
 

PLA DE MODERNITZACIÓ DE LA MAQUINARIA QUE S’EFECTUA COM A EINA EN LES PETITES I 

MITJANES EMPRESES 

Dades rellevants: 

 Termini de sol·licituds: 29 d’octubre del 2021 

 Tràmit: s’ha d’efectuar el tràmit de manera electrònica en totes les fases del procés a 

través de: https://sede.serviciosmin.gob.es 

 Objectiu: donar suport a la realització d’inversions en l’adquisició de noves màquines 

que siguin una eina per al procés productiu de les PIMEs industrials. D’aquesta maners 

es busca contribuir en la seva modernització. 

 Aquesta ordre només es aplicable per a les ajudes concebudes fins el 31 de desembre 

de 2021 

 Beneficiaris: les PIMEC industrials definides segons el que estableix el Reglament (UE) 

núm. 651/2014  

 Requisits dels beneficiaris: S’entén que l’entitat sol·licitant desenvolupa una activitat 

industrial, si les activitats per a les quals sol·licita ajuda es trobin dins de les activitats 

incloses a l’Annex I de l’ordre, i ha desenvolupat aquestes activitats al menys durant 

un període de tres anys comptats abans de la data de fi de termini de sol·licitud. Si 

l’entitat sol·licitant fos resultat de l’escissió d’una altra empresa, es computarà també 

el temps de desenvolupament d’aquestes activitats dins de l’empresa matriu, sempre 

que l’entitat sol·licitant continuï amb el desenvolupament d’aquestes activitats. 

 Tipus d’inversions subvencionables: les inversions realitzades en territori nacional per 

a l’adquisició de maquinaria que efectuen com a una eina per a incorporar el procés 

productiu i que compleixi alguna de les següents condicions: 

a) suposen l’ampliació de la capacitat productiva d’un establiment existent 

b) suposen la diversificació de la producció d’un establiment existent en nous 

productes addicionals 

c) impliquen un canvi essencial en el procés general de producció d’un establiment 

existent 

 Inversions elegibles: adquisició de les següents tipologies de maquinaria que efectua 

com a eina d’arrencada de ferritja, de deformació metàl·lica i treball de xapa, o de 

màquines i equips industrials de fabricació additiva 

a) Torns. 

b) Fresadores. 

c) Mandrinadores. 

d) Trepants. 

e) Roscadores. 



 

f) Rectificadores. 

g) Afiladores, polidores i esmoladores. 

h) Centres de mecanitzat. 

i) Màquines especials i màquines transfer compostes d’unitats de mecanitzat. 

j) Brotxadores. 

k) Màquines d’electro-erosió. 

l) Màquines de centrar i refrenar. 

m) Premses mecàniques. 

n) Premses hidràuliques /pneumàtiques. 

o) Servoprensas. 

p) Punxonadores. 

q) Sistemes d’automatització industrial associats a màquina-eina. 

r) Equips independents d’inspecció i mesurament de peces mecanitzades. 

s) Talladores/Màquines de roscat. 

t) Equilibradores. 

u) Màquines per al conformat per encintat de peces de composites. 

v) Paneladores per al treball de la xapa. 

x) Serres. 

y) Biseladores. 

z) Amortalladores. 

aa) Línies de tall amb premsa, làser, raig d’aigua, gas o ultrasons. 

ab) Màquines pel treball de barres, perfils i tubs. 

ac) Màquines per la fabricació i control de cargols i perns. 

ad) Màquines per gravar, marcar i/o puntejar. 

ae) Rebladores. 

af) Granuladores. 

 



 

ag) Equips i sistemes industrials per a la fabricació additiva. 

 L’import de la subvenció serà, com a màxim, de: 

a) 20 % de les despeses subvencionables en el cas de petites empreses 

b) 10 % de les despeses subvencionables en el cas de mitjanes empreses 

Cada ajut quedarà limitat fins a un import màxim de 175.000 euros per màquina i l’import 

màxim d’ajuda que podrà rebre cada entitat jurídica serà de 300.000 euros. 

 ANNEX I: Activitats industrials de les PIMEC objecte d’aquesta ordre 

a) Activitats de producció a escala industrial enquadrades en la secció C-Divisions 10 a 32 

de la CNAE 2009, aprovada per Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril. 

b) Activitats de valoració a escala industrial enquadrades en la secció 38.3x de la CNAE 

2009, sempre que disposin en el moment de la sol·licitud de la corresponent autorització de 

gestió de residus, i el projecte a realitzar es classifiqui com a pertanyent a les operacions de 

valorització: R2, R3, R4, R5 (amb exclusió de la neteja de sòls), R6, R7, R8, R9, R11 y R12 (amb 

exclusió del desmuntatge, la classificació, l’assecat, el condicionament, el reenvasament, la 

combinació o la barreja), segons definicions establertes a l’annex II de la Llei 22/2011, de 28 de 

juliol, de residus i sòls contaminats. 

c) Activitats complementàries a la producció industrial. S’entén que es tracta d’activitats 

complementàries a la producció industrial, si es duen a terme majoritàriament com a serveis 

de suport a empreses manufactureres (incloses en les CNAE 10 a 32) en els seus processos de 

producció industrial. S’entendrà com a tal les següents: 

– Activitats d’envasament i empaquetatge a escala industrial enquadrades en la CNAE 82.92, 

amb excepció de les activitats d’embalatge de paquets i l’embolcall de regals 

– Activitats de dipòsit i emmagatzematge a escala industrial incloses en la CNAE 52.10, a 

excepció dels serveis de digitalització i emmagatzematge d’arxius i documents 

– Activitats de reparació a escala industrial de maquinària i equip enquadrades en la divisió 33 

de la secció C de la CNAE, tan sols quan es proporcionin aquests serveis directament a la 

industria manufacturera (activitats incloses en les CNAE 10 a 32), a alguna de les activitats 

enquadrades en la CNAE 35 (subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire 

condicionat), o a les activitats de tractament d’aigües per a ús industrial o de dessalinització 

d’aigua de mar o aigües subterrànies per obtenir aigua com a producte principal, enquadrades 

en la CNAE 36; a excepció de les activitats de reparació i el manteniment d’armes de foc i 

munició (inclosa la reparació d’armes per a activitats esportives i recreatives), reparació i el 

manteniment de carros de supermercat, reparació d’extintors, reparació i manteniment de 

tractors agrícoles, reparació i manteniment de maquinària agropecuària i forestal, màquines 

expenedores automàtiques, caixes registradores, fotocopiadores, reparació de calculadores, 

electròniques o no, reparació de màquines d’escriure, reparació d’equips de radiació, 



 

electromèrics i electroterapeutes, d’equips i instruments òptics, reparació i manteniment 

d’equips d’enllumenat elèctric i reparació i manteniment de dispositius de cablejat portador o 

no de corrent per a circuits elèctrics. També queden excloses les activitats enquadrades en les 

CNAE 33.19 y 33.20. 

En cap cas es consideraran com a activitats complementàries a la producció industrial les 

activitats d’intermediació o les que tinguin com a destí el consumidor final. 

d) Activitats de serveis a la indústria: Disseny industrial: activitats d’enginyeria i 

disseny de maquinària, Materials, processos industrials i plantes industrials 

Més informació en les bases i la convocatòria: Ordre ICT/1090/2021 (BOE 08-10-2021)i  

Extracte (BOE 09-10-2021) 

 


