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ACCIÓ

Estructura
laboral

Per tipus de contracte

 (total ACCIÓ)

ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de 
Catalunya, que vol contribuir a l’èxit de les empreses en el mercat a través del 
foment de la innovació, la internacionalització empresarial i l’atracció d’inversió 
estrangera, com els tres principals pilars d’actuació. Per dur a terme aquesta 
tasca, ACCIÓ disposa, a més, dels clústers i el finançament com a eines de 
suport.

En aquest document s’inclouen els resultats de les principals actuacions, 
programes i serveis dirigits a l’empresa desenvolupats per ACCIÓ durant al 
2019.

Personal 
laboral
Catalunya
294

Personal 
Oficines
Exteriors
134

Altres Col·laboradors 
Catalunya
16

Becaris
Catalunya
29

Becaris
Oficines Exteriors
21

Total:494

Personal laboral Catalunya: 296

Personal oficines exteriors: 137

Becaris Catalunya: 30

Becaris oficines exteriors: 18

TOTAL: 481
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Més de 27.000 

clients atesos

14.100 llocs de treball 

generats directa i 

indirectament

Més de 16.700 

projectes 

acompanyats

Més de 930 

M€ d’inversió 

mobilitzada

1.265 sol·licituds presentades 

1.607 empreses

18,6 M€ 

import d’ajut

250M€  

d’inversió mobilitzada

676 sol·licituds aprovades 

935 empreses

• Índex mig de satisfacció global per ACCIÓ: 8,2 

• Índex de recomanació d’ACCIÓ (Net Promote 

Score): + 53,1

1. Ajuts: s’han comptabilitzat els ajuts de Nuclis FERDER i Comunitats (que són ajuts del 2017 i 2018 respectivament) perquè s’han resolt durant al 2019. També s’ha 
comptabilitzat la línia de TECNIOSPRING, que tot i no estar resolta s’ha fet una aproximació.

Principals resultats ACCIÓ 2019

Catalunya ha estat reconeguda com a millor 
destinació del sud d’Europa per a la inversió 
estrangera directa (IED).

El Financial Times Group ha reconegut Catalunya 
com la millor regió del sud d’Europa per invertir-
hi el 2020 i el 2021 (Informe European Regions and 
Cities of the Future).

Resutats Globals

Ajuts (1) Satisfacció

Reconeixements
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Satisfacció

Principals resultats d’impacte

Catalunya ha captat 94,1 M€ del SME Instrument, el 4,1% del total 
del programa, i lidera el rànquing per regions. 

Catalunya ha rebut 1.118 M€ del programa H2020 i
lidera el repartiment dels fons a l’Estat.

• 2,62% del total de fons atorgats, tot i representar l’1,5% de 
població de la UE.
• Catalunya lidera la captació de Fons H2020 a l’Estat amb el 28,2% 
del total.
• Les empreses lideren la captació de fons, amb un  23,7% del total 
(265 M€).

308,8 M€ mobilitzats d’inversió en R+D privada.

MÉS DE 7.800 
PROJECTES 
D’INNOVACIÓ
ACOMPANYATS

MÉS DE 7.800 
CLIENTS 
ALS QUALS 
S’HA DONAT 
SERVEI 

Programes de foment de la 
tecnologia

Resultats TECNIO
Segell TECNIO identifica els desenvolupadors de les tecnologies més 
innovadores i els facilitadors que participen en el procés de transferència de 
tecnologia i de coneixement a l’empresa. 

172 M€ d’ingressos totals.

Més de 3.500 empreses clients.

41 patents europees sol·licitades.

19 patents transferides.

5 spin off creades.

EURECAT
Centre tecnològic de Catalunya que actua com a proveïdor de tecnologia 
innovadora i diferencial per a donar resposta a les necessitats d’innovació 
de les empreses i impulsar la seva competitivitat.

78,3 M€ d’ingressos totals Eurecat i adscrits.

20 M€ d’import atorgat via conveni Eurecat i adscrits.

 Facturació de 9,4 M€ en projectes europeus Eurecat.

1.074 empreses clients.

Acreditació TECNIO

Segell que acredita a proveïdors catalans els quals participen en el 
procés de transferència de tecnologia i coneixement, per tal de reforçar i 
articular el sistema català d’innovació.

84 entitats TECNIO acreditades en 5 categories:

5 entitats desenvolupadors de tecnologia privats.

64 entitats desenvolupadors de tecnologia públics.

1 entitat desenvolupadors sense ànim de lucre avançats.

3 entitats altres desenvolupadors sense ànim de lucre.

11 entitats facilitadors de tecnologia.

Innotec
Suport a projectes d’R+D+i d’empreses PIME catalanes amb agents de 
tecnologia homologats.

103 empreses presentades 22 empreses aprovades.

51 projectes presentats 11 projectes aprovats.

 Import de l’ajut: 1,5 M€.

Inversió mobilitzada: 1,9 M€.

Tecniospring Industry

Atorgament d’ajuts econòmics a empreses ubicades a Catalunya i entitats 
acreditades TECNIO per a la contractació de personal investigador 
experimentat per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats 
a la transferència tecnològica. La contractació tindrà una durada de 24 
mesos per tal de potenciar la seva carrera investigadora.

82 projectes i empreses presentades  23* projectes i empreses

Import de l’ajut: 3,29 M€.

