
 

                                                                                                                                                                   13/10/2021 

 

Ajuts pla de modernització de la màquina eina destinat a les 
petites i mitjanes empreses 

 

 

S’han publicat els ajuts del Pla de modernització de la màquina eina de les petites i 
mitjanes empreses per un import de 50 milions d'euros. 
 
Aquest  Pla pretén impulsar la renovació de parc de maquinària d'eina de les 
Pimes espanyoles per potenciar la reactivació del sector industrial en el context de 
sortida de la crisi derivada de la covid-19. 
 
Termini per a presentar sol·licituds: fins el 02/11/2021 
  
Les inversions subvencionables han de complir alguna de les següents condicions: que 
suposin l'ampliació de la capacitat productiva; que suposin la diversificació de la 
producció en nous productes addicionals; o que impliquin un canvi essencial en el procés 
general de producció. La inversió mínima per cada màquina ha de ser igual o superior 
a 70.000 euros. Es podran subvencionar fins a 3 màquines. 
 
Es consideren elegibles dins de marc indicat en l'article 3 d'aquesta Ordre, les inversions en 
l'adquisició de les següents tipologies de màquina 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 compostes. 

v) Planejadores per al treball de la xapa. 

x) Serres. 

i) biseladoras. 

z) motejadores. 

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

b) Màquines per al treball de barres, perfils i tubs. 

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

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

ae) Rebladores. 

af) granalladores. 

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

 
  
Els ajuts tenen la forma de subvenció i seran com a màxim d'un 20% de les despeses en 
les petites empreses i d'un 10% en el cas de les mitjanes empreses, amb un límit màxim 
de 175.000 euros per màquina. Les empreses disposaran d'un màxim de 15 mesos per a 
la realització de les inversions des de la data de la resolució de la concessió. 
  

Per a més informació contacti amb el nostre departament d’Ajuts i Subvencions 


