
  PREGUNTES FREQÜENTS (FAQs)

      

AVÍS LEGAL: Aquest document conté, en format pregunta-resposta, els principals criteris d'aplicació
de la normativa reguladora de la convocatòria, però no suposen la resposta formal a una consulta real,
per  la  qual  cosa  tenen  caràcter  merament  informatiu,  és  a  dir,  manquen  de  validesa  jurídica,  no
asseguren la seua aplicació idèntica a supòsits similars i no té caràcter vinculant per a la Generalitat.

1. Si el CNAE secundari de l'empresa es troba entre els de beneficiaris, pot aplicar a l'ajuda? 

Es pot presentar la sol·licitud si l'empresa realitza o realitzarà, encara que siga de manera secundària o
complementària, una activitat industrial productiva que coincideix amb un dels CNAEs de l'annex I la
convocatòria, i a més l'ajuda se sol·licita per a adquirir actius vinculats a aqueixa activitat que coincideix
amb algun  dels  CNAEs  de  l'annex  I,  ja  que  l'objectiu  d'aquestes  ajudes  és  fomentar  la  realització
d'aqueixes activitats industrials; No obstant això, si el projecte d'inversió que es vol subvencionar és per
a l'activitat del CNAE principal,  que és la que no coincideix amb els CNAEs de l'annex I,  no serà
subvencionable.

 2. En el cas d'una empresa desitge realitzar una inversió en plaques solars vinculada a la seua
línia  de  producció,  haurà  de  disposar  d'algun  certificat  energètic,  algun  document  d'un
certificador independent o complir amb alguna característica energètica concreta? 

La inversió per a la implantació de noves plaques solars vinculades a la producció és subvencionable en
si  mateixa  sense  cap  requisit  addicional,  però  l'aportació  dels  certificats  que  justifiquen  la  millora
energètica i les seues característiques millorarà en tot cas l'avaluació de la memòria i per tant les opcions
d'obtindre l'ajuda. Si la inversió és de millora d'equips ja existents només és subvencionable si s'acredita
amb certificats i informes tècnics que és una millora rellevant en elements essencials que suposen un
avanç substancial en l'eficiència energètica, la capacitat productiva, la seguretat industrial o la seguretat
laboral.

 3. En el cas que vaja a realitzar una modificació de la maquinària que disposa actualment per a
reduir el consum energètic i augmentar el seu volum de producció, haurà de disposar d'algun
certificat  energètic, algun  document  d'un  certificador  independent  o  complir  amb  alguna
característica energètica concreta?

La  inversió  de  millora  d'equips  ja  existents  només  és  subvencionable  si  s'acredita  amb certificats  i
informes tècnics que és una millora rellevant en elements essencials que suposen un avanç substancial en
l'eficiència energètica, la capacitat productiva, la seguretat industrial o la seguretat laboral.
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4. Si l'equip tècnic de l'empresa ha sigut qui ha indicat que la peça que serà substituïda i que és
una millora rellevant en un element essencial que suposa un avanç substancial en l'eficiència
energètica,  la capacitat  productiva,  la seguretat  industrial  o la seguretat  laboral,  serviria un
informe tècnic de l'enginyer de l'empresa?

L'informe tècnic que justifique que la  millora en maquinària  preexistent és rellevant,  essencial i  que
suposa uns d'aqueixos avanç substancials  no és imprescindible que siga extern, però té més fiabilitat i
imparcialitat  si  és extern o almenys es complementa amb informació externa, com per exemple del
venedor de la peça; Tot això llevat que siga molt òbvia la millora, com per exemple la substitució d'una
bateria de plom per una de liti en un carretó elevador, i en aquest cas l'informe intern seria suficient.

5. Sent autònoma i amb CNAE 5915  Activitats de producció cinematogràfica i de  video, puc
optar a tal ajuda?. 

Per motius de transparència dels comptes i responsabilitat enfront de possibles reintegraments, només
poden  ser  beneficiàries  de  les  ajudes  les  persones  jurídiques,  amb  personalitat  jurídica  pròpia  i
diferenciada dels seus integrants, per la qual cosa les persones autònomes que no han constituït una
societat  o  les  comunitats  de  béns,  que per  si  mateixa  no  tenen personalitat  jurídica,  no  poden ser
beneficiàries.

6. Si disposem d'un ERP i ho actualitzem o modifiquem: aqueixes despeses són objecte de
subvenció? o només és en cas de nova adquisició de ERP?

En el cas dels actius immaterials, com un ERP o llicències, només és subvencionable l'adquisició o el
pagament per ús d'un nou, no són subvencionables meres actualitzacions.

 7. Si jo com a empresa sol·licitant, tinc el CNAE de Valorització de Residus, subapartat R12,
però més del 70% dels clients tenen el de Valorització de Residus R4, es pot justificar així? 

Si, justificant la vinculació indirecta per facturació d'empreses clients en la memòria descriptiva i incloent
en la mateixa el llistat d'empreses clients, sector, CNAEs, i percentatge de facturació.

