
  
 

Convocatòria  de la subvenció de suport a 
projectes de reindustrialització a 

Catalunya per 2023.  
 

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria 
per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya per 
2023. 
  
OBJECTE 

a) Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o 
continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització. 
  
b) Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en 
situació de dificultat que o bé estiguin en situació concursal i/o hagin comunicat aquesta 
circumstància al Departament d'Empresa i Treball amb anterioritat a la finalització del període 
de presentació de sol·licituds d'aquesta ajuda. 

 
REQUISITS  

Empreses que: 

- Tinguin una afectació directa en els resultats de l'empresa dels efectes provocats per l'agressió 
a) Ucraïna per part de Rússia 

b) El projecte ha d’estar inclòs en els CCAE que recull la convocatòria: 



  

 

c) En el cas d'empreses de serveis a la producció, és necessari que el sector industrial representi 
més del 50% de la seva facturació. 

d) Tenir seu social, operativa o ser de nova implementació a Catalunya. 

e) Tenir finançament tancat del projecte en almenys un 50% ja sigui amb recursos propis o 
finançament bancari formalitzat. 

f) Assumir un grau de compromís mínim del 25% d'incorporar proveïdors locals en el procés 
productiu (exclosos subministraments) en l'estratègia de compres de la nova companyia, per als 
pròxims tres anys des de l'inici de la nova activitat. 

g) Complir les obligacions tributàries enfront de l'Estat i la Generalitat i les obligacions enfront 
de la Seguretat Social.  

  



  
MODALITAT DE L'AJUDA  

L'import màxim de l'ajuda serà de 5.000.000 euros per projecte. Aquest import s'ajustarà als 
requisits i al règim d'ajudes europees aplicable en cada cas. 

La subvenció es calcularà de la manera següent: 

a) Per als actius fixos, fins al 20% del valor dels actius; 

b) Per als costos laborals, fins al 50% dels costos laborals bruts empresa dels primers 6 mesos 
donis de la data de contractació. El nombre màxim de llocs de treball que es podran 
subvencionar per projecte serà de 50 llocs de treball. 

La despesa mínima, realitzat i correctament justificat, de l'activitat objecte de l'ajuda exigible 
per a poder considerar complert l'objecte i la finalitat de l'ajuda és d'un 50% de la despesa 
considerada subvencionable en actius fixos i costos laborals sempre que s'aconsegueixin els 
requisits mínims d'accés establerts en la base 3 de la convocatòria. 

La subvenció cobreix els següents conceptes: 

- Inversió en actius fixos de l'establiment productiu. Els actius fixos subvencionables s'hauran 
d'incloure en l'actiu de l'empresa i romandre en l'establiment almenys durant 5 anys des de la 
data de finalització del projecte, no podent l'empresa beneficiària aplicar en l'indicat període 
cap mesura que suposi el cessament de l'activitat. 

- Costos laborals bruts de l'empresa dels primers sis mesos dels llocs de treball creats en el 
projecte d'inversió. 

- Són subvencionables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l'activitat 
subvencionada resultin estrictament necessaris i es realitzin en el termini i les condicions que es 
determinin en la convocatòria. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ  

Les sol·licituds es poden presentar entre el 25/01/2023 i el 15/11/2023. 

PERÍODE SUBVENCIONABLE.  

El període d’execució dels projectes podrà anar des del tres mesos anteriors a la 
publicació de la convocatòria 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/  
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