Innovació

Projectes i clients Innovació

Dinamització de la innovació
Activitats de sensibilització i dinamització per tal de donar a conèixer la 
innovació a les empreses, principalment PIMEs, de qualsevol sector, arreu 
de Catalunya.  

28 jornades i tallers per a la promoció de la innovació amb 426 
assistents.

8 esmorzars d’innovació (Barcelona i Delegacions) amb 530 assistents.

Programes de suport a la 
innovació i a l’R+D empresarial

Horitzó innovació

Servei d’assessorament a empreses que volen innovar però encara no estan 
preparades, oferint una anàlisi personalitzada de l’estat actual i un pla a mida 
per implementar les millores.  

29 projectes gestionats dels quals s’han materialitzat 20.

Itinerari Innovar per créixer

Servei que ajuda a l’empresa a sistematitzar i transformar el seu model 
d’innovació, permetent-li accelerar els seus processos de canvi, ser més 
eficient i àgil i augmentar la seva rendibilitat.

22 projectes gestionats dels quals s’han materialitzat 11.

Nota: dades provisionals a febrer de 2020.

aprovades (resultats aproximats).

Inversió mobilitzada: 3,29 M€.

*Són resultats aproximats tenint en compte la tendència dels projectes 
aprovats els anys anteriors.
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Línia de cupons a la innovació

Prestació de serveis d’innovació a través de l’obtenció d’un descompte 
econòmic en forma de cupó, que es pot bescanviar amb un proveïdor 
acreditat per ACCIÓ, de forma ràpida, àgil i flexible. 

156 projectes i empreses presentades 74 projectes i empreses 
aprovades.

Import de l’ajut: 0,30 M€.

Inversió mobilitzada: 0,38 M€.

Assessors Acreditats per Àmbits Ris3Cat

Assessorament a la Innovació

Ajudar a les empreses catalanes a trobar els instruments de finançament 
més adequats per als seus projectes d’R+D, amb l’objectiu de maximitzar 
les possibilitats que els projectes es puguin executar amb èxit i identificar els 
socis més adequats per a dur a terme projectes d’R+D.

1.044 empreses úniques participants.

1965 assessoraments personalitzats realitzats: 

• 299 Estructuració tècnica i /o cerca de finançament a projectes 
d’R+D+i.
• 532 Assessoraments en cerca de socis.
• 1.134 Seguiment de projectes.

Assessors acreditats

166 assessors acreditats en les següents categories:

Economia circular: 16

Conceptualització i disseny de productes: 16

Estratègia: 17

Finances i control de gestió:  5

Fiscalitat en R+D+i:  5

Gestió de la innovació:  16

Màrqueting, vendes i canals digitals:  17

Operacions i organització:  18

Projectes Europeus Horizon 2020:  2

Propietat Industrial:  6

Tecnologia:  48

Energia i recursos: 7

Alimentació: 3

Indústria 4.0: 37

Industries culturals i basades en l’experiència:  2

Industries de la salut i ciències de la vida:  1

Industries relacionades amb el disseny:  2

Sistemes industrials:  3

Nuclis locals

Programa enfocat a actuacions diferencials d’empreses amb forta 
capacitat de generar externalitats a Catalunya que, difícilment, es podrien 
dur a terme per la iniciativa privada sense suport públic, per l’alt risc 
tecnològic associat. 

17 projectes i empreses presentades 10 projectes i empreses 
aprovades.

Import de l’ajut: 1,03 M€.

Inversió mobilitzada: 2,53 M€.

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament 
experimental en projectes d’Economia 

Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats d’R+D en projectes 
d’economia circular, específicament en l’àmbit dels residus. 

17 projectes presentats 10 projectes i empreses aprovades.

Import de l’ajut: 1,03 M€.

Inversió mobilitzada: 2,53 M€.

(residus)

Programa de comunitats RIS3CAT

85 empreses presentades 83 empreses aprovades.

16 projectes d’R+D+I presentats 14 projectes aprovats.

Import de l’ajut: 9,7 M€.

Inversió mobilitzada: 23,2 M€.

2 projectes de coordinació presentats i aprovats.

Àmbits: disseny + indústries culturals. 

Agrupa a les empreses, agents d’R+D+I, organitzacions clústers i entitats 
de suport a l’empresa, que treballen a Catalunya en àmbits sectorials 
coincidents, per articular el procés d’especialització intel·ligent de l’estratègia 
de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya 
(RIS3CAT). 

* Un assessor pot estar acreditat en dues àrees d’expertesa diferents i un àmbit.
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Innovar amb startups

Programa que combina el potencial innovador de les startups amb les 
capacitats de les empreses consolidades, amb l’objectiu d’establir relacions 
beneficioses per ambdues parts. 

183 contactes facilitats entre empreses i startups.

26 acords assolits entre startup i empreses consolidades.

Ajuts a incentivar el creixement en fases 
inicials startups tecnològiques

Ajuts per accelerar el procés de desenvolupament i evolució de les startups 
que basen la seva activitat en les aplicacions de nous descobriments 
científics o tecnològics per a la generació de nous productes, processos 
o serveis.

108 projectes i empreses presentades  20 projectes i empreses 
aprovades.

Import de l’ajut: 1,51 M€.

Inversió mobilitzada: 2,5 M€.

Presentació ProACCIÓ 4.0

Enguany, s’ha posat en marxa el programa ProACCIÓ 4.0, conjuntament 
amb Consell General de Cambres de Catalunya, Foment del Treball,  Pimec 
i Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, un programa de país que va 
més enllà del mandat del Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) i que està 
pensat per a les Pimes. 

