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Índex de continguts

Despeses subvencionables

Característiques

Activitats

Publicitat

Justificació

Documentació

Presentació

Requeriments

Us informem que la informació 
continguda en aquesta guia no té 
efectes legals. El marc legal és la 

subvenció directa

Consulteu les bases reguladores

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=914888&type=01&language=ca_ES
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Despeses subvencionables
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Característiques

Aprovades per 

La suma dels diversos ajuts rebuts 
no pot superar el límit màxim més 
elevat previst en els diferents 
règims involucrats, i sense superar 
el cost de l'activitat que ha de 
desenvolupar la beneficiària

Incorreguda només per 

gener de 2020 i el 31 
de desembre de 2020

Mòdul de 24,05 euros 
per hora de dedicació

Amb els màxims previstos a la 

despeses de personal com per a 
despeses externes de gestió i 
direcció de la xarxa

Identificables i 
verificables

Necessàries per a les 
activitats del projecte

Consulteu les bases reguladores 

4, 5 i 18

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=914888&type=01&language=ca_ES
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Consulteu la base reguladora 4

Ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ 

on els seus inversors adscrits hagin tancat 

operacions d'inversió en empreses adscrites 

a les mateixes.

El desemborsament de l'operació d'inversió s'haurà 

d'haver produït entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de 

desembre de 2020.

Es consideraran objecte d'ajut aquelles operacions on 

l'escriptura s'hagi elevat a pública en l'últim trimestre 

de 2020 i el seu desemborsament s'hagi produït 

entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de gener de 2021.

Activitats

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=914888&type=01&language=ca_ES
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Despeses subvencionables

Despeses de personal

El salari brut i la quota patronal de 
la Seguretat Social a càrrec de 
l'empresa del personal amb 
dedicació parcial o completa a la 
Xarxa

Inclou despeses de socis o 
administradors mitjançant factura 
i/o despeses de treballadors 
autònoms econòmicament 
dependents vinculats al projecte

Despeses externes i 
de direcció i gestió 
executiva de la xarxa

Facturada externament per la 
persona que realitza la direcció i 
gestió executiva de la xarxa, 
sempre i quan constitueixi una 
despesa associada directament al 
projecte subvencionat

Consulteu les bases 

reguladores 4 i 5

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=914888&type=01&language=ca_ES
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Despeses no subvencionables

Vinculació proveïdor-
sol·licitant

Excepte justificació expressa 
que haurà de ser valorada per 
ACCIÓ

Vinculació inversor-
empresa adscrita a la 
xarxa

Operacions tancades 
en empreses del sector 
immobiliari

Quan l'objecte social sigui la 
construcció o l'adquisició 
d'habitatges

Consulteu les bases 

reguladores 4.1, 4.2 i 4.5

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=914888&type=01&language=ca_ES
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Publicitat
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Publicitat

logo en tots els elements informatius i 

publicitat pot comportar la no 
subvencionabilitat de les despeses 
vinculades.

Descarregueu- Consulteu la base reguladora 20

https://www.accio.gencat.cat/web/.content/05_ACCIO/sala_premsa/doc/identitat-corporativa.zip
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=914888&type=01&language=ca_ES
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Justificació
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Justificació - Documentació

• Memòria econòmica justificativa

• Declaració responsable

• Publicitat

• Altra documentació

En cas de dubtes en el procés 
de justificació administrativa de 
la subvenció podeu contactar 
amb el servei de Justificacions a: 

grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat

mailto:grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat
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• Memòria econòmica justificativa

• Declaració responsable sobre el mòdul signada digitalment per la persona responsable legal:

• Número d'unitats físiques considerades com a mòdul (hores dedicades).

• Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria 
d'actuació i el mòdul de 24,05 euros de cost per hora.

•

• Temporització mensual per cada any natural de les hores imputades i les activitats realitzades pel personal en 

nòmina i/o per la persona externa que realitza la direcció i gestió executiva de la xarxa. Signat per la persona 

representant legal i la persona treballadora o la persona externa. 

Descarregueu-vos el model disponible

Descarregueu-vos el model disponible

Descarregueu-vos el model disponible

https://www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/convocatories-ajuts/justificacio-ajuts/2021/docs/declaracio-modul.pdf
https://www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/convocatories-ajuts/justificacio-ajuts/2021/docs/exclosa-concurrencia-publica/Model-calcul-modul.xlsx
https://www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/convocatories-ajuts/justificacio-ajuts/2020/docs/Model-de-temporitzacio-dhores.xlsx
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• Declaració responsable

• Declaració responsable sobre la vinculació entre proveïdor i entitat beneficiària.

Descarregueu-vos el model disponible

https://www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/convocatories-ajuts/justificacio-ajuts/2021/docs/declaracio-no-vinculacio.pdf
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• Publicitat

• Memòria explicativa de les accions realitzades i material demostratiu de la seva realització (fulletons, fotografies i 

similars).
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• Altra documentació

• Quan la despesa sigui aportar tres pressupostos sol·licitats a diferents 

proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís.

• Excepcionalment quan no hi hagi tres ofertes aportar:

• anterioritat a la concessió de la 
subvenció.

• Quan no existeixen en el mercat suficients entitats que realitzin, prestin o subministrin el servei, 
en la matèria que ho motivi.

• Si dels , aportar una memòria on la persona 
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Justificació - Presentació
Quan?

