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  programa   

  Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte   

•  beneficiaris   

  
 

 
PIME GRAN EMPRESA    

  projectes subvencionables   

•   

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, amb les següents característiques: 

1.  Projectes de creació d'ocupació dels següents tipus: 

• Centres de serveis i processos interns per a les empreses o centres de treball. 

• Centres de decisió d'àmbit supraregional. 

• 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. 

• Centres Logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. 

2.  Projectes d'inversió empresarial en actius fixes que incorporin una nova activitat per a l'empresa a Catalunya.  

La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 2 milions d'euros. 

3.  Projectes de creació d'ocupació i d'inversió empresarial en actius fixes. 

4.  Projectes de creació de centres de R+D+i o ampliació de centres ja existents a Catalunya. 

5.  Projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental (R+D). 

6.  Projectes d’inversió en actius fixos vinculats a l'adquisició d'Unitats Productives d'empreses en concurs de creditors del sector industrial o 
de serveis a la indústria 

7.  Projectes estratègics per a l'economia catalana - implantació de noves empreses, obertura de nous emplaçaments o la diversificació de 
l'activitat de les empreses ja existents (municipis inclosos en el mapa d'ajudes regional). 

  

  modalitat i quantia dels ajuts   

 Import total de la convocatòria: 7.300.000 €.   

  intensitat d'ajut   

  

Tipologia del projecte Intensitat màxima de l'ajut Import màxim de l'ajut 

Creació d'ocupació 

 

20% 1.000.000 € si com a mínim el 50% dels treballadors contractats són desafavorits. 

200.000 € si no s'arriba al mínim del 50% de treballadors desafavorits contractats 

Actius fixes 10% 200.000 €  (ajuts de minimis) 

Creació d'ocupació 
més actius fixes 

20% per a creació d’ocupació 1.000.000 € si com a mínim el 50% dels treballadors contractats són desafavorits 

200.000 € si no s'arriba al mínim del 50% de treballadors desafavorits contractats 

10% per actius fixes 200.000 € (ajuts de minimis) 

Centres de R+D+i 20% per a creació d’ocupació 1.000.000 € si com a mínim el 50% dels treballadors contractats són desafavorits. 

200.000 € si no s'arriba al mínim del 50% de treballadors desafavorits contractats 

10% per actius fixes 200.000 € (ajuts de minimis) 

Projectes de R+D 25% 1.000.000 € 

Actius fixos compra 
d’unitats productives 
en concurs de 
creditors 

20% 200.000 € (ajuts de minimis) 

Projectes estratègics 10% per actius fixes 1.000.000 € 
  

  

  terminis   

  19.09.2017 – 18.10.2017   

  normativa reguladora   

  DOGC   
  

 
  

  més informació   

    http://www.evocas.com/contacto/  
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