
  

     

     

TRANSFORMACIÓ INDUSTRIAL 

EF-52-20 

 

AEBALL / UPMBALL | Avda. Fabregada 93, 1º 3ª, Esc. Dreta | 08901 L’Hospitalet de Llobregat | 

Barcelona | Teléfono: +34 93 337 04 50 | E-mail: aeball@aeball.net | Web: http://www.aeball.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvencions per a empreses de la cadena de valor  

de la indústria d'automoció 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES SUBVENCIONS PER A EMPRESES DE LA CADENA DE VALOR D’AUTOMOCIÓ: 

 

 

Recentment s’han publicat al DOGC les bases i convocatòries de la línia de subvencions per empreses de la 

cadena de valor de la indústria d’automoció. Us recomanem que prepareu els vostres projectes amb la màxima 

celeritat, doncs els de reflexió estratègica s’adjudicaran per ordre d’aprovació, i us animem a que ens contacteu 

per qualsevol consulta o per què us acompanyem en la preparació dels mateixos. Des d’AEBALL /UPMBALL 

posem a disposició de les empreses associades la Xarxa de Col·laboradors experts que us poden acompanyar 

en diferents SERVEIS PER A LA TRANSFORMACIÓ INDUSTRIAL (informació al final de la circular). 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
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CARACTERÍSTIQUES DE LES SUBVENCIONS: 

Objecte: Regular la concessió de subvencions per empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció: 

Línia 1: Subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de 

transformació tecnològica i negoci per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció. 

Línia 2: Subvencions per a la realització d'inversions empresarials d'alt impacte per a empreses de la cadena de 

valor de la indústria de l'automoció. 

Beneficiaris: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya amb activitat principal o secundària inclosa en algun 

dels codis CCAE-2009 que s'indiquen a continuació: 

Codi CCAE-2009 13: Indústries tèxtils 

Codi CCAE-2009 20: Indústries químiques 

Codi CCAE-2009 22: Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 

Codi CCAE-2009 23: Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 

Codi CCAE-2009 24: Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 

Codi CCAE-2009 25: Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 

Codi CCAE-2009 26: Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 

Codi CCAE-2009 27: Fabricació de materials i equips elèctrics 

Codi CCAE-2009 28: Fabricació de maquinària i equips ncaa 

Codi CCAE-2009 29: Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 

Codi CCAE-2009 30: Fabricació d'altres materials de transport 

Codi CCAE-2009 32: Indústries manufactureres diverses 

Codi CCAE-2009 52: Emmagatzematge i activitats afins al transport 

Codi CCAE-2009 62: Serveis de Tecnologia de la informació 

Codi CCAE-2009 71: Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 

Actuacions i despeses subvencionables: 

Les actuacions i les despeses subvencionables van en funció de cada línia d'ajuts: 

Línia 1: Es considera subvencionable la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans 

de transformació tecnològica i negoci per a la cadena de valor de la indústria de l'automoció a qui els està 

impactant o impactarà de forma important alguns dels canvis següents: transició del sector automoció cap a la 

indústria de la nova mobilitat derivada de l'adopció de noves tecnologies i els requeriments en quant a 

sostenibilitat, nou entorn socioeconòmic, nous hàbits de consum i comportament, nous canals de compra i venda, 

nou entorn global, nous actors en la cadena de valor, noves possibilitats en quant a la mobilitat incloent el vehicle 

elèctric, autònom i més sostenible. 

Línia 2: Es consideraran actuacions subvencionables els projectes d'inversió realitzats a Catalunya dins de la cadena 

de valor de la indústria de l'automoció encaminats a aconseguir algun dels següents objectius: 

• Mantenir l'activitat productiva i l'ocupació directa de l'empresa a Catalunya, 

• Implementar millores en el procés productiu, 

• Incrementar la capacitat productiva i l'ocupació directa, 

• Atraure noves activitats de l'empresa a Catalunya o 

• Adequar i/o millorar les instal·lacions actuals en el cas de projectes de reindustrialització de plantes 
productives que hagin anunciat el cessament de la seva activitat. 

