
INNOTEC 2021
Recomanacions/Consideracions 

per l’ompliment del 

Document de Sol·licitud

Dubtes vers en el tràmit de sol·licitud: Contacta'ns a ajuts.acció@gencat.cat

Consideracions a tenir present abans d’omplir la sol·licitud de 
l’ajut: 

- Aquest Document de Sol·licitud haurà de ser complimentat i signat digitalment per l’empresa que 
tindrà el rol de líder del projecte sol·licitat (més informació Certificat digital de representació de 
persona jurídica). 

- L’empresa sol·licitant haurà de completar la informació (pressupost, dades de contacte, etc.) de la 
resta de participants del projecte, és a dir el/s centre/s TECNIO o bé segona/tercera empresa 
participant en aquest Document de Sol·licitud. 

Addicionalment l’empresa sol·licitant haurà d’annexar la/es fitxa/es de participant/s signada/es 
digitalment (Document a complimentar per la resta de participants: [Fitxa de participació signada]), al 
Document de Sol·licitud, de la mateixa forma que la memòria tècnica i pressupost: més informació en 
el Pas 7 “Adjuntar documents addicional al formulari” d’aquest document.

- La mida màxima del Document de Sol·licitud i de la Documentació annexa és de 5MB; 

En el cas de superar aquest límit, el sistema no us permetrà fer el tràmit, per tant haureu de presentar 
la documentació que excedeixi aquesta mida telemàticament a través del següent enllaç: Adjuntar 
documentació (dintre de les 24h següents a la Sol·licitud, incorporant al document el núm. 
d’Expedient). 

mailto:ajuts.acció@gencat.cat
http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/certificacio-digital/
http://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/Fitxa-participant-INNOTEC.docx
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/Ajuts-a-projectes-de-recerca-industrial-i-desenvolupament-experimental-entre-empreses-catalanes-i-desenvolupadors-de-tecnologia-acreditats-TECNIO-Projectes-INNOTEC-2021?moda=2


Pas 1) Introduïm les dades de l’empresa sol·licitant i afegim la resta de participants

Fer click a “Nou beneficiari” per incorporar la resta de 
participants (el/s TECNIO/s o bé alguna altra empresa).
Introduir tants nous beneficiaris com participants tingui els 
projecte. 



Pas 2) Introduïm les dades de la resta de 
participants (dades de contacte i bancàries) 

Pas 3) Introduïm Dades addicionals del sol·licitant: 



Pas 4) Introduïm Dades del pressupost del projecte de l’empresa sol·licitant: 

Pressupost total del participant 
(despeses de personal, 
col·laboracions externes, altres 
despeses i auditoria i Costos 
indirecte), que s’indica indica en 
el Document de Pressupost del 
projecte (XLS) (Model: Pressupost 
complert i detallat del projecte.)

Seleccionar el nom del sol·licitant

Introduir el Títol del projecte

Pressupost empresa en Activitats 
de Recerca que indica en el 
Document de Pressupost del 
projecte (XLS) (Model: Pressupost 
complert i detallat del projecte.)

Pressupost empresa en Activitats de 
Desenvolupament que indica en el 
Document de Pressupost del projecte 
(XLS) (Model: Pressupost complert i 
detallat del projecte.)

En la resta de caselles del pressupost: indicar “0 euros” 

En aquesta casella és per identificar si el projecte d’R+D és 
un projecte en economia circular: 
- Indicar “SI”, si el projecte d’R+D sol·licitat és 

d’economia circular, segons la definició en el Punt 5. 
Economia circular (en l'àmbit de l'economia verda) de 
l’Annex 4 de les Bases reguladores

- Indicar “NO” si el projecte d’R+D sol·licitat no recau en 
la definició en el Punt 5. Economia circular (en l'àmbit 
de l'economia verda) de l’Annex 4 de les Bases 

reguladores. 

http://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/Pressupost-INNOTEC.xlsx
https://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/201027-D.INNOTEC.07-Pressupost.xlsx
http://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/Pressupost-INNOTEC.xlsx
https://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/201027-D.INNOTEC.07-Pressupost.xlsx
http://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/Pressupost-INNOTEC.xlsx
https://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/201027-D.INNOTEC.07-Pressupost.xlsx


Pressupost de TECNIO en les 
Activitats de Recerca i de 
Desenvolupament que indica en 
el Document de Pressupost del 
projecte (XLS) (Model: Pressupost 
complert i detallat del projecte.)

Seleccionar el 
nom participant 
TECNIO

Pressupost total de TECNIO (despeses de 
personal, col·laboracions externes, altres 
despeses i auditoria i Costos indirecte), que 
s’indica indica en el Document de 
Pressupost del projecte (XLS) (Model: 
Pressupost complert i detallat del 
projecte.)

Pas 5) Introduïm Dades del pressupost del projecte del TECNIO Pas 6) Si aplica, introduir la informació dels següent 
participants: 

• Una nova empresa (seguir el pas 4, seleccionant el 
nom del participant) 

• Un nou TECNIO (seguir el pas 5, seleccionant el 
nom del participant) 

En la resta de caselles del pressupost: indicar “0 euros” 

http://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/Pressupost-INNOTEC.xlsx
https://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/201027-D.INNOTEC.07-Pressupost.xlsx
http://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/Pressupost-INNOTEC.xlsx
https://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/201027-D.INNOTEC.07-Pressupost.xlsx


Pas 7) Adjuntar documents addicional al formulari

Adjuntar el Document de Pressupost del 
projecte (Model: Pressupost complert i 
detallat del projecte.)

Adjuntar el Document de Memòria tècnica 
(Model: Memòria tècnica del projecte.)

Adjuntar el Document signat digitalment de Fitxa de participant en el projecte (Model : Fitxa de participació 
signada), com a mínim s’haurà d’adjuntar la fitxa del participant TECNIO

http://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/Pressupost-INNOTEC.xlsx
https://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/201027-D.INNOTEC.07-Pressupost.xlsx
http://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/Guia-memoria-tecnica-Innotec.docx
https://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/D.INNOTEC.06-Memoria.docx
http://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/INNOTEC/Fitxa-participant-INNOTEC.docx

