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Fitxa informativa ajuts 

Cupons a la Internacionalització 
Data d’actualització de la informació: 4/07/2022 

 
Línia amb concurrència no competitiva 

 

Què se subvenciona/finança? 
La contractació de serveis d’assessorament orientats a la internacionalització de l’empresa; 
per a la contractació de serveis professionals orientats als mercats internacionals. 

Les accions que es poden subvencionar mitjançant aquesta línia d’ajuts són les següents: 

• Plans de promoció internacional, per a la contractació de serveis que hauran d'incloure 
els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de 
països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.  

• Subcontractació Export Manager 

 

Qui pot ser beneficiari i requisits? 
Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que: 

- No tinguin un volum d'exportacions superior al 25% del total de la seva facturació en el 
darrer exercici tancat. 

- Acreditin una facturació mínima de 100.000,00 euros en el darrer exercici tancat. 

 

Quin és el període de presentació de la sol·licitud? 
Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 
14:00 hores del dia 28 d’octubre de 2022, o bé exhaurí pressupost de la línia. 

 

Quines actuacions i despeses són subvencionables/finançables? 
El cost de la prestació del servei d'assessorament o implementació per part d'un proveïdor 
acreditat per ACCIÓ. 

En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat. 

No es consideren subvencionables: 
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• L’IVA. 
• Pagaments en efectiu. 
• Altres tipus de despesa com ara subministraments, fungibles, adquisició d'equipaments 

o d'altres despeses similars que puguin ser necessaris per a la prestació del servei. 
• No són objecte de subvenció els serveis relacionats amb activitats permanents o 

periòdiques, ni els relacionats amb les despeses d'explotació normals de l'empresa. 
• Despeses on el proveïdor i la sol·licitant tinguin vinculació. 
• Despeses on el proveïdor i la sol·licitant incorrin en algun dels supòsits següents de 

relació entre ells: 
a) Dues entitats que pertanyin a un grup. 
b) Una entitat i els socis o partícips d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin 

a un grup.  
c) Una entitat i una altra entitat participada per la primera directament o indirectament 

en, almenys, el 25 per cent del capital social o dels fons propis. 
 

Quina és la intensitat i l’import de l’ajut? 
La subvenció es calcula aplicant un ajut del 100% al cost subvencionable acceptat, sempre 
quan no es superin els màxims indicats.  

La quantia màxima de la subvenció serà la següent: 

• Plans de promoció internacional: 2.500 euros 
• Subcontractació Export Manager: 8.000 euros 

 

Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable/ 
finançables? 
Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener del 2022 i el 30 de 
setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d'aquest termini. 

 

Quins són els tràmits? 
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. 

Tenir en compte que a la sol·licitud caldrà especificar el proveïdor. 

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).  
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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). 

La modalitat de justificació és l’acreditació per el compte justificatiu 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 del projecte segons model que està disponible a la pàgina web 
d’ACCIÓ 

• Declaració dels ajuts rebuts en concepte de minimis dels darrers tres anys segons el 
model disponible a la web d’ACCIÓ. 

• Alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresari individual. 

 

Justificació d’ajut 

Consultar: https://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: iniciacioexport.accio@gencat.cat 
 

Quina normativa heu de tenir en compte si voleu optar a aquest 
ajut?  
RESOLUCIÓ EMT/1890/2022, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions a cupons a la competitivitat empresarial. 

RESOLUCIÓ EMT/2032/2022, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2022 per a la concessió de subvencions a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS 
635324). 
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Passeig de Gràcia, 129 

08008 Barcelona 

T. 93 476 72 06 

accio.gencat.cat 

info.accio@gencat.cat 
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