8. Una empresa de "valorització de residus" amb autorització R5 "valorització de residus de la
construcció i demolició". Les inversions que realitzaran són l'adquisició d'un "camió Porta
contenidors"  per  al  transport  d'aquests  residus  a  la  planta  de  triturat.  Tant  la  tipologia
d'empresa  (autorització  R5,  com  la  inversió  (camió  porta  contenidors  de  residus  de  la
construcció ) entrarien en el programa? 

Si  l'empresa  té  el  CNAE  3831  o  3832  amb  autorització  R5  si  entra,  però  la  inversió  no  seria
subvencionable atés que estan expressament exclosa els elements de transport exterior com seria un
camió porta contenidors que circula per la via pública eixint de les instal·lacions industrials a recollir els
contenidors de residus. Només els vehicles i elements de transport interior, dins de les instal·lacions
industrials i que no transporten mercaderies per carretera. 



 

 

9. Una empresa que té més de 40 anys d'experiència obrirà un nou centre de treball per al qual
ha sol·licitat la llicència d'activitat a l'ajuntament. Si en el moment de la justificació encara no
haguera donat resposta l'ajuntament, serviria si s'aporta la sol·licitud de llicència d'activitat i,
posteriorment, quan es reba, s'aporte? 

Juntament amb la sol·licitud, és obligatori presentar una declaració responsable que l'empresa disposa de
les  autoritzacions  administratives  preceptives,  es  troba  inscrita  en  els  registres  públics  pertinents  i
compleix els  requisits  legals  que els  són exigibles.  No és necessari que aportació cap documentació
referent al compliment d'aqueixa declaració responsable.

10.  Tenim  un  client  del  sector  químic  que  habilitarà  una  nau  confrontant  per  a
emmagatzematge a la seua nau de producció, per la qual cosa ens pregunta si la inversió en
adequació de la nau per a emmagatzematge i l'equipament corresponent podria ser un projecte
subvencionable dins del programa Pimes Industrials.

Seria  subvencionable  la  maquinària  i  equips  relacionats  amb  el  magatzematge  d'aqueixa  nau
d'emmagatzematge però no despeses d'adequació de la nau ja que no és l'establiment productiu ni és
imprescindible per a la instal·lació de nous actius materials adquirits com exigeix la convocatòria per a
aqueixa mena de despeses. Caldria veure que tipus de despeses vol sol·licitar subvenció.

11. S'inclou com a cost subvencionable “els panells solars i equips d'autoconsum”. En altres
ajudes s'exigeix que aquests panells es troben “aïllats de la xarxa” a fi  d'evitar acumulació
d'ajudes pel preu de venda d'electricitat generada sobrant. S'exigirà això en el vostre cas?, si els
panells  finalment  poden  secundar-se  encara  que  estiguen  connectats  a  la  xarxa  elèctrica,
s'exigirà un % d'autoconsum mínim? 

No s'estableix inicialment en la convocatòria cap exigència tècnica dels panells ni un nivell d'autoconsum
mínim però si  que les  inversions  que es  poden finançar  són les  que millorar  la  competitivitat  i  la
sostenibilitat del procés productiu de la indústria sol·licitant, per la qual cosa l'objectiu de la inversió ha
de  ser   per  tant  que  l'energia  produïda  en  els  panells  vaja  principalment  a  reduir  la  dependència
energètica externa de la indústria, rebaixar la seua factura elèctrica i augmentar la producció sostenible, a
través de l'autoproveïment. Si els panells són per a produir energia que s'embene principalment a la
xarxa, no seran subvencionables.

12.  També  es  dona  suport  a  la  implantació  de  ERPs.  És  possible  rebre  suport  per  a  una
actuació que només reculla aquest tipus de costos o hauria d'haver-hi inversions productives
pròpiament dites?

L'adquisició i implantació de ERPs en aquesta convocatòria es consideren com a adquisició d'actius
immaterials  vinculats  a  la  millorar  del  sistema  productiu,  i  com la  resta  d'actius  immaterials,  no  és
necessaris que es realitze juntament amb l'adquisició d'actius materials, però el total del pressupost, si
han d'aconseguir els 20.000 euros.



 

13.  Si  una empresa ha rebut un Préstec Bonificat  de l'IVF per a la compra d'un actiu,  pot
presentar aqueix actiu a PIMES Industrials? Segons la normativa els actius no poden rebre
ajudes d'una altra entitat pública, però es tracta d'un Préstec, podrien aclarir-nos-el? 

Si el préstec de l'IVF està bonificat en principi comporta un element d'ajuda pública, generalment en
forma de reducció de l'interés de mercat, que s'estalvia l'empresa. Un actiu material o immaterial que
reba l'ajuda de pimes del 35% a fons perdut, no podria rebre aqueixa ajuda pública de l'IVF en forma de
préstec bonificat. No obstant això, altres actius diferents dins del mateix projecte d'inversió si podrien
rebre'l; A més ha de comprovar-se amb l'IVF que el préstec a concedir conté un element d'ajuda pública
atés que aquesta entitat té línies de préstecs que es concedeixen a un interés calculat segons mercat o
amb diferents tipus de garanties que segons la pròpia convocatòria no constitueixen ajudes d'estat, i per
tant no serien incompatibles amb aquesta convocatòria de pimes industrials.