Hi ha assistit  544 persones.

S’han realitzat 15 sessions arreu del territori.

Línia de cupons INDÚSTRIA 4.0

Ajuts per a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica de 
les pimes cap a la Indústria 4.0.

Ajuts a incentivar programes d’escoles de 
negoci

Assessorament enfocat a la validació del model de negoci, cerca i 
consolidació dels primers clients,  cerca de finançament per créixer, accés a 
mercats internacionals a través del suport d’escoles de negoci.

6 projectes i empreses presentades  5 projectes i empreses 
aprovades. 

Import de l’ajut: 0,19 M€.

Inversió mobilitzada: 0,21 M€.

Transformació tecnológica: cap 
a la Indústria 4.0

282 projectes i empreses presentades  155 projectes i empreses 
aprovades.

Import de l’ajut: 2 M€.

Inversió mobilitzada: 2,05 M€.
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Catalonia Exponential

S’han articulat diferents actuacions per facilitar la innovació en contextos 
internacionals. Com a projecte destacat i innovador en aquest àmbit, 
enguany s’ha presentat el programa Catalonia Exponential per ajudar a les 
empreses catalanes a abraçar la innovació disruptiva i connectar-se amb 
els ecosistemes més innovadors del món i acostar a l’empresa catalana 
les tendències i canvis tecnològics d’aquests ecosistemes, com són Silicon 
Valley o Corea del Sud. 

S’han desenvolupat activitats Catalonia Exponential en  8 oficines 
exteriors i de comerç  i, puntualment, en 7 oficines més.

Innovar al món

Servei EEN (Enterprise Europe Network)

Diagnosi, orientació i assistència en els processos de transferència 
tecnològica i de cerca de socis tecnològics i d’R+D a través de la xarxa 
pública de cooperació tecnològica més gran del món. 

46 acords signats.

56 cerques de socis mitjançant la xarxa EEN.

39 activitats de Brokerage events realitzats amb una participació de 
635 empreses catalanes.

Assessorament Horizon 2020 i SME Instrument

Programa que ofereix oportunitats a les empreses i altres entitats catalanes 
per a dur a terme projectes de recerca, desenvolupament i innovació en 
entorns internacionals d’excel·lència.

82 projectes SME prèviament assessorats.

266 empreses catalanes que han rebut SME Instrument.

13,7 M€ d’inversió mobilitzada per les pimes que s’han presentat al 
SME Instrument Fase II.

Nuclis internacionals

Programa enfocat a actuacions d’R+D diferencials d’empreses amb forta 
capacitat de generar externalitats a Catalunya que difícilment es podrien 
dur a terme per la iniciativa privada sense suport públic, per l’alt risc 
tecnològic associat. 

Nuclis Internacionals ERA-net MANUNET III:

• 2 projectes presentats i aprovats.
• Import de l’ajut: 0,21 M€.
• Inversió mobilitzada: 0,53 M€.

Nuclis Internacionals Unilaterals i Bilaterals:

• 18 projectes presentats   4 projectes aprovats.
• 19 empreses presentades   4 empreses aprovades.
• Import de l’ajut: 0,58 M€.
• Inversió mobilitzada: 1,12 M€.

Innovació internacional a través de les 
oficines exteriors de comerç i inversions

Foment de la cooperació tecnològica entre empreses i proveïdors 
tecnològics catalans, amb empreses i proveïdors estrangers.  

39 empreses participants.

58 projectes gestionats.

20 projectes de venda de tecnologia.
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Principals resultats d’impacte

L’augment d’exportacions a través de projectes gestionats 
per ACCIÓ ha induït la creació de més de 1.560 llocs de treball 
a Catalunya (1,8% del total de la ocupació creada a Catalunya 
al 2019).

514,9 M€  d’exportacions a través de projectes gestionats per 
ACCIÓ.

Assessorament a la internacionalització
Informació i assessorament a les empreses en la seva estratègia 
d’internacionalització i les eines de suport que ofereix ACCIÓ.

El 60% dels assessoraments han esdevingut projectes.

1.468 assessoraments a 918 empreses.
.

1 € INVERTIT A LES 
OFICINES EXTERIORS    

33,4 € EN 
EXPORTACIÓ 

El 5,7% de les empreses exportadores regulars de Catalunya  
va passar per ACCIÓ per ampliar o consolidar la seva presència 
internacional.

Projectes i clients 

Internacionalització sectorial

8 actuacions sectorials desenvolupades amb 392 participants.

29 seminaris sector país amb 717 assistents.

Internacionalització

MÉS DE 2.100 
PROJECTES 
D’INTERNACIONA-
LITZACIÓ
ACOMPANYATS

MÉS DE 2.600
CLIENTS 
ALS QUALS 
S’HA DONAT 
SERVEI 

Iniciació a l’exportació

Acreditació d’Agents de Suport a la 
Internacionalització
Segell que acredita a agents de suport a la internacionalització que vulguin 
potenciar la col·laboració público-privada en la promoció de l’empresa 
catalana al món.

65 entitats acreditades al 2019 en 5 categories:

Entitats d’assessorament: 30.

Entitats de promoció: 36.

Entitats de formació: 11.

Entitats de finançament: 3.

Empreses privades: 8.

Assessors acreditats
Servei per donar suport a la implementació dels programes d’ACCIÓ. 

