
Base 4 

Actuacions i despeses subvencionables 

  

4.1 ACCIÓ pot atorgar ajuts per a la realització de projectes d'inversió realitzats a Catalunya que es considerin d'alt impacte. 

Es consideraran projectes d'alt impacte els projectes d'inversió, tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en procés d'establir-s'hi, d'acord amb 
les característiques que es descriuen a continuació: 

4.1.1. Línia 1: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte de creació d'ocupació. Es podran subvencionar les següents accions: 

Acció 1.1: Projectes de creació d'ocupació en centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d'aquest 
programa d'ajuts, com a centres de desenvolupament de software, centres d'anàlisi de dades (“Data analítics”) o centres de desenvolupament de videojocs. 

La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25. 

Acció 1.2: Projectes de creació d'ocupació en centres de decisió d'àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d'anar 
lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup d'empreses a nivell 
supraregional. 

La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15. 

Acció 1.3: Projectes de creació d'ocupació en projectes industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l'assemblatge o la 
transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria. 

La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15. 

Acció 1.4: Projectes de creació d'ocupació en centres logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin 
desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d'acabament de producte. 

La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25. 

Acció 1.5: Projectes de creació d'ocupació en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, 
desenvolupament i/o innovació. 

La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8. 

Si es compleixen els requisits establerts es considera subvencionable el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat. El cost laboral inclou el salari 
brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa. No es consideren subvencionables els conceptes inclosos a la base 4.7 d'aquest 

annex. 

4.1.2 Línia 2: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte en actius fixes. Es podran subvencionar les següents accions: 

Acció 2.1: Projectes d'inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva. 

La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 2.500.000,00 euros. 

Acció 2.2: Projectes d'inversió en actius fixes d'empreses que hagin adquirit Unitats Productives d'empreses en concurs de creditors o d'empreses que tot i trobar-
se en situació concursal disposin d'una sentència aprovatòria de conveni de creditors. Només seran elegibles empreses del sector industrial o de serveis a la indústria. 



Els llocs de treball de la Unitat Productiva adquirida o de l'empresa que està subjecta al compliment de les condicions d'un conveni de creditors, s'hauran de mantenir 

com a mínim, fins a la data de justificació de l'ajut que s'estableixi en la resolució d'atorgament de l'ajut. 

La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 200.000,00 euros. 

La data de l'auto del jutge adjudicant la Unitat Productiva o la data de la sentència aprovatòria del conveni ha d'estar entre el 1 de gener de 2014 i la data de 
tancament de la convocatòria corresponent. 

Acció 2.3: Projectes d'inversió en actius fixes en centres de R+D+i, entesos com a establiments o àrees d'una empresa, dedicades principalment a activitats de 
recerca, desenvolupament i/o innovació. 

La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 500.000,00 euros. 

Acció 2.4: Projectes estratègics per a l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments o la 
diversificació de l'activitat de les empreses ja presents. Els projectes inclosos en aquesta acció s'hauran de localitzar en algun dels municipis inclosos en el mapa 
d'ajuts regional (veure ANNEX 2). 

La despesa mínima acceptada en actius fixes productius ha de ser de 5 milions d'euros i es requereix la creació neta de com a mínim 50 llocs de treball directes. 

A efectes d'aquesta acció de projectes subvencionables, s'entendrà com a diversificació de l'activitat actual de l'empresa, aquella que correspongui a una categoria 
diferent (codi numèric de quatre dígits) de la nomenclatura estadística d'activitats econòmiques NACE Rev. 2 respecte l'activitat que ja estigués realitzant l'empresa. 

En base a les disposicions específiques aplicables als ajuts de finalitat regional del Reglament (UE) Nº651/2014 de la Comissió, pel que es declaren determinades 
categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, els actius immaterials 
seran admissibles per al càlcul dels costos d'inversió si compleixen les següents condicions: 

a) utilitzar-se exclusivament en l'establiment beneficiari de l'ajut; 

b) ser amortitzables; 

c) ser adquirits en condicions de mercat a tercers no relacionats amb el comprador. A efectes d'aquesta convocatòria, es considera que dues entitats i/o empreses 
estan relacionades si incorren en algun dels supòsits que estableix l'apartat 2 de l'article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i 

d) incloure en els actius de l'empresa beneficiària i romandre associats amb el projecte a què es destina l'ajut durant almenys cinc anys, o tres anys en el cas de 
les PIME. En el cas de les grans empreses, els costos dels actius immaterials únicament seran subvencionables fins a un límit del 50% del total dels costos d'inversió 
subvencionables del projecte per a la inversió inicial. 