14. Una empresa va comprar una màquina de segona mà i ara la vol vendre a un tercer. Aquest
últim  pregunta si pot sol·licitar suport per a la compra d'aquesta màquina de “tercera mà”. 

Si, si compleix els requisits de la convocatòria, que són: 1r.- Que la màquina  no haja sigut objecte de
finançament públic, 2n.- El preu de la tercera adquisició no siga superior al valor de mercat i al mateix
temps, serà inferior al cost de béns nous similars. 3r.- Que l'antiguitat del bé no ha superat el seu període
màxim d'amortització segons la mena de màquina i conforme a l'article 12 de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre,  de  l'IMPOST DE SOCIETATS.  El  compliment  d'aquests  3  requisits  han  d'acreditar-se
davant l'empresa auditora.

15. Una fàbrica necessita realitzar en 2020 diferents inversions per a modernitzar el seu procés
de producció i  incrementar la seua competitivitat.  En una única sol·licitud /projecte volen
sol·licitar  suport  per  a  tres  actuacions diferents:  Incorporar  programari  per  a  l'adquisició  i
emmagatzematge  de  dades  en  planta  de  producció,  a  través  d'un  sistema  SCADA/MES.
Instal·lació  ERP  per  a  la  planificació  de  recursos,  automatitzar  processos  en  l'empresa  i
aconseguir la integració de la informació en una mateixa plataforma. Adquisició de moltes per
a la fabricació de soles. la pregunta és, es poden incloure aquestes tres inversions en un únic
projecte de sol·licitud?

Si, és un mateix projecte d'inversió, per a la modernització del seu procés de producció i increment de
l'activitat que inclou l'adquisició d'uns actius materials consistents en motles (si són actius inventariables
al no consumir-se amb el seu ús), i dos actius immaterials (el programari SCADA i el ERP).

16. Una empresa  que formalitzarà la S.L. al gener, abans de realitzar la sol·licitud d'ajudes. És
necessària certa antiguitat de l'empresa per a ser una possible empresa beneficiària? 

No és un requisit excloent no tindre certa antiguitat; Una altra cosa és que en diversos apartats de la
memòria s'avaluen dades d'exercicis anteriors, així que una empresa totalment nova el té més difícil però
no impossible. En aqueixos apartats haurà de justificar l'experiència prèvia dels socis o treballadors o
donar previsions de les xifres sol·licitades.

    



 

17. Una empresa A desitja comprar una marca, però la seua situació és una mica complexa.
L'empresa A va comprar l'empresa B a dos socis (soci 1 i soci 2) els qui li van vendre l'empresa
B però mantenint la propietat d'una marca (50% soci 1 i  50% soci 2). L'empresa A vol ara
comprar la part de la marca al soci 2, mentre que el soci 1 els cedeix la seua part. Podrien rebre
subvenció per la despesa de la compra de marca? 

La convocatòria exigeix que l'adquisició de drets de propietat industrial s'obtinga de fonts externes en
condicions de plena competència. Això és complicat de demostrar en el cas concret perquè en primer
lloc caldria acreditar que el preu de compra del 50% del soci 2 és un preu de mercat, i a més no sembla
realitzar-se l'operació de compra en condicions de plena competència  perquè el  50% del  soci  1  no
s'ofereix a altres possibles compradors. Perquè fora subvencionable la compra del 50% de la marca del
soci 2, hauria d'acreditar-se:

1r- Que els socis 1 i 2 han oferit la venda total de la marca en condicions de plena competència, és a dir,
utilitzant  algun sistema d'anunci  públic  que permeta que puguen comprar la  marca  altres  empreses
diferents de l'empresa Al fet que va comprar l'empresa B sense la marca. (encara que es reserven un dret
de retracte)

2n- Que la compra per l'empresa A del 50% de la marca del soci 2 és per un preu igual o superior a la
meitat de l'oferta més alta rebuda per la marca en el procés de lliure competència.

En cas de no poder acreditar que la compra de la marca o de la seua 50% s'ha fet en condicions de plena
competència, no seria subvencionable.

18. Una empresa que actualment és només comercial però que a causa de la nova inversió en
maquinària canviarà a un CNAE industrial (1310) que si que apareix en la convocatòria, ja que
passarà de ser una empresa comercial i també industrial. Si realitza el canvi del CNAE (1310)
abans de la presentació de la sol·licitud, podria ser beneficiària l'empresa de l'ajuda per la
inversió prevista?.

Si en la data de presentació de la sol·licitud ja tenen el nou CNAE industrial, com a principal o com a
secundari,  inscrit en el registre mercantil,  i  la nota registral  que aporten així  ho recull,  l'empresa no
tindria cap problema quant a l'acreditació de la vinculació al sector. 

     


