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01.- Beneficiaris

02.- Resum

* Fabricació de productes metàl·lics i fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics

* Sector Ferroviari

* Sector Automoció

* Sector Auroespacial

3.- Àmbit Temporal: Podran ser objecte de les ajudes els plans de competitividad empresarial que es realitzin durant l'any 2011.

Bases Reguladores: http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/14/pdfs/BOE-A-2009-18171.pdf 

Convocatòria: 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/01/pdfs/BOE-A-2010-18501.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/01/pdfs/BOE-A-2010-18502.pdf

Tramitació de l'ajut: http://www.mityc.es/PortalAyudas/SectorEstrategico/Descripcion/Paginas/Objetivos.aspx

03.- Línies d'actuació

2. Reenginyeria de processos productius.

7. Inversió en mesures d'estalvi energètic.

Agrupacions d'interès econòmic (AIE), formades per empreses de les assenyalades com a beneficiàries i que 

almenys una d'elles compleixi els requisits establerts en el punt 1 o 2.

Sector automoció

Sector aeroespacial

Empreses del sector aeroespacial que compleixin almenys una de les següents condicions:

1. Empreses l'activitat principal estigui compresa en els codis CNAE-2009: 30.3 i 33.16.

2. Empreses l'activitat principal no està compresa en els codis CNAE anteriors, però que puguin acreditar que 

disposen d'una divisió, centre de producció diferenciat o línia de negoci específica per a activitats industrials 

relacionades amb el sector aeronàutic i / o espacial. 

Agrupacions d'interès econòmic (AIE), formades per empreses de les assenyalades com a beneficiàries i que 

almenys una d'elles compleixi els requisits que estableixen els apartats 1 i 2 anteriors.

8. Estudis mediambientals. Estudis prèvis directament vinculats a les dues linies d'actuació anteriors.

Sector de béns d'equipament, químic i farmacèutic, 

metal·lúrgic i siderúrgic, fabricació de productes metàl·lics i 

altres productes materials no metàl·lics, sector ferroviari:

Sector automoció

Sector aeroespacial

1. Generació de nous productes o serveis de millora dels ja existents, que incrementin el seu valor afegit i millorin la seva sostenibilitat i/o seguretat. 

2.- Objectius específics: 

a) Increment del valor afegit de productes o serveis, orientats a la producció neta.

b) Augment de l'eficiència i sostenibilitat dels processos de producció.

c) Reorientació de la producció cap a productes més sostenibles, que millorin l'eficiència energètica i el seu impacte ambiental durant el cicle de vida.

d) Establiment d'actuacions dirigides a preservar l'ocupació i les condicions de treball, i millorar la capacitació tècnica dels Recursos Humans.

e) Implantació d'estratègies de producció i processos organitzatius avançats. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/01/pdfs/BOE-A-2010-18500.pdf

Sector de béns d'equipament, químic i 

farmacèutic, metal·lúrgic i siderúrgic, 

fabricació de productes metàl·lics i altres 

productes materials no metàl·lics, ferroviari:

Empreses, l'activitat principal de les quals sigui compresa en els següents CNAE-2009: 20, 21, 22, 23, 24 (excepte 

24.46), 25, 26, 26,27, 28 i 30.5

* Sector metal·lúrgic i siderúrgic

4. Estudis destinats a determinar la viabilitat tècnica de les activitats anteriors

5. Formació dirigida a millorar la capacitació del personal de l'empresa.
6. Inversions destinades a la superació de normes comunitàries per a la protecció del medi ambient o l'augment del nivell de protecció del medi ambient en 

absència de normes comunitàries.

Ajuts per al foment de la competitivitat de sectors estratègics 

industrials - MITYC

1.- Objectiu Principal: Impulsar actuacions dirigides al manteniment i millora de la competitivitat de sectors estratègics industrials,en el període 2010-2011. 

Els sectors estratègics industrials objecte de la present ajuda són els següents:

* Sector de béns i equips (elèctric-electrònic, telecomunicacions, mecànic, etc.)

3. Implantació de sistemes avançats de producció que impliquin la incorporació de tecnologies de la informació i comunicació.

* Sector químic i farmacèutic

Agrupacions d'interès econòmic (AIE), on una de les empreses de l'Agrupació ha d'acomplir el requeriment 

anterior.

Empreses del sector d'automoció que compleixi almenys una de les següents condicions:

1. Empreses l'activitat principal estigui compresa en els codis CNAE-2009: 29.

2. Empreses l'activitat principal no està compresa en CNAE anterior, que puguin acreditar que almenys el 60% 

de la seva facturació procedeix d'empreses  amb CNAE 29.

3. Centres tècnics d'automoció dependents de les empreses esmentades en els punts 1 i 2.
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04.- Ajuts màxims i tipus

Cal que els projectes siguin d’almenys 200.000€ en cas de PiMEs o AIEs i d’ 1.000.000€ en cas de grans empreses

Condicions préstec: amortització a 15 anys, 0% d'interès, amb un màxim de 5 anys de carència. No hi ha necessitat de garanties.

