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Inversions Empresarials d'Alt Impacte - ACC1Ó

Empreses que portin a terme projectes d’inversió realitzats a Catalunya i que es considerin d’alt impacte. Seran considerats projectes d’alt 

impacte, el projectes tant d’empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses no establertes, amb projectes d’inversió d’actius fixes i/o 

projectes de creació d’ocupació a Catalunya.

TIPOLOGIA DELS PROJECTES 

Projectes d’inversió vinculats als següents tipus de projectes: 

a) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes. 

b) Projectes de creació d’ocupació dels següents tipus: 

- Centres de Serveis, especialment aquells d’àmbit internacional, entesos com aquells centres que concentrin serveis i processos interns per a 

les empreses o centres de treball d’un mateix grup empresarial, o bé centres amb activitats de serveis. 

- Centres de decisió d’àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d’anar lligats a una seu social 

establerta a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell supraregional. 

- Projectes Industrials, entesos com a projectes amb activitats productives incloses a la secció C, indústries manufactureres, de la Classificació 

Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE 2009). 

- 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. 

- Centres de R+D+i, que desenvolupin activitats de Recerca, Desenvolupament o Innovació.

L’Empresa sol·licitant ha de contribuir almenys en un 25% en el finançament del projectes. 

Per projectes d’actius fixes s’hauran d’incloure a l’actiu de l’empresa i romandre en l’establiment almenys durant 3 anys i per projectes de 

creació d’ocupació s’ha de mantenir durant un mínim de 3 anys l’ocupació neta creada. 

REQUISITS 

Els projectes elegibles hauran de complir algun o els dos requisits següents: 

1) Pels projectes d’inversió empresarial en actius fixos, 1 milió d’euros de despesa mínima acceptada, en actius fixes materials i 

immaterials. 

2) Pels projectes de creació d’ocupació, en funció de la tipologia del projecte la creació mínima de: 

- 50 nous llocs de treball en projectes de Centres de Serveis. 

- 15 nous llocs de treball en projectes de Centres de Decisió d’àmbit supraregional. 

- 15 nous llocs de treball en projectes Industrials. 

- 25 nous llocs de treball en projectes de Centres Logístics. 

- 8 nous llocs de treball en projectes de Centres de R+D+i.
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04.- Conceptes Subvencionables

04.- Intensitat de l'ajut

QUANTIA MÀXIMA D’AJUT: 

- Projectes d’inversió en actius fixos, 200.000 euros (segons la normativa de minimis). 

- Projectes de creació d’ocupació: 1 milió d’euros, tenint en compte que l’ajut atorgat per a la contractació de treballadors no desafavorits no 

podrà superar els 200.000 euros (segons la normativa de minimis). 

Per projectes d’inversió d’actius fixes: 

a) Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició 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.

Per projectes de creació d’ocupació: 

a) El cost salarial d’un any dels llocs de treball de nova creació. El cost salarial inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries de la 

Seguretat Social a càrrec de l’empresa. 
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