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                                                                                                                               Data d’actualització de la informació: ___ / ___ / ___ 

 

           Fitxa resum programes i serveis ACCIÓ 
Versió ______________  2019 

AJUTS AL 
CREIXEMENT 

EMPRESARIAL 

+ informació 

 

 

Objectiu  

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

 

Beneficiaris  

Entitats catalanes que hagin estat acreditades com a entitat de finançament alternatiu d’ACCIÓ en la categoria de Xarxes d’Inversors 
Privats l’any 2018 i mantinguin l’acreditació en vigor a la data de sol·licitud de l’ajut.. 
 
Requisits 

Per presentar-se a l’ajut, les entitats han de justificar com a mínim dues operacions d’inversió tancades, en forma de capital o de 
préstec participatiu, realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, 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 una taula que es trobarà dins de l’imprès de sol·licitud, 
així com els documents que acreditin l’exactitud de cada operació. 
Documentació 

S’haurà de presentar alhora: 

• L’imprès de sol·licitud de l’ajut 

• La justificació de les operacions realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018. 

• El document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l’entitat que sol·licita l’ajut. 
Documents per cada operació tancada: 

• Un comprovant de pagament de quota de l'inversor amb data de pagament anterior a la data de formalització de l'operació, 
o document que acrediti la pertinença de l'inversor (o societat que representi a l'inversor) a l'entitat beneficiària amb data 
anterior a la data de formalització de l'operació. 

• Escriptures registrades que demostrin el desemborsament objecte d'ajut, és a dir, on el notari doni fe tant de l'operació 
realitzada com de que s'ha fet el desemborsament i per part de qui. 

• En el cas que no consti que s'ha fet el desemborsament i per qui en l'escriptura, caldrà un document bancari que mostri 
l'import efectivament desemborsat per l'empresa inversora en l'empresa emprenedora. (o document bancari que acrediti el 
cobrament per part de l'empresa emprenedora de l'import desemborsat per empresa inversora). Aquells inversors acreditats 
que facin els desemborsaments a través d'empreses participades per ells hauran de justificar la relació amb l'empresa a través 
de la qual està invertint en l'operació. Qualsevol altra documentació que pugui ser útil per acreditar l’operació també podrà 
ser aportada per l’entitat sol·licitant.. 

 

Característiques 

Concurrència competitiva 
El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva. 
 
Avaluació de les operacions tancades 
Un cop rebudes i revisades les operacions tancades s’establirà un ordre d’entitats en base al següent mètode de puntuació sobre les 
operacions realitzades que es tindrà en compte a l’hora d’establir l’ajut màxim: 

• 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 per xarxa). 

• I a nivell d’import, es prorratejarà proporcionalment a la inversió feta per cada xarxa, mantenint el màxim total establert de 
5 punts. 
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En cas de produir-se un empat a punts entre dues entitats, es prioritzarà aquella xarxa que més membres inversors hagi involucrat 
en el total d’operacions, comptabilitzant-se com a inversors també aquells que hi hagin accedit a través d’alguna plataforma, 
acreditada per ACCIÓ, de finançament col·lectiu d’inversió i que siguin identificables.  

 
Ajut màxim per entitat 
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 esmentat anteriorment. 

XIP1 30.000 € 
XIP2 30.000 € 
XIP3 30.000 € 
XIP4 15.000 € 
XIP5 15.000 € 
XIP6 15.000 € 
XIP7 15.000 € 
XIP8 15.000 € 

 
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. Si es donés aquesta situació, la diferència entre l'import de 
l'ajut màxim i l'import de l'ajut màxim assolit de les entitats situades abans de la posició novena serà assignada a les entitats situades 
a partir de la posició novena segons el criteri establert i donant preferència a l’ordinalitat a l’hora d’assignar a les entitats beneficiàries 
totes els imports reassignables. 
 
Resolució de concessió d’ajut màxim, pagament i bestreta 
En funció de les operacions realitzades i les despeses d’activitat de la xarxa que han contribuït directament al tancament de les 
operacions entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, ACCIÓ resoldrà un ajut màxim per entitat. 
 

  

La beneficiaria de l'ajut podrà sol·licitar un pagament a la bestreta d'un màxim del 50% de l'ajut atorgat una vegada rebuda la resolució 
de concessió. 

Despeses 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 2018. 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€) 

Observacions 

Consulteu el text complet al DOGC. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7974/1763146.pdf 
 

 
 

Termini  

Des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació fins les 14:00 hores del dia 31 d’octubre  de 2019 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7974/1763146.pdf



