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Ajuts per iniciatives de reforç de la competitivitat de les entitats integrants del 
Programa Catalunya Clústers per a la consolidació d'estructures clúster 

                                                                               Data d’actualització de la informació: 12/07/2021 

En cas de discrepància amb les bases, el que preval es el publicat al DOGC 

Què se subvenciona? 

Les activitats relacionades amb l’execució d'un pla d'actuacions anual destinat a donar resposta als reptes del clúster, així com 
l’actualització dels mateixos. 

 

Qui pot ser beneficiari? 

Els clústers acreditats dins el marc de l’acreditació de Clústers per al període 2021-2023. 

 

Quins són els requisits específics? 

Aquests ajuts s'acullen al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels 
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013). 

 

Quin és el període de presentació de la sol·licitud? 

Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació fins a les 14:00 hores del dia 15 d’octubre del 2021. 

 

Quines despeses són subvencionables? 

⁻ Despeses de contractació de serveis a tercers i despeses externes com ara consultoria, contractació d’experts, així com el 

lloguer d’espais, material promocional, assistència a congressos/fires amb un màxim de dues persones vinculades 

laboralment  al clúster. 

⁻ Hores de dedicació del personal del clúster.   

No s'admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor i el sol·licitant tinguin vinculació, excepte justificació 

expressa 

 

Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable? 

El pla d'actuació es podrà dur a terme entre l'1 de gener l’any de la convocatòria i el 31 de març de l’any posterior al de la 

convocatòria.  

No es podran concedir ampliacions d'aquest termini. 

 

Quin és l’import de l’ajut? 

El pla d’actuació podrà tenir un cost subvencionable sol·licitat màxim de 60.000 euros. 

La intensitat de l'ajut serà d’un màxim del 75% de la despesa subvencionable acceptada. 
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Quins són els criteris de valoració? (opcional) 

Es concedirà ajut a totes les sol·licituds que hagin assolit la puntuació mínima de 250 punts, en el cas d'existència de 
disponibilitats pressupostàries suficients. 

El criteris de valoració seran:  

⁻ Descripció i planificació de les actuacions - Valor màxim criteri 75 punts 
⁻ Impacte sobre el teixit empresarial - Valor màxim criteri 200 punts 
⁻ Grau d'innovació i/o connexió internacional - Valor màxim criteri 75 punts 
⁻ Trajectòria del clúster - Valor màxim criteri 150 punts 

 

Quins són les tràmits? 

Sol·licitud d’ajut:  

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal 
Empresa (canalempresa.gencat.cat). 

Resolució d’ajut:  

La concessió o denegació de l’ajut es notificarà per mitjans electrònics, mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat). 

El pagament de la subvenció es farà mitjançant: 
- Una bestreta del 80% de l’import atorgat, a partir de la seva concessió, sense que sigui necessària la constitució de 

garanties.  
- El pagament del 20% que resta es farà un cop l’activitat subvencionada es justifiqui degudament  

Justificació d’ajut:  

S’hauran de justificar les actuacions objecte de l’ajut en el termini previst a la resolució de la concessió, o, si s’escau, en el 
termini establert d’acord amb la convocatòria corresponent. La documentació justificativa a presentar es pot obtenir al web 
d’ACCIÓ. 
Caldrà realitzar la justificació del projecte com a màxim durant els dos mesos posteriors a la finalització del projecte. 

Tots els tràmits, requereix signatura electrònica i tramitació electrònica. 

 

Quina documentació s’ha d’aportar? 

Sol·licitud d’ajut 

La sol·licitud, inclou: 

- Memòria tècnica del projecte segons model disponible a la web d’ACCIÓ (accio.gencat.cat) que inclogui el pla d’actuació 
anual del clúster.  

- Pressupost complert i detallat del projecte segons el model disponible a la web d’ACCIÓ. 
- Declaració dels ajuts rebuts en concepte de minimis dels darrers tres anys segons el model disponible a la web d’ACCIÓ. 

Justificació d’ajut  

La justificació ha d’incloure: 

- Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades. 
- Memòria tècnica de l’actuació segons el model disponible a la web d’ACCIÓ (acció.gencat.cat). 
- Documentació demostrativa de les accions realitzades. 
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Quina documentació s’ha d’aportar? 

- Memòria justificativa de les desviacions entre l’actuació justificada i la inicialment subvencionada 
- Declaració signada relativa a la vinculació beneficiari – proveïdor. 
- Declaració signada d’acord amb el model disponible a la web d’ACCIÓ. 

 

Observacions (opcional) 

 

 

Amb qui pots consultar els teus dubtes? 

Gestió administrativa: Per a qualsevol altre dubte sobre la tramitació: ajuts.accio@gencat.cat 

Gestió tècnica dels ajuts per la Consolidació d’Estructures Clúster: cataloniaclusters.accio@gencat.cat 

 

Quina normativa has de revisar si t’interessa la subvenció? 

Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021. 

Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els 
preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat 
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de l’article 45 de Decret 
8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, la informació relativa a les subvencions i 
els ajuts públics concedits, amb indicació de l’import, l’objecte i les beneficiàries. 

Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del 
Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis. 

Resolució EMC/610/2021, de 3 de març, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació de clústers per 
al període 2021-2023 en el marc del Programa Catalunya Clústers. 
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