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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. 
 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 
procés majoritàriament digitalitzat que permet la presència d’un nombre elevat d’inversors. 

• 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. A vegades en línia, però el procés no està majoritàriament 
digitalitzat i el grup d’inversors no acostuma a ser molt nombrós.  

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 seu social a Catalunya amb un 

mínim de 5 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 seu social  a Catalunya  sigui de 500.000,00 euros en el 
cas de les xarxes d’inversors privats i 1.000.000,00 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 de la present Resolució al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

f) Tenir un procés clar d’incorporació de nous inversors definit. 
g) 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. 
h) Complir les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i de l’Estat, 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 detallades a l’Excel Capacitat de 

gestió del perfil de la persona responsable de la gestió. 

http://www.accio.gencat.cat/
mailto:info.accio@gencat.cat
http://accio.gencat.cat/cat/binaris/Capacitat-de-gestio-perfil-persona-responsable-de-la-gestio_v2_tcm176-216203.xlsx
http://accio.gencat.cat/
http://accio.gencat.cat/cat/binaris/Capacitat-de-gestio-perfil-persona-responsable-de-la-gestio_v2_tcm176-216203.xlsx
http://accio.gencat.cat/cat/binaris/Capacitat-de-gestio-perfil-persona-responsable-de-la-gestio_v2_tcm176-216203.xlsx
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e) Detall de les operacions tancades i el seu import. Caldrà emplenar les dades dels anys 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, 

seguint el model d’indicadors dels annexos disponibles a la web http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-

acreditacio/entitats-financament-alternatiu/. Tota aquella informació que ja estigui en mans d’ACCIÓ en el moment de la 

presentació de la sol·licitud, no serà necessari tornar-ho a aportar, sempre que aquestes segueixin sent vigents.  

 

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 

Els drets de les entitats de Finançament Alternatiu acreditades: 
a) Ús del segell com entitat de Finançament Alternatiu acreditada, d’acord amb el manual d’ús del segell facilitat per ACCIÓ 

i de conformitat amb l’apartat 8.2 de la Resolució. 
b) Visibilitat a través de la web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació, d’acord amb els criteris establerts per ACCIÓ.  
c) Formar part del recomanador de finançament alternatiu d'ACCIÓ o eina equivalent, si s’escau.  
d) Participació en activitats que ACCIÓ impulsi en l’àmbit de la difusió de finançament alternatiu, si s’escau. 
e) Connexió de les entitats de finançament acreditades amb els instruments de política de finançament, i altres de la 

Generalitat, si s’escau. 
f) Informació especialment adreçada a les entitats de finançament acreditades sobre les línies d’ajut i programes específics 

gestionats per ACCIÓ que puguin ser del seu interès. 
 
Obligacions de les entitats de finançament alternatiu acreditades: 

a) Utilització i difusió del segell de Finançament Alternatiu en tots els canals de comunicació i difusió i en totes les activitats 
que realitzi l’entitat acreditada, d’acord amb el manual d’ús del segell facilitat per ACCIÓ. 

b) Enviament dels indicadors trimestrals a ACCIÓ segons model indicat als annexos disponibles a la web 
http://accio.gencat.cat.  

c) Participació als tallers o sessions de finançament d'ACCIÓ per part d’ACCIÓ, si s’escau. 
d) Mantenir un comportament ètic, entès aquest com a donar informació transparent i veraç als microinversors, inversors i 

empreses així com el manteniment adequat de la protecció del seu sistema informàtic. 
e) Acceptar les condicions de l’acreditació de la present resolució i el codi deontològic, que es pot consultar al web d’ACCIÓ 

(http://www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/processos-acreditacio/Entitats-financament-
alternatiu/docs/codi-deontologic.pdf) i complir amb els codis ètics de principis i conductes recomanables aplicables en 
l’àmbit de la Generalitat. 

f) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat, i de les 
seves obligacions amb la Seguretat Social. 

g) L’entitat de Finançament alternatiu acreditada donarà visibilitat pública a la seva relació amb ACCIÓ mitjançant:  

• Al web corporatiu de l’entitat, fent constar que és una “entitat de finançament alternatiu acreditada” per ACCIÓ. Això ho 
farà amb la inserció del logotip que li proporcionarà ACCIÓ, a la portada del seu web o bé en una pàgina de primer nivell 
de navegació. El logotip haurà d’anar enllaçat a l’adreça del web corporatiu d’ACCIÓ, www.accio.gencat.cat. Així mateix, a 
la mateixa ubicació del logotip o una altra d’equivalent explicitarà que és una “entitat de finançament alternatiu acreditada 
d’ACCIÓ”, enllaçant aquest text o un d’equivalent a la URL: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/financament/. 

• A les seves xarxes socials professionals esmentarà aquesta relació, a través d’alguna acció comunicativa, citant 
explícitament el compte corporatiu d’ACCIÓ corresponent a cadascuna de les xarxes (https://twitter.com/accio_cat i 
https://www.linkedin.com/company/acciocat/). 

• En tota comunicació pública que l’entitat de finançament alternatiu faci relativa a qualsevol projecte on hagi participant 
en tant que entitat acreditada, així com en actes i esdeveniments que organitzi també en qualitat d’entitat acreditada, es 
farà explícita aquesta relació, incloent un link actiu al web d’ACCIÓ -en cas que sigui en format digital- o incloent el logo -
en cas d’un esdeveniment o acte-.  

h) Així mateix, l’entitat es compromet a fer ressò entre els seus contactes, seguidors i subscriptors de les activitats i 
convocatòries adreçades a finançament alternatiu que ACCIÓ organitzi durant el període de vigència d’aquesta relació. 
 

http://www.accio.gencat.cat/
mailto:info.accio@gencat.cat
https://www.linkedin.com/company/acciocat/
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Observacions 

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  
L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, en quant a responsable del tractament de dades personals, l’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, enviar-li enquestes de satisfacció que l’acreditat podrà voluntàriament respondre, 
en el cas que hagi participat a les nostres activitats o serveis, així com remetre, per mitjans electrònics, comunicacions sobre les 
activitats i els serveis similars a les activitats i serveis a les quals ha participat i que estan relacionades amb el foment de la 
competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus 
aspectes. 
Així mateix, els sol·licitants i les persones físiques titulars de dades personals incloses a la sol·licitud d’acreditació hauran 
d’autoritzar de forma expressa, en els termes establerts per la llei,  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.  
 
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.  
 
Finalment, informar que les persones que resultin 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. 
 
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 20 dies 
hàbils, des de l’endemà de la publicació de la present Resolució. 

 

http://www.accio.gencat.cat/
mailto:info.accio@gencat.cat