21 assessors acreditats en internacionalització.

Disseny de programes específics ad hoc per oferir serveis de valor adaptats 
a les necessitats de cada subsector.

Cupons a la Internacionalització
Ajuts dirigits a empreses catalanes interessades per posar en marxa el seu 
projecte d’exportació.

Import de l’ajut: 0,59 M€.

187 projectes i empreses presentats 154 projectes i empreses 
aprovats.

Inversió mobilitzada: 0,74 M€.

Diversificació i consolidació 
empresarial 

International Business Days
Organització de vingudes de directors de les Oficines Exteriors de Comerç 
i d’Inversions per a què l’empresa catalana pugui descobrir les tendències 
d’aquests mercats i comprovar si els seus productes o serveis poden 
trobar-hi una oportunitat per fer créixer el seu negoci.

204 reunions per l’àrea d’Europa.

128 reunions per l’àrea d’Àfrica i el Pròxim Orient.
.

233 reunions per l’àrea d’Amèrica.

129 reunions per l’àrea d’Àsia.

Oficina tècnica contractació pública 
internacional

Programes i serveis especialitzats per donar suport a l’empresa en les 
diferents fases de la internacionalització relacionada amb clients públics 
internacionals, ja siguin organismes multilaterals o organismes públics locals. 

37 projectes materialitzats.

74 projectes gestionats.

45 empreses participants.

7,9 M€ volum de negoci aconseguit (previsió impacte trienni 2018-2020).

92 consultes gestionades.

Economia Social

Aracoop Internacional: internacionalització de les empreses d’economia 
social amb seu a Catalunya.

Projecte RaiSE Interreg Europe: intercanvi de bones pràctiques per 
millorar les polítiques públiques de suport empresarial. 

• 37 projectes gestionats de 35 empreses.

Aracoop:

Projecte RaiSE Interreg Europe:

• 47 empreses impactades amb les activitats Interreg RaiSE.
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Oficina tècnica de barreres a la 
internacionalització

Accés a mercats internacionals per part de les empreses catalanes 
mitjançant eines i serveis de suport que ajudin a minorar l’impacte i efectes 
de les barreres existents en origen i en destí.

511 empreses ateses.

1.568 consultes resoltes.

38 sessions tècniques realitzades amb més de 1.450 empreses 
participants.

Més de 1.400 empreses registrades al Catalonia Trade Portal, servei 
digital d’informació per accés a mercats internacionals.

22.655 consultes online generades amb Catalonia Trade Portal.

Índex satisfacció: 8,7.

Finestreta brexit

Servei que posa a l’abast eines pràctiques i acompanyament per avançar-se 
als esdeveniments i reforçar la posició al mercat internacional.

262 empreses han fet ús del Termòmetre Brexit.

828 empreses usuàries.

85 consultes realitzades.

19 sessions de sensibilització  amb més de 560 participants.

Suppliers Search Service

Servei d’ajuda i acompanyament a les empreses estrangeres en la 
identificació de proveïdors catalans.

103 projectes materialitzats.

136 projectes gestionats amb 127 empreses.

205 oportunitats generades per les empreses catalanes.



12

Inversió i empreses 
estrangeres

Principals resultats 

170 llocs de treball creats o mantinguts per cada recurs humà  
equivalent a jornada complerta de Catalonia Trade & Investment.

144 € d’inversió atrets per cada euro de pressupost dedicat a 
captació d’inversions.

1€ invertit a les Oficines Exteriors = 23,7 € en inversió estrangera.

MÉS DE 530 
PROJECTES 
D’INVERSIÓ 
ACOMPANYATS 

MÉS DE 1.000 
CLIENTS ALS 
QUALS S’HA 
DONAT SERVEI 

Gestió de projectes d’inversió

Materiaització dels projectes d’inversió viables econòmicament que 
incrementin l’activitat econòmica a Catalunya i afavoreixin l’ocupació de 
qualitat.

365 M€ d’inversió mobilitzada.

84 projectes materialitzats.

5.757 llocs de treball creats i 1.349 llocs de treball mantinguts.

370 projectes d’inversió oberts / 215 projectes iniciats / 269  
oportunitats (leads) detectades.

Pla de promoció de Catalunya com a 
destinació d’inversions

Actuacions de promoció de Catalunya com destinació d’inversió 
estrangera.

524 visites a agents multiplicadors internacionals.

Més de 1.600 visites a empreses estrangeres potencialment inversores 
(sense presència a Catalunya). 

478 visites a fires, assistència a actes i presentacions.

Programa Multiplicadors
Servei per fidelitzar i ampliar la xarxa de multiplicadors de socis i 
col·laboradors (partners), tant institucionals com privats, per tal que siguin 
la via d’entrada de projectes i donin un servei més personalitzat a les 
empreses assessorades per l’àrea.

95 projectes d’inversió assessorats.

34 projectes materialitzats.

Projectes i clients 

Pla de seguiment i acompanyament 
d’empreses implantades a Catalunya 
(Aftercare)

Servei que detecta i fomenta nous projectes d’inversió i/o de manteniment 
a Catalunya, així com per preveu potencials riscos dels projectes ja 
implantats.

287 empreses a les que s’ha realitzat aftercare.

88 projectes detectats en les visites aftercare.

12 projectes materialitzats.