Com a màxim el 29/05/2022.
Per qui?

beneficiària haurà de complir amb les 

obligacions tributàries davant l'Estat, la 

Generalitat, la Seguretat Social, i no tenir deutes 

amb ACCIÓ ni amb les seves empreses 

participades.
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• Accedir al formulari, en format html, de justificació en línia

• Hi ha un temps determinat per a fer la presentació de la justificació.

•

justificatiu que formarà part de la justificació. 

• És necessari disposar de signatura electrònica com a persona representant legal per a poder finalitzar la 

justificació.

Accediu a la justificació en línia

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/Ajuts-a-les-xarxes-dinversors-privats-dACCIO-2021-00001?moda=3


18
Pas 1 Recuperar dades

Una vegada dins del formulari de justificació, 
introduir un nom pel tràmit - codi personal 
(optatiu) i clicar sobre Recuperar dades.
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Pas 2 Cercar accions i descarregar el 
compte justificatiu (buit)

i a Expedient, el disponible a la 

ACE037/21/XXXXXX) i clicar sobre Cercar 
accions. 
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Pas 3 - Altres ajuts

Es carregarà la informació de la subvenció 
atorgada. 

demanat altres ajuts per a la mateixa finalitat 
marcant NO/SÍ i clicant a Següent.

altres ajuts per a la mateixa finalitat omplir les 
dades i clicar a Següent.
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Pas 4 Justificació de les hores de dedicació 

Cliqueu dins de la columna Justificat per a 
informar del dedicades al 
projecte en relació amb el mòdul establert.

En cap cas podrà ser superior al valor aprovat 
respecte la sol·licitud presentada (columna Valor).

Ha de ser el sumatori de les hores de les 
persones treballadores que han participat al 
projecte. Ha de coincidir amb el sumatori del 

temporització mensual 
presentada, consulteu secció específica.
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Pas 5 Documents adjunts

Passeu a la secció Documentació annexa. 
Inclogueu tota la documentació justificativa de la 
subvenció. 

Memòria econòmica justificativa

Declaració responsable sobre el mòdul signada, 
Excel de càlcul de mòdul i temporitzacions 
mensuals de les persones treballadores signades 
per les parts.

Documentació demostrativa accions publicitat

Declaració conforme no existeix vinculació 
entre proveïdor i beneficiària

Altra documentació aportada

22.000 KB màxim! - En el cas de superar-ho 
envieu les sol·licituds addicionals necessàries.
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Pas 6 Declaracions responsables, signar i 
enviar

Es carregarà la pantalla de Declaracions.

bàsica de protecció de dades. 

A continuació clicar sobre Signa i envia.

mecanismes habilitats per fer-ho.

que tingui un certificat de representació de 
persona jurídica.

En el cas que la sol·licitud de subvenció fos 
signada i enviada per una persona representant 

nous poders de la persona representant legal 

justificació.
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Pas 7 

Una vegada enviat us podreu descarregar 

justificació enviada amb codi de tràmit, número 
de registre i data de registre de la seu electrònica. 
Conserveu aquest document.
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Justificació - Requeriments
Quan?

beneficiària.

Com?

de correu electrònic habilitada per a 

rebre notificacions referida a la 

sol·licitud de subvenció.

Per qui?

aclariments i/o documentació 

addicional en el termini requerit (10 

requeriment).

Si no és presenta en termini es 

considerarà que es desisteix de la 

part o la totalitat de la subvenció 

concedida

revocació de la subvenció, el qual es 
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Per quins canals es pot donar compliment als 
requeriments?

•

Oficina Virtual de Tràmits Canal Empresa Àrea Privada.

• Només en casos pautats 
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Àrea Privada

Amb la notificació que es rebrà al correu 

a carregar la documentació i donar requeriment a 
les mancances.
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Àrea Privada

Una vegada dins i identificat es podrà accedir al 
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Àrea Privada

Una vegada enviat el requeriment el sistema 
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Exclusivament per a tràmits no directament 
relacionats amb la justificació de despeses com 
renúncies a la subvenció, poders de nova 

Dues opcions, descarregar el formulari amb 
dades incorporades (amb identificació digital) o 
descarregar el formulari i omplir-ho manualment.

mode incògnit pel 

versió del formulari.

per a la convocatòria de la xarxa 

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/Ajuts-a-les-xarxes-dinversors-privats-dACCIO-2021-00001?moda=2
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És important informar a ACCIÓ del canvi de 
persona de contacte consignada a la sol·licitud 
tant bon punt es produeixi.

El correu electrònic informat de la persona de 

del requeriment. Si la persona de contacte ja no 

posada disposició es perdi i no es pugui accedir.

Per tal de fer-
la següent informació de la nova persona de 
contacte:

Nom i cognoms

DNI o document d'identificació

Telèfon de contacte

Correu electrònic
per a la convocatòria de la xarxa 

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/Ajuts-a-les-xarxes-dinversors-privats-dACCIO-2021-00001?moda=2
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Omplir el formulari (pàgina 1), adjuntar els 
documents que aporteu (pàgina 2) i a la darrera 
pàgina:

1) Acceptar les condicions de proteccions de 
dades.

2) Validar el document.

3) Signar digitalment (per la persona representant 
legal de l'entitat).

4) Desar.
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Una vegada desat el document al vostre 
ordinador:

1) Seleccioneu el fitxer a Tria un Fitxer.

documental.



934 767 206
info.accio@gencat.cat
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

Segueix-nos a les xarxes socials!

accio_cat
@Catalonia_TI

linkedin.com/company/acciocat/
linkedin.com/company/invest-in-catalonia/

Gràcies!

mailto:info.accio@gencat.cat
http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/

