Acreditació com a entitat de finançament alternatiu per a l’any 2019
en el marc dels programes d’ACCIÓData d’actualització de la informació: 08/11/2019

Objectiu
ACCIÓ vol donar visibilitat i confiança als nous instruments financers alternatius a la banca que han sorgit en els darrers temps. Ho
fa a través d’un procés d’acreditació d’entitats de finançament alternatiu que facilitin una millor gestió financera i augmentin les
opcions de finançament de les empreses catalanes. Això els permetrà gaudir d’un mix de finançament més diversificat i, als
inversors, invertir en economia real de manera directa.
Beneficiaris
Entitats legalment constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada, amb establiment operatiu a Catalunya.
S’estableixen diferents categories d’entitats de finançament alternatiu:
• Finançament col·lectiu d’inversió: inversors i microinversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un
punt de trobada online.
• Finançament col·lectiu de préstec: inversors i microinversors presten diners, en forma de préstec amb un tipus d’interès i
un calendari de repagament, a empreses a través d’un punt de trobada online.
• Descompte de factures: inversors i microinversors presten diners, a través del descompte d’efectes comercials, a empreses
a través d’un punt de trobada online.
• Xarxes d’Inversors Privats: inversors obtenen participacions en el capital d’empreses a través d’un punt de trobada físic,
habitualment en el format de fòrum d’inversió o reunió.
Requisits
Els requisits per a l’acreditació de les entitats de finançament alternatiu són:
a) Ser una entitat amb personalitat jurídica pròpia, pública o privada.
b) Capacitat de gestió: tenir una persona responsable per a portar a terme la gestió de la plataforma o xarxa.
c) Estar realitzant operacions de forma regular i haver realitzat operacions en empreses amb establiment operatiu a
Catalunya amb un mínim de 3 operacions finançades tancades en el cas de les xarxes d’inversors privats, 5 en el cas del
Finançament col·lectiu d’inversió, 20 en el cas del Finançament col·lectiu de préstec, 100 en el cas del Descompte de
factures, entre l’1 de gener de 2015 i la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la present
Resolució.
d) Que l’import total de les inversions finançades en empreses amb establiment operatiu a Catalunya sigui de 300.000 euros
en el cas de les xarxes d’inversors privats i 1.000.000 en el cas del Finançament col·lectiu d’inversió, Finançament col·lectiu
de préstec i Descompte de factures entre l’1 de gener de 2015 i la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de la present Resolució. .
e) Tenir un mínim de 20 inversors registrats a la seva plataforma o xarxa a la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de la present Resolució.
f) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
g) Complir les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya, les obligacions socials amb la Seguretat Social, així
com no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades.
Documentació
En cas que la documentació superi els 5MB, s’obrirà automàticament, un cop s’hagi tramès la sol·licitud, un espai i es disposarà
de 24 hores per enviar la documentació necessària. Els documents a presentar varien en funció de la categoria d’acreditació. Es
pot sol·licitar l’acreditació per una o més categories.
Als efectes de verificar el compliment dels requisits exigits s’haurà d’adjuntar, en el formulari de sol·licitud d’acreditació, la
documentació detallada en aquest punt 2, en format ZIP. Les sol·licituds es consideraran com a degudament formalitzades en el
moment en què s’enviï el formulari Web que inclourà la documentació acreditativa.
Documentació general:
a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l’entitat sol·licitant en cas que aquesta no estigui
inscrita al Registre mercantil.
b) Estatuts de l’entitat o equivalent.
c) Model Excel de Capacitat de gestió del perfil de la persona responsable de la gestió, disponible a la web http://accio.gencat.cat,
degudament omplert.
d) Declaració responsable signada pel representant legal, garantint la veracitat de les dades detalles a l’Excel Capacitat de gestió
del perfil de la persona responsable de la gestió.
e) Detall de les operacions tancades i el seu import. Caldrà omplir les dades dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018 i de gener a
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setembre, inclosos de l’any 2019, seguint el model d’indicadors dels annexos disponibles a la web http://accio.gencat.cat.
En el cas que algun dels documents sol·licitats ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d’ACCIÓ, no caldrà presentar-lo
en aquesta convocatòria sempre que el sol·licitant presenti una declaració responsable en la qual s’especifiqui de quin/s
document/s es tracta, la data en què es van presentar a ACCIÓ, i s’hi faci constar que continua essent vigent.
En el cas que s’hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin
transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s’ha de presentar necessàriament la nova
documentació.
Característiques
Observacions
NOVETAT: Aquesta convocatòria es tramita amb un nou aplicatiu, per tant el procediment canvia respecte a les anteriors
convocatòries.
En relació amb totes les notificacions del procediment d’acreditació, és recomanable clicar l’apartat del formulari on s’indica que
es volen rebre avisos sobre la tramitació de la sol·licitud. D’aquesta manera, es rebrà un avís a l'adreça que el sol·licitant hagi facilitat
al Formulari de sol·licitud d'acreditació quan es generen notificacions a la Seu electrònica, sens perjudici que la manca d'aquest avís
no impedeixi la plena validesa de la notificació.
La notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica de la Generalitat, és a dir,
quan s'hagi produït l'accés al contingut de la notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament identificat.
Aquesta notificació per mitjans electrònics s’entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a
disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut.
Seguiment i control
ACCIÓ podrà, mitjançant els mecanismes d’inspecció i de control que consideri convenients, realitzar mostreigs de les sol·licituds
presentades, al llarg de tot el període de vigència de l’acreditació, i verificar la informació aportada pels sol·licitants i/o el
compliment de llurs obligacions com agents de suport a la internacionalització acreditats.
Política de comunicació i protecció de dades
D’acord amb el que disposen la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb la Llei la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garanties dels drets digitals l’Agència per a la Competitivitat de
l’Empresa, ACCIÓ, com a responsable del tractament de dades personals, informa que les dades del sol·licitant o de tota altra
persona física facilitades en relació a la sol·licitud d’acreditació seran recollides amb la finalitat de tramitar la sol·licitud d’acreditació
així com per oferir informació per mitjans electrònics sobre els serveis que aquesta entitat ofereix. Aquestes dades personals
podran ser objecte de cessió a d’altres entitats amb l’única finalitat de poder complir amb la sol·licitud d’acreditació. ACCIÓ fa
constar que té subscrits acords de confidencialitat i privacitat conforme la normativa de protecció de dades amb aquestes terceres
entitats, així com amb els proveïdors de serveis que suporten la gestió de les sol·licituds d’acreditació. Els drets d’accés, rectificació,
supressió, limitació, portabilitat i oposició dels titulars de les dades personals poden ser exercits adreçant un escrit al correu
electrònic dades.accio@gencat.cat, amb la referència “protecció de dades” o enviant un escrit a la següent adreça postal, Passeig
de Gràcia, 129, 08008 de Barcelona.
Pot trobar-se més informació sobre el tractament de les dades personals per part d’ACCIÓ al següent enllaç:
http://www.accio.gencat.cat/avis-legal.
Així mateix, els sol·licitants i les persones físiques titulars de dades personals incloses a la sol·licitud d’acreditació donen el seu
consentiment, de manera expressa, en els termes establerts per la llei, a la publicació de les dades al web d’ACCIÓ. En un sentit no
restrictiu aquestes dades podran incloure: nom i cognoms, web, adreça electrònica o de LinkedIn, entre d’altres.
Les persones acreditades han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant
les mesures de seguretat previstes en la normativa vigent. Establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir
la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions objecte d’aquesta resolució per evitar
l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat a les dades esmentades.
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Responsabilitats
ACCIÓ no assumirà cap responsabilitat per les actuacions de les entitats de finançament alternatiu acreditades, ni pels danys que
els puguin sobrevenir, ni pels que puguin ocasionar a tercers, essent responsables les entitats acreditats per les seves actuacions
professionals.
Termini
El termini de presentació de les sol·licituds per ser acreditada com a entitat de finançament alternatiu romandrà obert 14 dies
hàbils, des de l’endemà de la publicació de la present Resolució.
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