
Incentius, ajuts i subvencions (EMPRESES)

Programes i objectius Tipus d’incentiu Beneficiaris Intensitat i Termini Entitat

ICAEN (Institut Català 

Energia)

Incentius a la mobilitat

sostenible i eficient

Són elegibles:

(1): La compra de vehicles
sostenibles

(2) Implantació de punts
de recàrrega de vehicles
elèctrics

(3) Sistemes de bicicletes
elèctriques

(4) mesures relatives a
transport a implementar
per ajuntaments.

Actuacions 1 i 2: Persones 
físiques i autònoms, comunitats 

de propietaris, persones 
jurídiques constituïdes a 

Espanya, el NIF comenci per A, 
B, C, D, E, F, G, J, R o W, entitats 

locals i sector públic 
institucional .

Actuacions 3 i 4: els mateixos 
de les actuacions 1 i 2, excepte 
persones físiques i comunitats 

de propietaris

Actuació 1: Entre 600€ i 6.000€

Actuació 2: 30% o 40% del cost
amb máx. 100.000€

Actuació 3: 30% del cost amb
máx. 100.000€

Actuació 4: 40% o 50% amb máx. 
de 500.000€

Termini: Un any a comptar des de 
quan es publiqui a Catalunya 

Govern d’Espanya vía 
ICAEN

Link més informació:

https://www.idae.es/ca

/node/14517

ACCIO

Inversions empresarials

d’alt impacte

(orientada a grans

empreses. Veure requisits

a les bases)

ACCIÓ pot atorgar ajuts
per a la realització de 
projectes d'inversió
realitzats a Catalunya que 
es considerin

d'alt impacte.

Poden ser de creació
d’ocupació o de inversió
en actius fixes. Per veure
el llistat complet, 
consultar convocatoria: 

https://portaldogc.genca
t.cat/utilsEADOP/PDF/81
64/1801526.pdf

Empreses que inverteixin a 
Catalunya, ja establertes
aquí o empreses exteriors
que inverteixin a Catalunya.

Des del 8% al 30% depenent
del tipus, amb màxim de 

200.000€ o 500.000€, també 
segons el tipus.

Termini: fins el 7 d’octubre de 
2020

Generalitat de Catalunya, 
vía ACCIO

http://cido.diba.cat/sub
vencions/10337630/ajut

s-a-inversions-
empresarials-dalt-
impacte-any-2020-

generalitat-de-
catalunya-agencia-per-a-

la-competitivitat-de-
lempresa-

accio?utm_source=cido
&utm_medium=email&u
tm_campaign=subscripci

ons

En el cas d’ACCIO hi ha molts altres ajuts, en diversos sectors com: Covid19, Establir-se a l’exterior, R+D+I, Exportació, etc. Podeu 
consultar el llistat aquí:

https://www.idae.es/ca/node/14517
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8164/1801526.pdf
http://cido.diba.cat/subvencions/10337630/ajuts-a-inversions-empresarials-dalt-impacte-any-2020-generalitat-de-catalunya-agencia-per-a-la-competitivitat-de-lempresa-accio?utm_source=cido&utm_medium=email&utm_campaign=subscripcions
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/?ajserv_text=&ajserv_termini=true&ajserv_perfils=13a93914-88d8-11e7-9df4-005056924a59&ajserv_perfils=1cc475f8-88d8-11e7-9df4-005056924a59