En el cas d'ajuts concedits per a una diversificació d'un establiment existent, els costos subvencionables hauran de superar com a mínim el 200% del valor comptable 
dels actius que es reutilitzen, registrats en l'exercici fiscal anterior a l'inici dels treballs. 

Si es compleixen els requisits es consideren subvencionables les despeses següents: 

a) Actius materials: maquinària, equipament i instrumental de laboratori i instal·lacions de nova adquisició directament vinculades al procés productiu i inversions 
que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents. 

b) Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l'adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats. 

S'exclouen com a despeses subvencionables les despeses en actius immobiliaris, obra civil i instal·lacions associades a l'obra civil, despeses d'enginyeria, així com 
les despeses d'instal·lacions quan no es tracti d'actius vinculats directament a una línia productiva. 



  

4.2 Es prioritzaran els projectes industrials o de serveis a la indústria duts a terme per empreses que s'hagin vist afectades negativament de manera directe per la 
crisi provocada pel COVID-19, projectes industrials o de serveis a la indústria d'empreses que tinguin proveïdors locals afectats negativament per la crisi provocada 
pel COVID-19 i projectes del sector farmacèutic o de material mèdic considerats estratègics per aportar solucions a la crisi provocada pel COVID-19. 

Aquesta priorització es realitzarà d'acord amb els criteris de valoració establerts a la base 8 d'aquest annex. 

  

4.3 El càlcul per determinar la creació d'ocupació (Línia 1) serà la diferència entre la mitjana dels llocs de treball dels 12 mesos anteriors a la data d'inici del projecte 
i l'ocupació a la data de finalització d'aquest projecte. Aquestes dates s'estableixen a la base 4.11 d'aquest annex. 

En el cas que la mitjana resultant sigui inferior a la xifra a l'inici del projecte, s'agafarà com a xifra de referència el nombre de treballadors a l'inici del projecte. 

En el cas d'empreses amb més d'un centre de treball a Catalunya, la creació neta de llocs de treball es determinarà tenint en compte tots aquests centres. No es 
considerarà dins la creació neta d'ocupació la contractació de personal transferit d'altres centres del grup establerts a Catalunya. 

Als efectes d'aquests bases els llocs de treball es calcularan amb unitats de treball anual (UTA), és a dir, el nombre de llocs de treball a temps complet. En el cas de 
llocs de treball a temps parcial es comptabilitzaran com a fraccions d'UTA. 

  

4.4 Pel que fa als projectes amb despeses subvencionables d'actius fixos (Línia 2), caldrà tenir en compte: 

a) No s'acceptarà l'adquisició d'actius de segona mà. 

b) Els actius fixes subvencionables seran explotats exclusivament a l'establiment de la beneficiària de l'ajut, seran considerats elements d'actiu amortitzable i seran 
adquirits a un tercer en condicions de mercat. 

c) Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes per al contracte menor a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, la beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació 
del servei o el lliurament del bé, excepte que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que els realitzin, prestin 
o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció. 

No eximeix de l'obligació de la sol·licitud de les 3 ofertes el fet de comptar amb proveïdors homologats, el fet que es tracti de proveïdors habituals o la proximitat 
del proveïdor a l'entitat sol·licitant. 

En el cas que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, l'empresa haurà 

d'aportar un certificat que motivi les especials característiques que comporten que no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que realitzin, prestin o 
subministrin el bé o servei. Aquest certificat haurà d'estar emès i signat per una entitat externa especialista en la matèria. 

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent-se de justificar 
expressament en una memòria l'elecció quan aquesta no recaigui en la proposta més avantatjosa. 

d) La beneficiària podrà subcontractar fins a un 80% de l'activitat subvencionada prèvia acceptació expressa per part d'ACCIÓ. Aquesta subcontractació haurà de 
complir les condicions que s'estableixen a l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003). 