Ajuts Inversió d’Alt Impacte
Ajuts per atraure nova activitat empresarial a Catalunya, subvencionant 
projectes d’inversió en actius fixes, de creació d’ocupació, de creació 
de centres d’R+D i projectes vinculats a la compra d’Unitats Productives 
d’empreses en concurs de creditors.

• 31projectes aprovats.
• 187 M€ d’inversió mobilitzada (generada).
• 5 M€ import atorgat.
• 928 llocs de treball creats.

76 sol·licituds presentades:

PER CADA EURO DE SUBVENCIÓ, 
S’HA INVERTIT 37,5 €  A CATALUNYA

Acreditació Multiplicadors
Com a novetat, aquest any s’ha iniciat l’acreditació de partners privats 
(multiplicadors privats). 

55 partners acreditats a la xarxa.

Servei d’assessorament d’incentius
Assessorament en matèria d’incentius i opcions de finançament, tant de 
programes del Govern com d’altres fonts i programes públics (locals, 
nacionals, europeus, etc.).

38 projectes materialitzats.

126 projectes d’inversió assessorats.

Servei de Localització Empresarial
Cerca i assessorament a les empreses estrangeres amb un projecte 
d’inversió que necessiten espais on ubicar-se (terrenys, naus, oficines o 
altres), contribuint així a la materialització amb èxit del projecte.

24 projectes materialitzats.

67 projectes assessorats.

Servei de Mobilitat Internacional per a 
Directius

Mobilitat del talent necessari per al projecte, donant un primer assessorament 
i anàlisi del full de ruta a seguir pel futur inversor en l’àmbit d’estrangeria 
(obtenció permisos treball i residència, trasllats intraempresarials, etc.) a 
Catalunya.

88 empreses inversores assessorades.

39 projectes assessorats.

17 projectes materialitzats.
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Oficines Exteriors de Comerç i 
Inversions de Catalunya

+1.800 projectes gestionats per les Oficines  amb més de 980 
empreses.

40 Oficines Exteriors de Comerç i Inversions, àmbit d’actuació que 
abasta més de 115 països.

Més de 1.340 projectes materialitzats l’any 2019.

6.651 ASSESSORAMENTS 
PERSONALITZATS  

3.871 EMPRESES ASSESSORADES

Principals resultats 
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Potenciar la Xarxa d’Oficines 
Exteriors de Comerç i Inversions

Acompanyament a les empreses en tot el seu procés d’implantació a 
l’exterior. 

87 projectes materialitzats.

164 projectes gestionats.

91 empreses participants.

96 espais que disposen les oficines.

Implantació a l’exterior

57 espais disponibles.

Projectes d’implantació empresarial a l’estranger a través de plataformes 
empresarials o virtuals. 

51 projectes materialitzats.

109 projectes gestionats.

62 empreses participants.

Servei Softlanding

Missions estratègiques

Actuacions empresarials a l’exterior organitzades per ACCIÓ amb empreses 
que es basen en una oportunitat sector/país o bé en algun esdeveniment 
estratègic, per tal de donar suport a la implantació i consolidació de 
l’empresa al mercat i/o consolidar l’ecosistema de R+D+I i emprenedoria. 

20 missions organitzades amb un total de 249 empreses participants.

Missions amb entitats

Missions directes o inverses habitualment sectorials organitzades per les 
patronals, entitats sectorials i clústers a destinacions concretes seguint 
objectius de prospecció de mercat. 

Import de l’ajut: 0,29 M€.

18 missions recolzades  176 empreses participants.

Missions amb cambres

Actuacions empresarials multisectorials organitzades des de les Oficines 
Exteriors. 

170 empreses participants.

19 missions realitzades.

Seguiment de les empreses que s’han situat en un nou país. 

29 reunions grupals d’empreses catalanes en destí.

Aftercare a les empreses implantades

Missions

Inversió mobilitzada: 0,29 M€.

Missions institucionals

Missions empresarials realitzades amb alts càrrecs. 

5 missions institucionals  92 empreses participants.
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Emprenedoria i startup

Connexió internacional de 
l’ecosistema

Programa connexió internacional per startups

Acompanyament a les startups catalanes a connectar-se i a vendre en els 
mercats de la Unió Europea i del continent americà i impulsar l’equip i el 
negoci perquè l’empresa s’internacionalitzi amb èxit.

• Àmsterdam: “The Next Web”.

4 Missions específiques per startups amb la participació de 36 startups:

3 Programes “Road to”: 

• Silicon Valley: 6 startups participants.

• Honk Kong: “The Rise”.

• Singapur: “Fintech Festival” i la” Setmana de la Innovació i la 
Tecnologia” (SWITCH). 

• Nova York: Tech Up for Women.

• Nordic Countries (Alemanya, Dinamarca, Finlàndia): 5 startups 
participants.

• Barcelona: en que han paticipat 4 startups argentines, i d’aquestes 
s’han instal·lat 2 a Barcelona.

Plataforma Barcelona & Catalonia Startutp Hub

Plataforma consolidada i convertida en una eina dinàmica que reflecteix la 
realitat emprenedora de Catalunya, proporcionant un major coneixement 
dels principals aspectes del perfil de les startups que en formen part. 

S’han organitzat 37 tallers.

1.500 startups incorporades al directori d’startups catalanes.

S’ha organitzat una sessió mensual amb l’objectiu de millorar el pitch 
de les startups.

