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Fitxa informativa ajuts 

Línia de subvencions destinades a incentivar el 
creixement en fases inicials d’empreses emergents 
(start-up) tecnològiques 
Data d’actualització de la informació: 17/05/2022 

 
Línia amb concurrència competitiva 

 

Què se subvenciona/finança? 
Amb aquest ajuts es vol donar l’impuls a start-ups tecnològiques (empreses emergents amb 
tecnologia pròpia) en les fases inicials de la seva activitat empresarial. És un ajut 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 start-ups d’alt potencial de creixement. 

 

Qui pot ser beneficiari i requisits? 
Les petites empreses emergents (start-ups) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment 
operatiu a Catalunya que compleixen els requisits següents: 

- Ser creades entre mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria 
al DOGC, és a dir a partir de 17/05/2022, i com a màxim, 18 mesos abans de la data 
de presentació de la sol·licitud de l'ajut.   

- 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 (mínim 51%). 

- El finançament previ total rebut per l’empresa emergents (start-ups) (en totes les 
fórmules) fins a la data de la sol·licitud ha de ser inferior a 250.000 € 

- I altres com: que no estiguin cotitzades, que no hagin distribuït beneficis i que no hagin 
ni estat fruit d’un projecte de concentració empresarial o s’hagin fet càrrec d’una altra 
empresa i estar en situació censal d’alta a l’Agència Tributària que acrediti la realització 
d’activitat econòmica. 

Quin és el període de presentació de la sol·licitud? 
Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació (19/05/2022) fins a les 14:00 hores del 
dia 22 de juny de 2022. 
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Quines actuacions i despeses són subvencionables/finançables? 
El total de les actuacions objecte d'ajut econòmic hauran de tenir un cost subvencionable 
acceptat mínim de 135.000,00 euros i un màxim de 200.000,00 euros. 

Les despeses elegibles seran actuacions contingudes en la memòria de sol·licitud i que siguin 
necessàries per al desenvolupament del pla de negoci, i en concret:  

- Despeses de personal contractat o de nova contractació dedicats al projecte. Aquestes 
despeses es mesuraran en base a un mòdul econòmic d’euros/hora per categoria 
professional, establint 3 categoria professionals:  

o Director/a, responsable, enginyer/a, llicenciat/da (A): 24,65 euros/hora 
o Tècnic/a(B): 19,37 euros/hora 
o Administratiu/va (C): 14,10 euros/hora 

Addicionalment, les despeses de personal en nòmina dels socis administradors, 
fundadors, professionals o similars que dediquin hores al projecte subvencionat no se’ls 
apliquen aquest mòduls.  

- Contractació de serveis a tercers. En el cas d'una despesa facturada externament per 
un soci o administrador d'aquesta societat, cal que l’empresa beneficiaria sol·liciti una 
autorització a ACCIÓ. 

- Altres despeses que es considerin necessàries i rellevants pel desenvolupament del 
projecte i es pugui argumentar (com lloguer d'espais, despeses de sol·licitud i/o 
manteniment de patents, i d'altres despeses associades a la execució del pla de 
negoci). 

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

Cal tenir en compte que la inversió en materials i equipament amb un màxim del 50% de la 
despesa subvencionable acceptada. 

 

Quina és la intensitat i l’import de l’ajut? 
La intensitat de l'ajut serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 99.000,00 
euros per projecte.   

Addicional podrà contar amb un Ajut en espècie. L'empresa rebrà l'assessorament d'un 
consell assessor format per un mentor. Aquest mentor o mentora podrà ser seleccionat del 
directori d’acreditats com a mentors d’empreses emergents (start-up) vigent en la data de 
sol·licitud de l’ajut i que poden ser consultats a la pagina web d'ACCIÓ 
(https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/mentors-startups/. Aquest 
servei esta valorat en 1.000,00 euros. 
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Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable/ 
finançables? 
Les actuacions subvencionades es podran dur a terme entre la data de publicació de la 
convocatòria (18/05/2022) i fins a 24 mesos a comptar des de la data de tancament de la 
convocatòria (22/06/2024). 

No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini. 

 

Quins són els criteris de valoració? (si aplica) 
El procediment de concessió dels ajuts és en règim de concurrència competitiva, i tenint en 
compte els criteris definits a les bases, que s’inclouen en 3 blocs:  

o Bloc I. Base Tecnològica (puntuació màx. 200): Es valora el progrés tecnològic i 
l’estratègia de protecció intel·lectual. 

o Bloc II. Gestió del projecte (puntuació màx. 200): Es valora l’equip emprenedor i el pla 
de treball. 

o Bloc III. Impacte del projecte ((puntuació màx. 100): Es valora l’impacte en termes 
econòmics, de generació d’ocupació i sostenibilitat. 

Només seran elegibles les sol·licituds que hagin assolit una puntuació total mínima de 250 
punts dels 500 i una puntuació mínima de 100 en el bloc I, de 100 en el bloc II i de 50 en el 
bloc III. 

 

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 (canalempresa.gencat.cat). 

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 (tauler.gencat.cat).  

El pagament de l’ajut econòmic de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 80% 
de l’import atorgat, a partir de la concessió de l’ajut, 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.  

La justificació s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les 
beneficiaries a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat). 
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La modalitat de justificació és l’acreditació per mòduls amb aportació de justificants de 
despesa amb aportació de justificants de despesa. 

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: 

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

Justificació d’ajut  

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

 

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: startupcapital.accio@gencat.cat  

 

Quina normativa heu de tenir en compte si voleu optar a aquest 
ajut?  
RESOLUCIÓ EMT/1336/2022, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de 
subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) 
tecnològiques 

RESOLUCIÓ EMT/1450/2022, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2022 de la línia de subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials 
d'empreses emergents (start-up) tecnològiques (ref. BDNS 626649). 
 

 

Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
T. 93 476 72 06 
accio.gencat.cat 
info.accio@gencat.cat 

@accio_cat 
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