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Sectors econòmics promocionables

Tipus de projectes subvencionables

Projectes exclosos

Quantia de l’ajuda

Requisits dels projectes

Conceptes subvencionables

 Indústries transformadores i serveis de suport a la producció 
que incloguin tecnologia avançada, prestin especial atenció 
a millores mediambientals i suposin una millora significativa 
en la qualitat o innovació del procés o producte i els que 
afavoreixin la introducció de les noves tecnologies i la prestació 
de serveis en els subsectors de les TIC i els que millorin 
significativament les estructures comercials.

 Establiments turístics i instal·lacions complementàries d’oci 
que posseeixin caràcter innovador especialment pel que fa a 
les millores mediambientals i que millorin significativament el 
potencial endogen de la zona.

 CREACIÓ DE NOUS ESTABLIMENTS: 
 Inversions que donin origen a la iniciació d’una activitat 

empresarial i a més creïn nous llocs de feina.

 AMPLIACIÓ: 
 Inversions que suposin el desenvolupament d’una activitat ja 

establerta que impliqui un augment significatiu de la capacitat 
productiva o la iniciació d’unes altres. Els projectes d’ampliació 
hauran de comportar la creació de nous llocs de feina i el 
manteniment dels existents.

 PROJECTES DE MODERNITZACIÓ QUE COMPLEIXIN LES 
CONDICIONS SEGÜENTS:

1.  Que la inversió constitueixi una part important de l’actiu fix 
material de l’establiment que es modernitza i que impliqui 
l’adquisició de maquinària tecnològicament avançada que 
produeixi un increment de la productivitat.

2.  Que la inversió doni lloc a la diversificació de la producció 
d’un establiment per atendre mercats de productes nous o 
suposi una transformació fonamental en el procés global de 
producció d’un establiment existent.

3.  Que es mantinguin els llocs de feina existents.

1.  INVERSIONS DE SUBSTITUCIÓ:
 L’actualització tecnològica d’un parc de maquinària ja 

amortitzat que, si bé podria ser una modernització, no 
suposi un canvi fonamental en el producte o en el procés de 
producció. 

 Les remodelacions o adaptacions d’edificis derivades de 
les inversions anteriors, bé pel compliment de normes de 
seguretat, bé mediambientals o qualsevol altra adaptació per 
imperatiu legal.

 Les incorporacions de l’últim estat de l’art en tecnologia 
sense canvis fonamentals en el procés o en el producte.

2.  PROJECTES QUE INCLOGUIN PRODUCTES 
 DE L’ANNEX 1 DEL TRACTAT DE LA UE.

Els incentius regionals no han de sobrepassar el percentatge màxim 
sobre la inversió aprovada del:

   10 % per a grans empreses.
   20 % per a mitjanes empreses. 
   30 % per a petites empreses. 
 
En el cas de projectes amb una inversió aprovada superior a 50 
milions d’euros, el percentatge màxim s’ha de fixar de conformitat 
amb allò establert per als grans projectes d’inversió en les directrius 
sobre les ajudes estatals de finalitat regional per a 2014-2020.

1.  Ser viables tècnicament, econòmicament i financerament.

2.  Autofinançar-se, almenys en un 25 % de la seva inversió 
aprovada, i disposar d’un nivell mínim de fons propis.

3.  La inversió només podrà iniciar-se després de la presentació 
de la sol·licitud d’incentius regionals.

4.  L’ajuda ha de tenir un efecte incentivador, consistent en el 
fet que el sol·licitant que emprengui el projecte no l’hauria 
realitzat sense l’ajuda o només l’hauria emprès d’una manera 
limitada o diferent o en un altre lloc.

1.  OBRA CIVIL: portades i escomeses de serveis, urbanització i 
obres exteriors adequades a les necessitats del projecte, oficines, 
laboratoris, instal·lacions per a serveis laborals i sanitaris del 
personal, magatzems, edificis de producció o transformació, 
edificis de serveis industrials, i altres obres vinculades al projecte.

2.  BÉNS D’EQUIP: maquinària de procés, instal·lacions 
elèctriques especials, instal·lacions energètiques i de 
subministrament d’aigua especials, elements de transport 
interior, vehicles especials de transport exterior, equips de 
mesura i control, instal·lacions de seguretat, instal·lacions de 
millora i protecció mediambiental, i altres béns d’equip lligats  
al projecte.

3.  EN EL CAS DE LES PETITES I MITJANES EMPRESES, fins al 
50 % dels costs derivats dels estudis previs del projecte: treballs 
de planificació i enginyeria de projecte i de direcció facultativa 
dels projectes.

4.  ACTIUS IMMATERIALS: que no excedeixin del 30 % del total 
de la inversió incentivable, s’utilitzin exclusivament al centre 
on es realitzi el projecte, siguin inventariables i amortitzables, i 
s’adquireixin en condicions de mercat a tercers no relacionats 
amb el comprador.

5.  ALTRES CONCEPTES, excepcionalment: s’ha d’apreciar 
l’excepcionalitat en aquells projectes de caràcter singular per la 
naturalesa de la inversió.