Iniciatives de dinamització i 
promoció de Catalunya com a Hub 
internacional per a les startups

Espai coworking STARTUP CATALONIA

L’espai propi que Startup Catalonia té al coworking del Pier01. 
Enguany: 

S’han ocupat 8 espais.

Captació de talent internacional

Atracció de talent internacional per venir a treballar en empreses catalanes, 
en col·laboració de la Barcelona Digital Talent i Barcelona Activa: 

Participació 60 persones d’Amsterdam i Varsòvia. L’objectiu és explicar 
l’ecosistema català per tal d’atraure els perfils digitals adients.

Acreditació mentors
Per donar suport i facin créixer el projecte empresarial d’emprenedors. 
Relació basada en la confiança, la professionalitat i el reconeixement de 
ser persones emprenedores que han passat per un procés similar de 
creixement empresarial.

Sumen un total de 63 tutors acreditats.

Tallers organitzats

Un total de 33 sessions per tota Catalunya, en col·laboració amb les 
diferents delegacions d’ACCIÓ, per tal d’oferir una visió del cicle de 
vida i els diferents condicionants a superar per una startup.

Missió per a startups a la fira RISE de Hong Kong, 2019.

Font: ACCIÓ.

Missió per a startups a Singapur, 2019.
Font: ACCIÓ.

Missió a la fira Tech Up for Women a Nova York, 2019.
Font: ACCIÓ.
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Finançament

Principals resultats 

MÉS DE 2.800 PROJECTES DE 
FINANÇAMENT ACOMPANYATS 

GAIREBÉ 2.000 CLIENTS 
ALS QUALS S’HA DONAT SERVEI

Xarxa d’inversors privats (XIP)

Punt de trobada entre els diferents inversors que els permet multiplicar 
les opcions de recerca de recursos. Programa dissenyat per fomentar 
la creació o el creixement d’empreses innovadores amb alt potencial de 
creixement a Catalunya.

2.656 projectes atesos  977 presentats a inversors.

11 xarxes certificades  3.328 inversors adscrits  1.588 inversors actius. 

Acreditació agents finançament alternatiu

Segell que acredita a entitats de finançament alternatiu per a  facilitar una 
millor gestió financera i augmentar les opcions de finançament de les 
empreses catalanes.

• Finançament col·lectiu de préstec (Crowdlending): 1  11 préstecs 
per un import de 0,68 M€.
• Finançament garantit de factures (Invoice trading): 2  92,1 M€ en 
més de 6.790 descomptes.
• Finançament col·lectiu d’inversió (Crowdequity): 3  24 operacions 
d’inversió per un import de més 17 M€.
• Xarxes d’Inversors Privats (Business Angels): 11   85 empreses 
catalanes invertides a través de les XIP per  un import de 20,5 M€.

17 agents de finançament acreditats en 4 categories:

Servei assessorament financer (SAF)
Servei d’assessorament a pimes i startups sobre les possibilitats de 
finançament al seu abast.

293 proveïdors de finançament en cartera.

188 empreses ateses pel servei  602 proveïdors recomanats.

3,5 M€ en finançament obtingut.

Difusió instruments de finançament

Sessions informatives i de sensibilització que posen a debat temes 
d’interès.

• 14 esmorzars de finançament amb 853 assistents.
• 14 tallers amb 536 assistents.  
• 5 showrooms amb 219 assistents.
• 4 sessions de l’Inversor Respon amb 145 assistents.

37 jornades amb 1.753 assistents:

Sessió de finançament sobre l’inversor respon amb Marc Borrell de 101 Startups, 
2019.
Font: ACCIÓ.

Ajut XIP

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.

Import de l’ajut: 0,08 M€.

8 projectes i empreses presentades   6 projectes i empreses 
aprovades.

Inversió mobilitzada: 0,16 M€.

4 sessions del Curs “Finances com a eina competitiva” amb un total de 
60 assistents.

Esmorzar de finançament: L’ecosistema de ciències de la vida i els seus reptes de 
futur, 2019. Ponència a càrrec de Lluís Pareras. 
Font: ACCIÓ.
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Clústers

Principals resultats 

200 PROJECTES DE CLÚSTERS 
ACOMPANYATS 

MÉS DE 2.900 EMPRESES A LES QUALS 
S’HA DONAT SERVEI  

Línia d’Ajut a Iniciatives de Reforç de la 
Competitivitat
Programa de consolidació d’estructures clúster de les entitats integrants 
del Programa Catalunya Clústers i suport als  projectes de reforç competitiu 
empresarial dutes a terme per entitats de suport a l’empresa.

Més de 300 empreses presentades  245 empreses aprovades.

122 projectes presentats  92 projectes aprovats.

Import de l’ajut: 2 M€.

Inversió mobilitzada: 3,5 M€.

Programa Catalunya Clústers
Programa d’impuls a les polítiques de clústers que permet racionalitzar 
l’ecosistema de les organitzacions clúster catalanes, incrementant la seva 
visibilitat internacional.

• 74.000 M€ de facturació agregada.
• 2.660 membres.  
• 310.000 treballadors.

30 clústers formen part del Programa Catalunya Clústers:

13 clústers a l’Espai Catalunya Clústers.

30 ORGANITZACIONS CLÚSTER CERTIFICADES AMB 
BRONZE LABEL O SUPERIOR PER L’EUROPEAN 
SECRETARIAT FOR CLUSTER ANALYSIS (ESCA)
 

Capacitació Equips Organitzacions Clústers
Eines i serveis de suport als equips clústers, per contribuir a millorar les 
seves habilitats i potenciar el seu talent. 

