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INSTRUCCIONS GENERALS: 
 

D’acord amb la base 6.6 de l’Annex 1 de la Resolució EMT/2882/2022 de les Bases reguladores, juntament amb la sol·licitud, 
s'ha d’adjuntar una Memòria Tècnica per la qual se sol·licita la concessió del cupó d’innovació.  

A la base 6.6 s’indica que: 

“No s’admetran a tràmit aquelles sol·licituds en les que el contingut de la memòria presentada en el moment de la sol·licitud 
no permeti saber si l’actuació presentada és objecte d’ajut.” 

Per tant, es molt important omplir tots els apartats requerits en aquesta memòria. 

 

Altres consideracions a tenir present:  

• Les empreses beneficiàries del ajut hauran d’acreditar un mínim grau de maduresa digital corresponent a les 
categories: “explorant”, ”competent”, ”expert” o “líder” com a resultat de realitzar el Test d’Autorientació digital del 
DIH4CAT (https://autorientació.dih4cat.cat/) i s’ha d’aportar amb la sol·licitud com s’inicia en la base 6.6.1.  

• Una mateixa empresa pot rebre com a màxim 3 cupons per aquesta línia d’ajuts, com s’indica en base 2.3.  
• Només es podrà contractar un sol proveïdor per a la realització de l’acció subvencionada en un cupó, com s’indica 

en la base 4.3. 
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1. Empresa beneficiària 
 

NOTA: Les empreses beneficiàries del servei només podran ser empreses amb establiment operatiu a Catalunya que estigui 
legalment constituïda i exerceixi una activitat econòmica en el moment de presentació de la sol·licitud, segons la base 2.1. 

 

1.1 Descripció de l’empresa i de l’activitat de l’empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 Web de l’empresa   

 
 

1.3 Xifres de negoci de l’empresa (tenint en compte totes les Unitats de Negoci) 

 FACTURACIÓ (€) PERSONES 
2019   
2020   
2021   

2022 (previsió)   
 



1.4. Resultat del test d’Autorientació digital del DIH4CAT 

NOTA: Seleccionar el grau de maduresa digital obtingut en el Test d’Autorientació digital del DIH4CAT 
(https://autorientació.dih4cat.cat/). 

Explorant

Competent

Expert

Líder

https://autorientaci%C3%B3.dih4cat.cat/


2. Servei d’assessorament
NOTA: Tenir en compte que segons Annex 1 Base 4.1, els projectes de Testatge de tecnologies digitals avançades al 
Digital Innovation Hub són per a la contractació de serveis d’assessorament pel testatge, experimentació i validació de l’ús 
i/o aplicació de tecnologies digitals avançades a l’empresa mitjançant l’ús d’infraestructures tecnològiques (com laboratoris, 
equipaments i plataformes tecnològiques), com a pas previ a l’escalat posterior de la solució tecnològica i la seva 
implementació en forma de projectes. 

2.1. Títol descriptiu del servei 

NOTA: Es recomana evitar acrònims. Ha de coincidir amb el que s’indiqui al camp “Títol de l’activitat” del formulari de 
Sol·licitud  

2.2. Indicar quines tecnologies digitals avançades es contemplen en el servei 
d’assessorament pel testatge, experimentació i validació de l’ús i/o aplicació de 
les tecnologies digitals avançades (es pot marcar més d’una opció):

☐ Fabricació additiva/impressió 3D
☐ Robòtica i manufactura avançada  ( inclou realitat virtual i realitat augmentada o mixta,núvol/perifèric,simulació i bessó digital)
☐ Supercomputació  i quàntica
☐ Ciberseguretat
☐ Intel·ligència artificial ( Inclou Big Data)
☐ Connectivitat intel·ligent ( inclou sensòrica,IoT i 5G)
☐ Fotònica

2.3.  Indicar el tipus de servei vinculat a l’assessorament (es pot marcar més d’una opció): 

☐ Estudis de viabilitat tecnològica.
☐ Anàlisis de nous models de negoci basats en l’ús de tecnologies digitals avançades.
☐ Serveis de prova de concepte i validació de resultats.
☐ Desenvolupament de prototips i pilots (testatge del producte o servei).



2.4. Abast del servei d’assessorament pel testatge, experimentació i validació  de l’ús i 
aplicació de les tecnologies digitals avançades 

2.4.1. Descriure en què consistirà el servei a realitzar i l’abast del mateix (es recomana un mínim 
de 8 línies). 



2.4.3. Descriure quin tipus de resultats (segons la la base 4.5) s’esperen del servei 

2.4.2. Descriure el repte principal i reptes associats que pretén resoldre l’empresa amb el testatge, 
experimentació i validació  de l’ús i aplicació de les tecnologies digitals avançades 



2.4.4. Llistar i descriure el/s lliurable/s previstos 



3. Proveïdor
NOTA: Els proveïdors als que es poden contractar els serveis son aquelles entitats sense ànim de lucre amb establiment 
operatiu a Catalunya  i que en el moment de presentació de la sol·licitud de l’ajut són o bé un membre d’un European Digital 
Innovation Hub que hagi estat seleccionat per la Comissió Europea per rebre finançament del programa Europa Digital per 
formar part de la xarxa de European Digital Innovation Hubs o bé una entitat formalment vinculada a un European Digital 
Innovation Hub que hagi estat seleccionat per la Comissió Europea per rebre finançament del programa Europa Digital i 
forma part de la xarxa de European Digital Innovation Hubs 

3.1. Nom complet del membre o entitat vinculada a un European Digital Innovation Hub 
(EDIH) 

NOTA: El nom del proveïdor  ha de coincidir amb el del formulari de sol·licitud, concretament en l’apartat “Dades addicionals 
del projecte” on posa “Nom del proveïdor”  

NOTA: En el cas de que el proveïdor sigui una universitat indicar també el nom del grup de recerca, si s’escau. 

