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Ajuts als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ afectats 
per la Covid-19. 

                                                                               Data d’actualització de la informació: 19/11/2020 

En cas de discrepància amb les bases, el que preval es el publicat al DOGC 

Què se subvenciona? 

Els plans d’acció de suport a la internacionalització de les empreses catalanes que s’han dut a terme per agents de suport a la 
internacionalització acreditats per ACCIÓ. 

 

Qui pot ser beneficiari? 

Els agents de suport a la internacionalització d’ACCIÓ, acreditats dins la categoria Entitats d’assessorament especialitzades en 
processos d’internacionalització (http://www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/internacionalitzacio/comencar-a-
exportar/Cupons-internacionalitzacio/docs/llistat_asi_acreditats_proveidors.pdf). 

No es consideren beneficiàries aquelles entitats que, estant acreditades com agent de suport a la internacionalització d’ACCIÓ 
dins la categoria Entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització, hagin rebut ajuts del Departament 
d'Empresa i Coneixement durant els anys 2019 i/o 2020  per a la realització de plans d’acció de suport a la internacionalització 
de les empreses catalanes. 
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Quins són els requisits específics? 

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de 
l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o 
superior a cinquanta persones. 

b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes 
amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. 

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiària previstes. 

d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i 
d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 
Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones. 

e) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats 
o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, 
de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, o, si han estat sancionades, hagin aplicat 
les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte. 

f) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, de prevenció de riscos laborals. 

g) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures 
adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de  50 
treballadores , s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d’igualtat, per la igualtat efectiva de dones i homes. 

h) En el cas que el sol·licitant sigui una fundació, haver adaptat els estatuts segons el Codi civil de Catalunya. 

i) En el cas que el sol·licitant sigui una fundació, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat. 

j) En el cas que el sol·licitant sigui una associació, haver adaptat els estatuts segons el Codi civil de Catalunya. 

k) No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat 
un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior. 

l) No trobar-se en situació de crisi a data 31.12.2019. 

m)  No haver superat la quantitat màxima de 800.000 euros d’imports limitats d’ajut conforme a la secció 2.7.1 de la Decisió SA 
56851 - Marc temporal nacional per a ajuts estatals en el brot actual de la COVID-19 (secció 3.1 del Marc Temporal Europeu). 

n) En el cas que la sol·licitant sigui una entitat sense ànim de lucre, estar inscrita en el registre corresponent. 

o) No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l'execució 
de l'activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans amb 
finalitat d'explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència. 

p) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat 
pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. 

q) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar. 
 

Quin és el període de presentació de la sol·licitud? 

Des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació fins a les 14:00 hores del 15 de desembre de 2020. 
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Quines despeses són subvencionables? 

Despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin 

realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades als beneficiaris en els terminis establerts 

en aquestes bases. 

Despeses destinades al desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió dels agents de suport a la internacionalització 

per dur a terme plans d’acció de suport a la internacionalització de les empreses catalanes i, en concret, les següents: 

- Despeses de personal contractat per l’entitat sol·licitant, en la mesura en que estiguin dedicats a tasques del projecte 
subvencionat. 

Únicament es considerarà subvencionable el personal en nòmina de l’entitat sol·licitant. 

- Col·laboracions externes destinades a la realització del projecte subvencionable. 
- Altres despeses destinades a la realització del projecte subvencionable. 

S’entenen com a plans d’acció de suport a la internacionalització els que persegueixen els objectius següents: 

- Augmentar la base exportadora, incrementant el nombre d’empreses que s’inicien a l’exportació amb vocació de regularitat 
i també diversificant els mercats on es dirigeixen aquestes exportacions. 

- Augmentar el nombre d’empreses exportadores regulars i el volum d’exportacions, potenciant la consolidació del seu procés 
d’internacionalització i , fomentant la diversificació de mercats on fan negoci i els canals a través dels quals arriben als seus 
clients.   

- Augmentar les empreses catalanes amb filials a l’estranger. 
- Formació, sensibilització i promoció internacional (missions empresarials, participació a fires o similars) per tal de donar 

suport a la internacionalització de les empreses, tant de forma presencial com virtual.  
- Suport a la internacionalització dissenyades especialment per reactivar l’economia i el teixit empresarial davant del context 

creat per la Covid-19. 

No s'admetran com a subvencionables: 

- Despeses on el proveïdor i el sol·licitant tinguin vinculació, excepte justificació expressa que haurà de ser valorada per ACCIÓ. 
- Despeses on el proveïdor i el sol·licitant incorrin en: 

• Dues entitats que pertanyin a un grup. 
• Una entitat i els socis o partícips d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup. 
• 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. 

 

Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable? 

Les activitats subvencionables es podran dur a terme des del dia 13 de març de 2020 fins al 31 de desembre de 2020. 

No es podran concedir ampliacions d’aquest termini. 

 

Quin és l’import de l’ajut? 

La quantia de la subvenció atorgada serà d’un màxim del 100% de la despesa subvencionable acceptada, amb un màxim de 50.000 

euros. 

