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Ajuts a startups tecnològiques en fase inicial i a projectes d’R+D i innovació per 
empreses.                                                                                

                                                                               Data d’actualització de la informació: 27/10/2020 

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

Què se subvenciona? 

L’impuls al creixement d’startups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia) en les fases inicials de la seva 
activitat empresarial. És un ajut directe per desenvolupar el seu producte o servei, validar el model de negoci per arribar al 
mercat i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt potencial de creixement. 

 

Qui pot ser beneficiari? 

Startups tecnològiques enteses com, empreses amb ànim de lucre, tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya. 

 

Quins són els requisits específics? 

- Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors. No es consideren beneficiaris els empresaris 

individuals. 

- Que l’equip fundador siguin emprenedors, no pas empreses o institucions, i que aquests tinguin la majoria del capital de 

l’empresa (51%). 

- Que s’hagin constituït, com a mínim un 1 dia abans de la publicació de les bases d'aquesta convocatòria, i com a màxim, 

fins a 18 de mesos de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut. 

- Que desenvolupa un producte, servei o model de negoci clarament innovador i té un alt potencial de creixement. 

- El finançament previ total rebut per la startup (en totes les fórmules) fins a la data de la sol·licitud ha de ser inferior a 

250.000 €. 

- Les empreses candidates han de disposar de certificat digital. 

 

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

Des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació fins a les 14:00 hores del dia 26 de novembre de 2020. 

 

Quines despeses són subvencionables? 

- Actuacions contingudes en el pla d'empresa i que siguin necessàries per al seu desenvolupament. 

- El personal dedicat al projecte. 

- La contractació de serveis a tercers. 

- Les patents. 

- Altres despeses que es considerin necessàries i rellevants pel desenvolupament del projecte i es pugui argumentar. 

- Costos indirectes, es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal 

subvencionables. 

- Ajut en espècies. Assessorament d’1 mentor/a amb un mínim de 5 reunions de 2 hores. Els proveïdors acreditats per 

ACCIÓ als que es poden contractar els serveis són tots aquells acreditats com a mentors d’startups en la data de sol·licitud 

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

Els projectes subvencionats es podran executar a partir de la data d’inici de la convocatòria de subvenció i es podran dur a 

terme fins al 29 de juliol del 2022, sense la possibilitat de pròrroga. 

 

Quin és l’import de l’ajut? 

Fins al 80% de la despesa subvencionable, amb un màxim 74.000 euros i 1.000 euros en l'assessorament a càrrec d'un Mentor 

acreditat per ACCIÓ. 

Despesa subvencionable mínima acceptada de 100.000€ per projecte. 

 

Quins són els criteris de valoració?  

El procediment de concessió dels ajuts és en règim de concurrència competitiva, i tenint en compte els criteris definits a les 

bases. 

Només seran elegibles els projectes que obtinguin la puntuació en l’avaluació mínima de 250 punts, punts que han d’aconseguir-
se repartits d’aquesta manera:  
- En el bloc 1 ha de tenir mínim 75 
- En el bloc 2 ha de tenir mínim 50 
- En el bloc 3 ha de tenir mínim 25 
- En el bloc 4 ha de tenir mínim 75 
- En el bloc 5 ha de tenir mínim 25 

 

Quins són les tràmits? 

Tots els tràmits, requereix signatura electrònica i tramitació electrònica. 

Sol·licitud d’ajut:  

Les empreses interessades han de presentar les sol·licituds, segons model normalitzat, per mitjans electrònics acompanyades 
de la documentació, a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat) i dins el termini que indica la convocatòria. Les 
sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit. 

Resolució d’ajut:  

La concessió o denegació de l’ajut es notificarà per mitjans electrònics. 

Es pagarà una bestreta del 80% de l'ajut una vegada rebuda la resolució de concessió, sense que sigui necessària la constitució 
de garanties. 

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.  

 

Quina documentació s’ha d’aportar? 

Sol·licitud d’ajut 

- Incloure a l’imprès de sol·licitud la informació sobre el partner estranger i si s’ha sol·licitat finançament. 

- Pla d'empresa segons el model disponible al web d'ACCIÓ. 
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Quina documentació s’ha d’aportar? 

- Pressupost complert i detallat del projecte segons el model disponible al web d'ACCIÓ. 

Justificació d’ajut  

- Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades. 

- Memòria tècnica de l'actuació, segons el model. 

- Documentació demostrativa de les accions realitzades. 

- Memòria justificativa de les desviacions entre l’actuació justificada i la inicialment subvencionada. 

- Declaració del responsable. 

- Declaració jurada. 

- Relació de les despeses de personal. 

- Relació de les despeses de col·laboracions externes. 

 

Observacions (opcional) 

No aplica. 

 

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 a Startups tecnològiques: startupcapital.accio@gencat.cat 

 

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

Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. 

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 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera 
per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. 

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. 
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