204 assistents a les activitats realitzades.

9 activitats realitzades en el marc del programa de capacitació equips 
organització clúster.

Connexió internacional clúster

Connexió internacional dels clústers catalans presents al programa i foment 
del desenvolupament de projectes internacionals. 

63 assessoraments realitzats a través del Servei d’Assessorament en 
projectes europeus per a clústers.

Delegacions territorials

MÉS DE 1.100 EMPRESES A LES QUALS 
S’HA DONAT SERVEI  

Principals resultats 

7 DELEGACIONS D’ACCIÓ A CATALUNYA  

• Catalunya Central
• Girona
• Lleida
• Alt Pirineu i Aran

• Tarragona
• Terres de l’Ebre
• Alt Penedès, Garraf i Maresme

Assessorament Empresarial

Informació i assessorament a les empreses envers els seus projectes 
d’internacionalització, R+D+i, inversió i competitivitat empresarial en general, 
prescrivint els serveis, programes i eines més adients als seus projectes.

926 empreses diferents assessorades.

1.186 visites i atenció a empreses.

240 reunions amb entitats empresarials i ens locals.

Actuacions al territori

Actuacions per acostar els serveis i programes d’ACCIÓ al territori, 
contribuint així a la millora de la competitivitat del teixit empresarial català 
i al  posicionament  d’ACCIÓ com a referent en els àmbits de la innovació, 
internacionalització i atracció d’inversions. 

65 actes propis organitzats.

Més de 300 entrevistes amb les Oficines Exteriors.

35 jornades coorganitzades amb entitats empresarials i ens locals.

Participació en 44 actuacions de tercers.

Programa Canvi Estratègic amb IESE

Programa amb l’objectiu de donar a conèixer casos empresarials de diferents 
sectors que han sabut transformar-se per seguir essent competitius. 

5 tallers    140 participants  

Territori

Servei Orientació Empresarial

Atenció a les consultes
Resolució de dubtes empresarials. 

• 5.493 consultes s’han atès a través del xat.
• 465 consultes mitjançant trucades.  
• 46 de les consultes han estat visites.
• 675 a través de mails.

6.706 consultes ateses, per diferents canals:

D’aquestes consultes, 3.301 han estat gestionades per aquest servei.

Programa de promoció a fires

Pla destinat a promocionar els Serveis d’ACCIÓ a les fires realitzades a 
Barcelona per millorar la capacitat comercialitzadora, augmentar el nivell de 
captació d’ACCIO, així com millorar la qualitat de la informació que arriba a 
les empreses. 

• 160 empreses amb reunió a les fires.  
• 130 empreses noves reunides.

9 fires visitades:
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Delegacions territorials Relacions institucionals 

REALITZACIÓ DE 8 VIATGES 
INSTITUCIONALS   

Delegacions internacionals

Atenció a les delegacions internacionals tant institucionals com empresarials 
que visiten Catalunya. 

•17 delegacions institucionals.
• 106 delegacions empresarials.

123 delegacions ateses:

26 agendes organitzades amb més d’una reunió/visita.

Diplomàcia empresarial 

Pla destinat a promocionar els Serveis d’ACCIÓ a les fires realitzades a 
Barcelona per millorar la capacitat comercialitzadora, augmentar el nivell de 
captació d’ACCIO, així com millorar la qualitat de la informació que arriba a 
les empreses.

Participació en xarxes
Participació i contribució en 23 xarxes internacionals que afavoreixen la 
internacionalització i innovació de les empreses i economia catalanes. 

Enterprise Europe 
Network Catalonia

4 Motors

Euroregió 
Pirineus-

Mediterrània

Districts of 
Creativity

ADR

Vanguard 
Initiative

TCI Network

Errin

EARTO

EURADA

RegioTex

Barcelona 
Catalunya Centre 

Logístic 

ANIMA Invetsment 
Network

PSLO World Bank

EBAN

INVEST EUROPE 
Network EVCA

ACTE (European 
Textile 

Collectivities 
Association)

Ellen MacArthur 
Foundation

RTPO 
(International 
Network for 

Regional Trade 
Promotion 

Organisations)

Xarxa d’Ambaixadors Catalonia Trade & 
Investment

S’han realitzat 2 actuacions amb els membres de la xarxa 
d’ambaixadors.

S’han organitzat 135 reunions sobre relacions institucionals a les 
oficines exteriors.

S’han celebrat 44 reunions institucionals a Barcelona.

S’han signat 11 MOU (Memorandum of Understanding) i convenis amb 
institucions internacionals actius.

S’han elaborat 4 plans país de la Generalitat amb participació d’ACCIÓ.

APD – 
Asociación 

para el 
Progreso de 
la Dirección 

Centre Logístic 

Fòrum 
Carlemany

Sci Tech Diplohub 

ACIA – 
Associació 
Catalana 

d’Intel·ligència 
Artificial 
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Projectes Europeus

16 PROJECTES 
EUROPEUS  

12 M€ FINANÇAMENT 
REBUT DE FONS EUROPEUS
  

125 ENTITATS COL·LABORADORES 
DE 33 PAÏSOS

Internacionalització

Internacionalització i 
innovació

Clústers Desenvolupament
industrial

Innovació

MANUNET III
Cofinançat per:  
H2020 (ERA-Net 

COFUND)

EMEurope
Cofinançat per:  
H2020 (ERA-Net 

COFUND)

TECNIOspring +
Cofinançat 

per:  H2020 (M. 
Skłodowska-Curie)

TECNIOspring 
Industry

Cofinançat 
per:  H2020 (M. 

