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Fitxa informativa ajuts 

Ajuts a les xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ 
Data d’actualització de la informació: 10/10/2022 

Línia amb concurrència competitiva 

Què se subvenciona/finança? 
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 i requisits? 
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. 

Per presentar-se a l’ajut, les entitats han de justificar com a mínim dues operacions d’inversió 
tancades en empreses amb seu social a Catalunya, en forma de capital o de préstec 
participatiu o convertible, realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021, i per un 
import global desemborsat per operació igual o superior a 20.000€ (comptant els 
desemborsaments de tots els inversors que participen en l’operació). 

Les entitats sol·licitants hauran de presentar el total d’operacions detallat, així com els 
documents que acreditin l’exactitud de cada operació. 

Quin és el període de presentació de la sol·licitud? 
El termini que s'ha posat per a presentar les sol·licituds és des de les 09:00 hores de l'endemà de 
la publicació de la convocatòria al DOGC al 26 de d’octubre de 2022 a les 14:00 hores. 

Quines actuacions i despeses són subvencionables/finançables? 
Les despeses subvencionables seran les despeses de direcció i de gestió de la xarxa que han 
contribuït directament al tancament de les operacions realitzades entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2021.  

L’ajut d’aquesta convocatòria serà per mòdul per a les despeses de gestió i direcció de la xarxa 
amb un cost de 24,48 euros per hora de dedicació al projecte subvencionat.  

No s’admetran com a subvencionables: 

- Les despeses on el proveïdor i la sol·licitant tinguin vinculació
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Quina és la intensitat i l’import de l’ajut? 
L’ajut màxim per a cada entitat beneficiària serà determinat per l’ordre, de major a menor, 
resultant dels punts obtinguts en el procés d’avaluació de la convocatòria, segons els criteris 
d’avaluació establerts a la base 7.5 de l’Annex 1 de les bases reguladores:  
 
Entitat beneficiària 1:  30.000 €  
Entitat beneficiària 2:  30.000 €  
Entitat beneficiària 3:  30.000 €  
Entitat beneficiària 4:  17.000 €  
Entitat beneficiària 5:  17.000 €  
Entitat beneficiària 6:  17.000 €  
Entitat beneficiària 7:  17.000 €  
Entitat beneficiària 8:  17.000 €  
 

En cas d’existir pressupost romanent es podrà arribar a una subvenció màxima de 35.000,00 
euros, fins a un màx. 5.000 euros per entitat.  

La beneficiària de l’ajut podrà realitzar una única sol·licitud de bestreta per l’import màxim del 
80% de l’ajut atorgat, una vegada rebuda la resolució de concessió, sense que sigui necessària 
la constitució de garanties.  
 

Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable/ 
finançables? 
Les operacions realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. 
 

Quins són els criteris de valoració? 
La puntuació de cada xarxa s’obtindrà en base als criteris que s’indiquen a continuació (la 
puntuació és acumulativa en cas que es compleixin els criteris): 

A. Per cada operació addicional a partir de la tercera (inclosa)- 100 punts. 

B. Per cada operació en la que hagin participat 3 o més inversors- 50 punts. 

C. Per cada operació que impliqui una ampliació de capital- 100 punts. 

D. Per cada operació en empreses on la seva tecnologia principal sigui alguna de les detallades 
a les bases - 300 punts. 

E. Per cada operació que tingui un import global desemborsat: 

• entre 20.000,00 EUR i 100.000,00 EUR, 100 punts. 

• entre 100.000,01 EUR i 200.000,00 EUR, 200 punts. 
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• entre 200.000,01 EUR i 300.000,00 EUR, 300 punts. 

• entre 300.000,01 EUR i 400.000,00 EUR, 400 punts. 

• més gran que 400.000,00 EUR, 500 punts. 

 

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

• El criteri A s’assignarà a totes les xarxes sempre i quan hagin presentat 3 o més 
operacions d’inversió. 

• En quant al criteri B, aquest s’assignarà a les xarxes que hagin presentat 3 o més 
inversors en l’operació. 

• En quant a la resta de criteris, des del C fins a l’E, aquests es calcularan com si fos una 
operació d’una única xarxa i la puntuació es repartirà entre les xarxes que la presenten. 

En cas de produir-se un empat a punts entre diferents xarxes, es prioritzarà aquella xarxa que 
més membres inversors hagi involucrat en el total d’operacions. 
 

Quins són els tràmits? 
Sol·licitud d’ajut:  

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les 
persones interessades a través del Canal Empresa. 

Resolució d’ajut:  

La resolució es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al Tauler 
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

Justificació d’ajut:  

S’hauran de justificar les actuacions objecte de l’ajut en el termini previst a la resolució de la 
concessió.  

La justificació s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les 
beneficiaries a través del Canal Empresa. 

La modalitat de justificació és l’acreditació per mòduls. 

Tots els tràmits requereixen de signatura electrònica de representació de l’entitat sol·licitant i 
de tramitació electrònica. 
 

Quina documentació s’ha d’aportar? 
Sol·licitud d’ajut 

La sol·licitud inclou: 

- Formulari de sol·licitud, amb el que es disposa a les bases. 

- Declaració dels ajuts rebuts en concepte de minimis. 
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- Pressupost detallat del projecte, que inclou el llistat d’operacions i documents que acreditin 
les operació realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2021.  

 

Justificació d’ajut  

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts  

 

Observacions  
La línia s’acull als ajuts de minimis (en els darrers 3 anys els ajuts minimis no poden superar 
200.000 €). 
 

On podeu consultar els vostres dubtes sobre l’ajut? 
Gestió de la sol·licitud: ajuts.accio@gencat.cat (Disponible per qualsevol dubte o incidència en 
la tramitació electrònica o web) 

Gestió de la justificació: grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat o al telèfon 93 567 69 60 

Gestió tècnica: Mercè Clara / merceclara@gencat.cat  
 

Quina normativa heu de tenir en compte si voleu optar a aquest 
ajut?  
RESOLUCIÓ EMT/3460/2021, de 18 de novembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores de la línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ. 

RESOLUCIÓ EMT/2997/2022, de 3 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2022 de la línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ (ref. BDNS 651875). 

 

 

Passeig de Gràcia, 129 

08008 Barcelona 

T. 93 476 72 06 

accio.gencat.cat 

info.accio@gencat.cat 

@accio_cat 
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