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Programa Xarxa d’Inversors Privats 

                                                                               Data d’actualització de la informació: 13/11/2020 

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

Què se subvenciona? 

Ajut dirigit a les Xarxes d’Inversors Privats acreditades per ACCIÓ per incentivar el tancament d’operacions d’inversió en 
empreses catalanes innovadores en fases inicials i amb un alt potencial de creixement. 

 

Qui pot ser beneficiari? 

Entitats catalanes amb l’acreditació com a entitat de finançament alternatiu d’ACCIÓ en la categoria de Xarxes d’Inversors Privats 

en vigor a la data de sol·licitud de l’ajut. 

 

Quins són els requisits específics? 

Per presentar-se a l’ajut, les entitats han de justificar com a mínim dues operacions d’inversió tancades en empreses catalanes, 
en forma de capital o de préstec participatiu, realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, i per un import global 
desemborsat per operació igual o superior a 20.000€. 
 

Les entitats sol·licitants hauran de presentar el total d’operacions detallat en l’Excel de pressupost i operacions, així com els 

documents que acreditin l’exactitud de cada operació,  

 

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 21 de desembre de 2020. 

 

Quines despeses són subvencionables? 

Es consideren subvencionables les despeses de l’activitat de la xarxa que han contribuït directament al tancament de les 

operacions entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. S’entén per despeses de l’activitat: 

• Despeses de personal (intensitat màxima del 90% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 30.000€). 

• Despeses relacionades amb l’organització de fòrums o trobades entre inversors i emprenedors o realització de formació a 

inversors (intensitat màxima del 90% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 15.000€). 

• Despeses externes de màrqueting i difusió de la xarxa (intensitat màxima del 90% de la despesa subvencionable, amb un màxim 
de 15.000€). 

 

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

Operacions realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. 
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Quin és l’import de l’ajut? 

L’ajut màxim per a cada entitat serà determinat per l’ordre de major a menor, resultant dels punts obtinguts segons el càlcul  de 

puntuació: 

XIP1 30.000 € 
XIP2 30.000 € 
XIP3 30.000 € 
XIP4 17.000 € 
XIP5 17.000 € 
XIP6 17.000 € 
XIP7 17.000 € 

XIP8 17.000 € 

Les entitats que, per l'efecte d'aquest ordre, quedin situades a partir de la posició novena, no seran objecte d'ajut llevat que les 

situades abans de la posició novena no haguessin assolit l'import d'ajut màxim. 

 

Quins són els criteris de valoració? (opcional) 

Un cop rebudes i revisades les operacions tancades s’establirà un ordre d’entitats en base al següent mètode de puntuació: 

• Per cada operació d’inversió tancada, l’entitat rebrà 2 punts per l’import rebut en forma d’ampliació de capital i 1 punt per 

l’import rebut en forma de préstec participatiu (amb un màxim de 2 punts per cada operació d’inversió per aquest concepte)  

• Per cada tram de 100.000 euros efectivament desemborsats l’entitat rebrà 1 punt si és en forma de capital i 0,5 punts si és en 

forma de préstec participatiu (amb un màxim de 5 punts per cada operació d’inversió per aquest concepte).  

En cas que més d’una xarxa hagi invertit en la mateixa operació d’inversió: 

• A nivell de puntuació es comptarà una operació per xarxa, sempre que aquesta operació compleixi amb tots els requisits (mínim 
20.000 € d’inversió). 

• I a nivell d’import, es prorratejarà proporcionalment a la inversió feta per cada xarxa, mantenint el màxim total establert de 5 
punts. 

 

Quins són els tràmits? 

Tots els tràmits requereixen 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 a través de l’Etauler.  

En el cas de que el beneficiari ho sol·liciti, es concedirà una bestreta del 80% de l'ajut una vegada rebuda la resolució de concessió, 
sense que sigui necessària la constitució de garanties (aval bancari). 

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. 
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Quina documentació s’ha d’aportar? 

Sol·licitud d’ajut  inclou:  
- Formulari de sol·licitud  
- Llistat de les operacions realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.  

Documents per cada operació tancada:  
- Escriptures públiques en cas d’ampliació de capital, 
- Contracte de préstec en casos de préstecs participatius i préstecs convertibles, 
- Document bancari mostrant data i import desemborsat per l’empresa inversora en l’empresa emprenedora, 
- Comprovant de pagament de quota de l'inversor o document acreditatiu de pertinença de l’inversor a la xarxa, 
- Document d’adscripció de l’empresa emprenedora a la xarxa,  

Justificació d’ajut  
- Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, 
- Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les obligacions de publicitat, 
- Si s’escau, memòria justificativa de les desviacions entre l’actuació justificada i la inicialment subvencionada, 
- Declaració del responsable legal de l’entitat conforme no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiària, 
- Declaració del representant legal de la beneficiària conforme no s'incompleixen incompatibilitats o límits per concurrència 

d'ajuts, 
- Documentació per justificar la despesa de personal, 
- Documentació necessària per justificar una despesa facturada, 
- Documentació addicional per acreditar la realització de l’actuació subvencionada 

 

 

Amb qui pots consultar els teus dubtes? 

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

Gestió tècnica: merceclara@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. 

RESOLUCIÓ EMC/3132/2019, de 20 de novembre, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació com 
a entitat de finançament alternatiu per a l'any 2019 en el marc dels programes d'ACCIÓ. 

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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