
 
 
 

Convocatòria  de la línia de subvencions 
per a projectes d'inversions productives 
que millorin la competitivitat, l’impacte 

en el grau de sostenibilitat ambiental i la 
digitalització en empreses industrials.  

 

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha convocat la línia de 
subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l’impacte en 
el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització en empreses industrials. 

OBJECTE  

L'objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions a projectes d'inversions industrials 
per a noves plantes de producció o inversions en millores o nous processos productius que 
alhora comportin el manteniment i/o un increment net dels llocs de treball. Aquestes inversions 
han de tenir un caràcter rellevant i tractor en la cadena de valor de l'activitat corresponent, 
d'acord amb els objectius del nou Pacte Nacional per a la Indústria.  

En concret, es prioritzaran:  

• Projectes d'inversions en actius fixos per a noves plantes industrials o per a millora o 
nous processos productius amb un import mínim de 250.000 euros i màxim 3.000.000 
euros a Catalunya i que comporti almenys el manteniment dels llocs de treball 
existents.   
 

REQUISITS  

Tenir, als efectes provocats per l'agressió a Ucraïna per part de Rússia, una afectació directa en 
els resultats de l'empresa.  

Aquesta afectació ha de quedar documentada en una memòria i concretar-se en el període de 
referència febrer de 2022 a data de publicació de la convocatòria (en relació al mateix període 
de l'any anterior), i impactar en un o més dels següents aspectes:   

• Detall de l'encariment de les matèries primeres bàsiques del procés productiu en més 
d'un 25%. Retard de terminis de lliurament de materials en més d'un mes.  

• Increment dels costos energètics del procés productiu en més d'un 50%.  
• Increment dels costos de transport per sobre del 25%.  
• Qualsevol altre que quedi justificat en la memòria.  

  

MODALITAT DE L'AJUDA  

Subvenció de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 500.000,00 euros.  

Quan l'entitat sol·licitant de l'ajuda hagi rebut una ajuda de mínims per a finançar les mateixes 
despeses subvencionables, totes aquestes ajudes han de respectar, de manera acumulada, el 
límit màxim fixat en el Marc Temporal.   

TERMINI DE PRESENTACIÓ  



 
 

 

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos 
corresponents comença a les 9.00 de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC 
(publicada el 24/01/2023) i romandrà obert fins a les 14.00 del 27 d'abril de 2023.  

 

PERÍODE SUBVENCIONABLE 

Les inversions subvencionables hauran d’estar realitzades des dels tres mesos anteriors a la 
publicació de la convocatòria (publicada el 24/01/2023) i fins a vint mesos posteriors a la 
publicació de la convocatòria.   

 

PER A MÉS INFORMACIÓ A TRAVÉS DEL FORMULARIS DE LA WEB DE CAMBRA DE TERRASSA:  

https://www.cambraterrassa.org/subvencions-i-fiscalitat-rdit/  

 

 

https://www.cambraterrassa.org/subvencions-i-fiscalitat-rdit/