Skłodowska-Curie)

16,8 M€ 19,3 M€ 10,2 M€ 11,1 M€

S3Chem
Cofinançat 

per:  INTERREG 
EUROPE

1,9 M€ 

S34GROWTH
Cofinançat 

per:  INTERREG 
EUROPE

1,9 M€ 

LINKS UP
Cofinançat per:  

INTERREG SUDOE

1,1 M€ 

INNCAT 17-18
Cofinançat per: 

H2020 (EEN)

119.000 €

Empowa
Cofinançat per:  

COSME

250.000 €

GreenoMed
Cofinançat per: 
INTERREG MED

2 M€

Near US
Cofinançat per: 

H2020

3 M€

INTER TEX
Cofinançat per: 

INTERREG SUDOE

975.000 € 

RaiSE
Cofinançat 

per:  INTERREG 
EUROPE

1,5 M€

CATCIM 19
(Enterprise Europe 

Network)
Cofinançat per: COSME 

1,1 M€ 

The Next Society 
(MedVentures)
Cofinançat per: 

EuropeAid
3,3 M€ 

TRAILS 
Cofinançat per: 

INTERREG POCTEFA

1,4 M€ 

1. Pressupost global de cada projecte.
Nota: els tres projectes en cursiva són projectes en els quals ACCIÓ hi participa com a soci associat sense pressupost dins del projecte.
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Desenvolupament
industrial

Actes i esdeveniments
de referència 
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Grans actes

Fòrum d’inversió

1.212 INSCRITS
  

638 ASSISTENTS
  

8 D’ÍNDEX DE SATISFACCIÓ
  

• 95 EMPRESES CANDIDATES
• 21 EMPRESES SELECCIONADES
• 50 EMPRESES AL CATÀLEG

204 REUNIONS PROGRAMADES 
  

Setmana de la Internacionalització 

276 EMPRESES 
PARTICIPANTS

8,1 D’ÍNDEX DE 
SATISFACCIÓ
  

ES VAN ORGANITZAR 4 DIES 
TEMÀTICS DIFERENCIATS PER 
SECTORS: MOBILITAT, SALUT, 
ALIMENTACIÓ I INDÚSTRIA. 

INDEX DE SATISFACCIÓ 
INTERNATIONAL BUSINESS DAYS:

• Àsia: 8,1
• Europa: 8,2
• Àfrica i Orient Mitjà: 8,5
• Amèrica: 8,3

Exponential Day

MÉS DE 460 ASSISTENTS 
(GAIREBÉ 6 DE CADA 10 
VAN SER EMPRENEDORS). 
  

8,5 D’ÍNDEX DE 
SATISFACCIÓ  

8,2 D’ÍNDEX DE 
SATISFACCIÓ
  

EL 85% DELS PARTICIPANTS VAN 
AFIRMAR QUE L’ASSISTÈNCIA 
A L’ACTE ELS AJUDARÀ A FER 
CANVIS EN LA SEVA PRÒPIA 
EMPRESA.
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Esdeveniments de referència 
amb la participació d’ACCIÓ
 

• 63 empreses catalanes a l’estand de la Generalitat de 
Catalunya.

• 2.494 visites concertades i espontànies.
• 1.507 reunions del brokerage.
• 160 empreses catalanes NO TIC han aprofitat el MWC 

gràcies al programa Going Digital.
• 9,1 M€ volum de negoci generat al Pavelló català.
• La valoració global ha estat de 9,3 sobre 10.

• Més de 20.000 visitants i més de 700 startups com 
a expositor.

• Estand amb 20 empreses catalanes participants.
• La valoració global ha estat de 9,0 sobre 10.

• 52 empreses catalanes participen amb estand als 
espais de la Generalitat.

• 409 visites concertades i espontànies.
• 1.278 reunions del brokerage.
• Volum potencial de negoci: més de 0,2 M€.
• La valoració global ha estat de 8,5 sobre 10.

• 27 empreses catalanes participants.
• 620 visites concertades i espontànies.
• El 81,3% de les empreses enquestades van afirmar 

que la xifra de negoci potencial havia estat en menys 
de 200.000 €.

• La valoració global ha estat de 8,8 sobre 10.

Imatge Smart City Expo World Congress, 2019. Font: smartcityexpo.com



Seu d’ACCIÓ a Barcelona

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

Tel. 934 767 206
info.accio@gencat.cat

@accio_cat  /  @Catalonia_TI

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

Oficines d’ACCIÓ al món

Accra / Amsterdam / Berlín / Bogotà / Bombai / Boston / Brussel·les / Buenos Aires / Casablanca 
/ Ciutat de Mèxic / Copenhaguen / Dubai / Hong Kong / Istanbul / Johannesburg / Lima / Londres 
/ Miami / Milà / Montreal / Moscou / Nairobi / Nova Delhi / Nova York / Panamà / París / Pequín / 
Santiago de Xile / Sao Paulo / Seül / Silicon Valley / Singapur / Sydney / Stuttgart  / Tel Aviv / Tòquio 
/ Varsòvia / Washington DC / Xangai / Zagreb

Delegacions a Catalunya

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

accio.gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat


