
   

 

119. Ajuts a entitats que realitzin inversions per a la 

fabricació de dispositius mèdics, EPIs i altres 

productes d'emergència per la COVID-19 (Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo- Gobierno de España). 

1. Tipus d’ajut:    

Ajudes a entitats privades amb personalitat jurídica pròpia que realitzin 

inversions per a la fabricació de dispositius mèdics, equips de protecció 

personal, gels i aquells productes que han sigut considerats d'emergència pel 

Govern en relació amb la gestió sanitària derivada del COVID-19, durant 

l’exercici 2020. 

Tipus d'actuacions finançables: les inversions i despeses industrials 

realitzades en territori nacional per a dur a terme projectes per a la producció 

dels béns descrits, que:  

a) Estableixin noves instal·lacions per a la producció dels productes 
anteriorment ressenyats. 

b) Expandeixin la producció de les seues estructures existents que produeixen 
aquest producte. 

c) Converteixin línies de producció existents a aquest efecte. 

El concepte de despesa finançable es pot trobar a l’article 6 de la “Orden 

ICT/656/2020, de 15 de julio”. 

Seran finançables les inversions i despeses realitzades des de l'1 de febrer 

de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.  

En el cas de projectes iniciats abans de l'1 de febrer de 2020, es considerarà 

només les actuacions necessàries realitzades des d'aquesta data per a 

accelerar o ampliar el abast del projecte, i en aquest cas, la sol·licitud de l'ajuda 

haurà de limitar-se als costos addicionals relacionats amb els esforços 

d'acceleració o l'ampliació de l'abast d'aquest. 

 

 



   
 

Quantia de la subvenció:  

Es subvencionaran amb un màxim de 500.000 euros (en el cas de que existís 

disponibilitat pressupostària suficient l’ajuda màxima podria augmentar fins els 

800.000 euros ) els projectes que suposin noves instal·lacions per a la fabricació 

dels productes sanitaris, o que expandeixin la producció de les seves estructures 

existents o converteixin línies de producció existents en altres específiques per 

fabricar aquests elements sanitaris amb la priorització dels conceptes següents, 

seguint aquest ordre: 

Aparells i equips, despeses de validació tècnica, enginyeria de procés de producció 

i, en últim lloc l’edificació. 

L'import de cada ajuda no podrà excedir de manera global el 80 per cent sobre el 

total del pressupost del projecte que hagi sigut considerat finançable. S'estableixen 

a més els següents imports màxims d'ajuda per partida finançable:  

a) 80% sobre el pressupost finançable de la partida d'Aparells i Equips. 

b) 80% sobre el pressupost finançable de la partida de Despeses de validació 
tècnica.  

c) 30% sobre el pressupost finançable de la partida d'Enginyeria de procés de 
producció. 

d) 20 % sobre el pressupost finançable de la partida d'Edificació. 

2. Beneficiaris:  

Entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a 

Espanya, que realitzin inversions per a la fabricació de dispositius mèdics, 

equips de protecció personal, gels i aquells productes que han sigut considerat 

d’emergència pel Govern en relació amb el COVID-19, tals com: 

Mascaretes quirúrgiques, de tipus II i IIR; mascaretes de protecció individual FFP2 i 

FFP3; kits PCR diagnòstic COVID-19 i els seus consumibles; kits de diagnòstic 

ràpid (detecció d'antigen); hisops; ulleres de protecció; guants de nitril, amb i sense 

pols; bates sol ús i impermeables; solucions hidroalcohòliques (biocida i cosmètic) i 

les seves matèries primeres; equips i dispositius de ventilació mecànica invasiva 

(VMI); fungibles o consumibles d'equips de VMI; alcohols sanitaris i clorhexidina. 



   
 

3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants :  

 

a) Realitzar l’activitat i adoptar el comportament que fonamenta la concessió de 

l’ajuda.  

 

b) Acreditar, en els terminis estipulats, la realització de l’activitat així com el 

acompliment dels requisits i condicions que van determinar la concessió. 

 

c) Col·laborar amb les actuacions de comprovació i control, aportant la 

documentació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

 

d) Comunicar a la “Dirección General de Industria y de la PYME” l’obtenció de 

qualsevol altra finançament públic concurrent parcial o totalment amb les 

despeses finançables.  

 

e) Acreditar, en qualsevol moment que es sol·liciti que es troba al corrent de les 

seves obligacions fiscals i en front a la Seguretat Social. 

 

f) Acreditar, en qualsevol moment que es sol·liciti, el compliment de les 

obligacions de presentació de comptes davant el Registre Mercantil. 

 

4. Quan es podrà demanar?:  

Termini de sol·licitud: del 18/07/2020 al 30/07/2020 ambdós inclosos. 

5. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament al Ministerio de Industria, Comercio y turismo a través de :    

 

https://www.mincotur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx 

 

6. Normativa aplicable:  

Orden ICT/656/2020, de 15 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la convocatoria de ayudas a entidades que realicen 
inversiones para la fabricación de dispositivos médicos, equipos de protección 
personal y aquellos productos que sean considerados de emergencia por el 
Gobierno en relación con el COVID-19, durante el ejercicio 2020. 
 

7. Altres dades d’interès :  

https://www.mincotur.gob.es/es-

es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/200717nP_linea-ayudas-

COVID.aspx 

https://www.mincotur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8080.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/200717nP_linea-ayudas-COVID.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/200717nP_linea-ayudas-COVID.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/200717nP_linea-ayudas-COVID.aspx


   
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-

cov/Paginas/index.aspx 

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-cov/Paginas/index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-cov/Paginas/index.aspx