Petita 

empresa

Mitjana 

empresa

45% 35% 25%

80% 70% 60%

55% 45% 35%

Estalvi energètic 40% 30% 20%

70% 60% 50%

45% 35% 25%

50% 50% 40%

05.- Conceptes Subvencionables

06.- Criteris de Valoració

07.- Taula Codis CNAE

Codi CNAE 2009 Descripció Codi

20 Indústria Química

21 Fabricació de Productes Farmacèutics

22 Fabricació de Productes de Cautxú i Plàstics

23 Fabricació d'altres Productes Minerals No Metàl·lics

24 (exclòs el 24.46) Metal·lúrgia; Fabricació de Productes de Ferro, Acer i Ferroaliatges

25 Fabricació de Productes Metàl·lics, excepte Maquinària i Equipament

26 Fabricació de productes Informàtics, Electrònics i Òptics

27 Fabricació de Material i Equipament Elèctric

28 Fabricació de Maquinària i Equipament n.c.o.p.

302 Fabricació de Locomotores i Material Ferroviari

29 Fabricació de vehícles de motor, remolcs i semirremolcs

30.3 Construcció aeronàutica i espacial i la seva maquinària

33.16 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial

Import màxim préstec: El que resulti de l'aplicació dels límits màxims d'intensitat d'ajuda establerts pel Reglament general d'exempció per categories sempre i 

quan no es superi la inversió finançable que es mostra en la següent taula

Per a la línea d'actuació 6: i) inversions destinades a la superació de les normes comunitàries pera  la protecció del medi ambient o a l'aument de la protecció 

del medi ambient en absència de normes comunitàries: actius materials i immaterials

Per a la línea d'actuació 7: j) inversions en mesures d'estalvi energètic. Despese d'inversió suplementàris necessaris per a l'obtenció d'estalvis energètics sense 

tenir en compte els beneficis i despeses d'explotació: actius materials i immaterials

Estudis de viabilitat tècnica 

Formació

Protecció del medi ambient

Estudis mediambientals

Per a les linies d'actuació 1,2 i 3: a) intrumental i equips, b) despeses de personal, c) despeses en subcontractacions, d) despeses generals suplementaries 

directament derivades del projecte, e) altres despeses de funcionament, f) despeses d'edificis i terrenys.

L 'avaluació de les sol licituds es realitzarà, pels òrgans competents i d'acord amb els criteris establerts en l'apartat dinovè de l'Ordre ITC/3046/2009, de 12 de 

novembre. Aquests criteris són:

a) Viabilitat econòmica de l'actuació (0-10 punts). Es tindran en compte aspectes com l'adequació del pressupost als objectius de l'actuació i la grandària de 

l'entitat, la capacitat comercial de l'entitat, o el posicionament de la mateixa en el seu sector.

b) Nivell tècnic industrial del pla de competitivitat (0-30 punts). Es valorarà la qualitat tècnica, des d'un punt de vista industrial i competitiu, tant de les 

activitats del seu pla de competitivitat (objectius i abast), com dels recursos humans participants en l'execució. Per valorar aquest punt, es tindrà en compte 

l'orientació de les activitats del pla de competitivitat de l'empresa cap a la consecució dels objectius establerts en l'apartat quart d'aquesta ordre i, si s'escau, 

les prioritats dels objectius especificats en la corresponent convocatòria. Igualment es valoraran aspectes relacionats amb el risc industrial i econòmic que 

suposa dur a terme les activitats del pla de competitivitat i la capacitat per generar noves línies de negoci.

c) Nivell expositiu del pla de competitivitat (0-5 punts). Valorant criteris com el grau d'exposició, la claredat, senzillesa i concisió en les idees expressades, 

l'acompanyament de gràfics o esquemes explicatius o la inclusió d'un breu anàlisi amb aportació de dades sobre l'estat actual de la situació de l'empresa i del 

sector industrial al qual pertany el sol•licitant.

d) Impacte econòmic del pla de competitivitat (0-10 punts). Valorant aspectes com l'efecte multiplicador de la inversió, la creació o millora de teixit industrial 

estable, l'establiment de relacions estables amb altres agents locals o l'execució de l'actuació en àrees amb problemes econòmics estructurals.

e) Impacte social del pla de competitivitat (0-10 punts). Valorant els efectes en la generació o manteniment de l'ocupació, especialment femení, en la pròpia 

empresa i, en el cas de l'existència de mesures de regulació d'ocupació, que aquestes hagin estat pactades entre empresa i sindicats. Així mateix, es valoraran 

els efectes del pla en l'ocupació del teixit industrial connex que pogués crear o generar valorant especialment la creació d'ocupació per a dones.

f) Efecte del pla de competitivitat sobre l'activitat de l'empresa (0-10 punts). Es valorarà si el pla de competitivitat per al qual es demana l'ajut es dirigeix a 

afavorir l'evolució de la (es) empresa (s) cap a productes / processos de més valor afegit, més sostenibles i més eficients, en relació amb la mitjana del sector.

g) Necessitat de les actuacions plantejades per afavorir la internacionalització de la (es) empresa (s) que les desenvolupa (n) (0-10 punts).

h) Efecte incentivador de l'ajuda (0-10 punts). Es valorarà l'efecte incentivador de l'ajuda sobre el sol licitant, en termes d'impuls de les seves actuacions 

dirigides a l'increment de competitivitat empresarial.

i) Sol•licitud presentada per empreses pertanyents a una AEI inscrita al Registre especial d'agrupacions empresarials innovadores del Ministeri d'Indústria, 

Turisme i Comerç, regulat per l'Ordre ITC/3808/2007, de 19 de desembre, (0-5 punts) .

Per a les linies d'actuació 4 i 8: g) despeses de l'estudi de viabilitat tècnica o de l'estudi mediambiental: personal propi, subcontractacions o costos indirectes.

Per a la línea d'actuació 5: h) despese de formació específica i de formació general: personal docent, desplaçamants, altres despeses, amortització 

d'instruments i equips, serveis d'assessoria externa, despeses de personal dels beneficiaris de la formació, despese indirectes.

PIMES

Tipus d'actuació

Formació específica

Formació general

Inversions

R+D+i

Gran 

Empresa

Desenv de prototipus /projectes pilot

Modalitat d'ajuda en forma de préstecs:
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