 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
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http://www.aeball.net/
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La despesa subvencionable acceptada mínima ha de ser de 500.000 euros i la despesa subvencionable acceptada 

màxima de 10.000.000 euros. 

En qualsevol cas, són subvencionables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l'activitat 

subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que es determinen en 

aquestes bases i la convocatòria corresponent. 

No es consideren subvencionables les despeses següents: 

a. Interessos deutors de comptes bancaris. 
b. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. 
c. Despeses de procediments legals i judicials. 
d. Impostos indirectes, inclòs l'IVA. 
e. Despeses de transaccions financeres. 
f. Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres. 
g. Despeses justificades amb factures de data anterior a l'inici de l'actuació subvencionada o posterior a la seva 

finalització. 
h. Les despeses vinculades a la preparació del dossier tècnic i administratiu per a la sol·licitud de l'ajut. 
i. Despeses de desplaçament i allotjament. 
j. Les inversions en obra civil, terrenys i edificis. 
k. Els vehicles de transport. 

Quantia de la subvenció: 

Línia 1: Serà d'un màxim de 15.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l'actuació subvencionada. 

Línia 2: La intensitat de l'ajut serà del 10% de la despesa subvencionable acceptada i l'import màxim de l'ajut serà 

de 1.000.000 euros per projecte. 

La despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació de l'actuació subvencionada 

es podrà subvencionar amb una intensitat del 100% amb un màxim de 1.500,00 euros. 

La despesa mínima de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de 

l'ajut és d'un 60% de la despesa considerada subvencionable. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta 

la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l'activitat és 

inferior al cost inicialment pressupostat, s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut. 

Característiques i termini: El pagament del 100% de l'ajut serà tramitat un cop s'hagi comprovat la justificació de 

la realització del projecte subvencionat. 

La beneficiària de l'ajut està obligada a presentar la justificació del projecte com a màxim durant els dos mesos 

posteriors a la finalització del mateix. No existeix possibilitat d'ampliació d'aquest termini. 

El procediment de concessió és:  

Línia 1: Concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació fins a 

exhaurir el pressupost o el termini (18 de febrer de 2021). 

Línia 2: Concurrència competitiva. Presentació de sol·licituds fins el 25 de febrer de 2021. 

Podeu consultar les bases: RESOLUCIÓ EMC/2909/2020. 

I les convocatòries: RESOLUCIÓ EMC/3030/2020 i RESOLUCIÓ EMC/3031/2020 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8278/1823328.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824413.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824311.pdf
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SERVEIS D’AEBALL /UPMBALL PER A LA TRANSFORMACIÓ INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

• REFLEXIÓ ESTRATÈGICA:  
o Model de Negoci 
o Pla Operatiu 
o Pla de Direcció 
o Quadre de Comandament 

 

• DESENVOLUPAMENT DE PLANS TRANSFORMACIÓ TECNOLÒGICA I DE NEGOCI: 
o Indústria 4.0 
o Fabricació Flexible 
o Innovació Disruptiva 

 

• PLA DE TRANSICIÓ CAP A LA  NOVA MOBILITAT O ALTRES SECTORS: 
o Mapa de Valor 
o Pla Estratègic Global 

 

• MILLORA I OPTIMITZACIÓ DEL PROCÉS PRODUCTIU: 
o Model de Millora Continua  
o Producció de Resposta Ràpida QRM i Sistemes Agile 
o Optimització de la Cadena de subministrament 
o Millora de la Rendibilitat Global de Planta 
o Gestió Integral de Compres 

 

 

 

#TreballemPerGuanyarElFutur  #EActiVate 

 
                                                                                                                                               L’Hospitalet, novembre de 2020 

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ AQUÍ 
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