Nom del proveïdor 

NIF del proveïdor 

Indicar el tipus de vinculació amb un EDIH: 

Membre d’un European Digital Innovation Hub que hagi estat seleccionat per la Comissió 
Europea per rebre finançament del programa Europa Digital
Entitat formalment vinculada a un European Digital Innovation Hub que hagi estat seleccionat 
per la Comissió Europea per rebre finançament del programa Europa Digital.

Indicar el nom de l’EDIH del qual s’és membre, o  al que està vinculat el proveïdor, així com el 
nom i NIF de l’Entitat representant de l’EDIH: 

Nom de l’EDIH 

Nom de l’Entitat representant de l’EDIH 



3.2. Descripció de les competències i coneixements experts del proveïdor relacionats amb 
el servei de testatge, experimentació i validació de tecnologia a prestar a l’empresa 
sol·licitant de l’ajut. 

NOTA: Indicar les competències i coneixements experts en el àmbit tecnològic sol·licitat per l’empresa 
sol·licitant i descriure mínim 3 projectes previs realitzats en els darrers 5 anys relacionats amb algun dels 
àmbits tecnològics contemplat.  Els àmbits tecnològics que es poden contemplar en aquests serveis de testatge 
i experimentació, són els descrits en l’annex 1 Base 4.1 de les bases reguladores:  Fabricació additiva / impressió 
3D; Robòtica i manufactura avançada (inclou realitat virtual i realitat augmentada o mixta, núvol/perifèric, simulació 
i bessó digital); Supercomputació i quàntica; Ciberseguretat; Intel·ligència artificial (inclou Big Data); Connectivitat 
intel·ligent (inclou la sensòria, IoT i 5G) ; Fotònica.
En el cas que ACCIÓ ja disposi de la informació dels projecte, es pot indicar de forma addicional el codi de 
l’expedient. 

NIF de l’Entitat representant de l’EDIH 



NOTA: Explicar l’experiència del proveïdor en la prestació de serveis en la digitalització de les empreses i 
descriure mínim 2 projectes d’assessorament prestats a empreses o entitats públiques en els darrers 5 
anys, relacionats amb els àmbits tecnològics contemplats. 
En el cas que ACCIÓ ja disposi de la informació dels projecte, es pot indicar de forma addicional el codi de 
l’expedient. 

3.4. Nom del servei ofert a través del European Digital Innovation Hub 

NOTA: Aquest nom ha de coincidir amb algun dels serveis oferts a través de l’European Digital Innovation Hub, com per 
exemple els indicats en els serveis del DIH4CAT - https://dih4cat.cat/ambits/  

3.3. Experiència prèvia en la  prestació de serveis especialitzats de digitalització a les 
empreses relacionats amb el servei de testatge, experimentació i validació de 
tecnologia a prestar a l’empresa sol·licitant de l’ajut. 



NOTA: La relació d’infraestructures ha de coincidir amb les infraestructures ofertes a través del European Digital Innovation 
Hub, com per exemple els indicats en els serveis del DIH4CAT - https://dih4cat.cat/ambits/ 

En el cas que ACCIÓ ja disposi de la informació relativa a les infraestructures relacionades amb el servei de testatge, 
experimentació i validació de tecnologia a prestar a l’empresa sol·licitant de l’ajut, es pot indicar de forma addicional el codi 
de l’expedient  

3.5. Relació de les infraestructures i equipaments propis del proveïdor oferts a través del 
European Digital Innovation Hub  relacionats amb el servei a prestar a l’empresa 
sol·licitant de l’ajut. 



4. Pressupost
NOTA: Tenir en compte que en aquest apartat cal indicar els costos que siguin subvencionables i  que el total ha de 
coincidir amb l’import que consta a del formulari de Sol·licitud  

IMPORTANT: Tenir en compte que: 

• A les bases reguladores, punts 4.2 i 4.7, s’indica que els costos subvencionables no inclouen IVA i que només és 
subvencionable el cost de la prestació del servei d’assessorament per part d’un proveïdor.. En cap cas són 
subvencionables costos de personal intern de l’empresa beneficiaria o adquisició de material o actius. Tampoc són 
subvencionables els fungibles, adquisició de software o llicències d’ús, disseny i desenvolupament d’una APP ni 
disseny de pàgines web.

• L’ajut màxim a concedir-se per aquest servei es de 10.000 euros i que si es presenta un cost subvencionable 
superior i el projecte té ajut, en el moment de la justificació caldrà aportar despesa corresponent a la del cost 
subvencionable total que s’hagi indicat en aquest apartat.

• En la Base 5.3, cas que es concedeixi l’ajut, si es justifica menys del mínim del 80% de la despesa subvencionable 
acceptada l’ajut s’ha de revocar i si es justifica un % entre 80% i 100%, l’ajut es redueix en la mateixa proporció.

• El cost subvencionable sol·licitat del projecte haurà de ser inferior a 14.500 euros.

4.1. Detall del pressupost 

Omplir la taula desglossant les tasques a contractar d’assessorament que suposa el cost 
subvencionable. Afegir les files que calgui, però com a mínim desglossar en 3 files (activitats o 
etapes):  

Activitat subvencionable d’assessorament extern 
(inserir una fila per cada Fase/activitat) 

Hores 
Cost/hora 
(euros/hora) 

Subtotal 
(euros) 

Total -
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