 

Quins són els criteris de valoració? (opcional) 

El procediment de concessió és el de concurrència competitiva. 

Els criteris de valoració són: 
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Quins són els criteris de valoració? (opcional) 

1. Que el pla d’internacionalització presentat estigui alineat amb els objectius d’internacionalització  d’ACCIÓ. --> màxim 75 

punts 

2. El nombre d’actuacions d’internacionalització incloses al pla. --> màxim 100 punts 

3. Nombre empreses afectades pel pla d'internacionalització de l'entitat  --> màxim 150 punts 

4. Que les activitats estiguin desenvolupades tenint en compte els països prioritaris d’ACCIÓ --> màxim 100 punts 

5. Que les actuacions siguin adaptades a la situació creada pel COVID-19. --> màxim 75 punts 

 

Quins són les tràmits? 

Tots els tràmits, requereix signatura electrònica i tramitació electrònica. 

Sol·licitud d’ajut:  

Les sol·licituds s’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. 

Resolució d’ajut:  

La concessió o denegació de l’ajut es notificarà per mitjans electrònics.  

No es podran sol·licitar bestretes. 

Justificació d’ajut: 

S’hauran de justificar el projecte com a màxim el 31 de maig de 2021. No es podran concedir ampliacions d’aquest termini. 

Cal tenir present: 

- Les dates dels documents justificatius (en funció de la despesa, aquests documents seran factures i comprovants de 
pagament o altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil, i/o nòmines, TC2 o d'altres) hauran 
d'estar dins el període d'execució de l'actuació subvencionable que s'ha definit en la resolució d'atorgament. La data dels 
comprovants de pagament podrà ser, com a màxim, dos mesos posterior a la data màxima establerta pels documents 
justificatius. 

- La modalitat de justificació és la de presentació de memòria justificativa amb la justificació de les hores dedicades. 
- La justificació s’ha de presentar, segons el model normalitzat que estarà a disposició dels beneficiaris, a través el Canal 

Empresa (canalempresa.gencat.cat). 
- El projecte s’haurà de realitzar en la seva totalitat o aquest serà revocat totalment. 

 

Quina documentació s’ha d’aportar? 

Sol·licitud d’ajut 

- Memòria tècnica del projecte segons el 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. 

Justificació d'ajut: 

a) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que inclourà una única factura electrònica emesa pel 
proveïdor, en format digital (PDF) i el comprovant de pagament per part del beneficiari. 

En el cas de despeses de personal: Còpies de les nòmines, rebuts de cotització de liquidacions (antic TC’1) i relació nominal de 
persones treballadores (antic TC’2). Si s’escau, caldrà presentar el conveni col·lectiu o el contracte de la persona treballadora. 

b) Memòria tècnica de l’actuació segons el model disponible a la web d’ACCIÓ (acció.gencat.cat), amb indicació de les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts. 

c) Documentació demostrativa de les accions realitzades. 
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Quina documentació s’ha d’aportar? 

d) Si s’escau, memòria justificativa de les desviacions entre l’actuació justificada i la inicialment subvencionada. 

e) Declaració del responsable legal de l’entitat beneficiària conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació 
no existeix vinculació entre proveïdor i entitat beneficiària. 

f) Una declaració responsable que indiqui que els justificants aportats corresponen fidelment als registrats a la comptabilitat. 

g) Documentació addicional per acreditar la realització de l'actuació subvencionada en funció de la despesa: 

Personal: Una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca pel personal en nòmina imputat segons model 
normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (accio.gencat.cat/ajuts). En aquesta temporalització s'hi farà constar 
el número d'hores treballades totals, el número d'hores treballades dedicades al projecte i la descripció de cadascuna de les 
tasques desenvolupades i l'hauran de signar el representant legal de l’entitat beneficiària i la persona responsable de la seva 
execució. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, les quals quedaran  
a disposició dels òrgans de control corresponents. 

Col·laboracions externes i d’altres despeses: Si s’escau, còpia dels lliurables que acreditin la realització de la despesa 
subvencionable. Els documents acreditatius del pagament admesos són: extracte del compte bancari, rebut bancari justificant 
transferència o certificat bancari. 

 

Observacions (opcional) 

No aplica 
 

Amb qui pots consultar els teus dubtes? 

Gestió administrativa: Per a qualsevol altre dubte sobre la tramitació: ajuts.accio@gencat.cat 

Gestió tècnica: rcami@gencat.cat 

 

Quina normativa has de revisar si t’interessa la subvenció? 

Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. 

Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes 
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol. 

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera 
per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. 

RESOLUCIÓ EMC/3279/2019, de 29 de novembre, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment pera l'acreditació dels 
agents de suport a la internacionalització per al període 2020-2024, i s'obre la primera convocatòria per l'any 2020 per sol·licitar 
l'acreditació com a tal. 

Secció 2.7.1 de la Decisió SA 56851 - Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes 
reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d’interès de préstecs per donar suport a 
l’economia en el brot actual de la COVID-19 (secció 3.1 del Marc Temporal Europeu). 
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