  



4.5 En tots els casos, es considerarà subvencionable la despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació de l'actuació 

subvencionada al que es refereix la base 14 de l'annex 1. 

  

4.6 Són subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin 
realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades per la beneficiària en els terminis establerts en aquestes bases. 

  

4.7 Als efectes d'aquestes bases, addicionalment a l'establert en els apartats anteriors, també es consideraran despeses no subvencionables les següents: 

   - Interessos deutors de comptes bancaris. 

   - Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 

   - Despeses de procediments legals i judicials. 

   - Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre la renda. 

   - Despeses de transaccions financeres. 

   - Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències. 

   - Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior a l'inici o finalització de l'actuació atorgada, llevat de la factura de l'auditor/a quan la justificació 
es presenti segons la modalitat de Comptes justificatiu de la justificació econòmica. 

   - Despeses salarials i de seguretat social de la persona treballadora durant els períodes de baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia 
o accident professional o per maternitat o paternitat. En qualsevol cas, seran subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi, però no els de la 
persona treballadora de baixa. 

   - Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècies; les vacances no efectuades; les dietes, els plus de transport, les despeses 

de locomoció; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de 
contracte; les percepcions per matrimoni. 

   - Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials, complements de lloc, complements en funció del resultat de l'empresa, complements 
quantitat i qualitat) no seran subvencionables, excepte que es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora. 

  

4.8 Els projectes subvencionables, independentment de la categoria a la que pertanyin, s'hauran de dur a terme en un únic emplaçament. 

  

4.9 Una mateixa despesa només es podrà presentar a una de les accions que s'han definit. 

  

4.10 No s'admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor i la sol·licitant tinguin vinculació, excepte que s'obtingui una autorització prèvia de 
l'òrgan concedent i que la contractació es realitzi d'acord amb les condicions normals de mercat. Als efectes d'aquestes bases, es considera que dues entitats i/o 



empreses estan vinculades si incorren en algun dels supòsits que estableix l'apartat 2 de l'article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions. 

Sense perjudici de l'anterior, en cap cas s'admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor i la sol·licitant incorrin en algun dels supòsits següents 
de relació entre ells: 

a) Dues entitats que pertanyin a un grup. 

b) Una entitat i els socis o partícips d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup. 

c) Una entitat i una altra entitat participada per la primera directament o indirectament en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis. 

Existeix grup quan una entitat ostenti o pugui ostentar el control d'una altra o unes altres segons els criteris establerts en l'article 42 del Codi de Comerç, amb 
independència de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats. 

  

4.11 El termini d'execució dels projectes: 

Els projectes, a excepció de l'acció 2.4 (Projectes estratègics per a l'economia catalana), hauran d'iniciar-se a partir de l'1 de gener de 2020 i finalitzar com a màxim 
el 31 de desembre de 2021. 

Els projectes de l'acció 2.4 (Projectes estratègics per a l'economia catalana), hauran d'iniciar-se a partir de la data de sol·licitud de l'ajut i finalitzar com a màxim 
dos anys a comptar d'aquesta data. 

Existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació del termini basant-se en el que estableix l'article 32 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques. 

  

4.12 Addicionalment, els projectes han de complir els següents requisits: 

a) En el cas de projectes de l'acció 2.4 (Projectes estratègics per a l'economia catalana), l'empresa sol·licitant ha de contribuir almenys en un 25% en el finançament 
del projecte. 

b) Els actius fixes subvencionables hauran d'incloure a l'actiu de l'empresa i romandre en l'establiment almenys durant 3 anys des de la data de finalització del 
projecte que consti en la resolució d'atorgament de l'ajut. En el cas de projectes de l'acció 2.4 (Projectes estratègics per a l'economia catalana), aquest període serà 
de 5 anys. 

c) Els nous llocs de treball creats subvencionats s'han de mantenir durant un mínim de 3 anys des de la data de finalització del projecte que consti en la resolució 
d'atorgament de l'ajut. 

 

 

 


