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Ajuts per iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de les entitats 
integrants del Programa Catalunya Clústers 

                                                                               Data d’actualització de la informació: 21/06/2021 

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

Què se subvenciona? 

Subvencionar iniciatives de reforç de la competitivitat de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers que inclou les 
línies següents: 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial, relacionats, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, amb la 
cooperació, identificació i implementació de tendències, detecció i execució d’estratègies de comercialització, detecció de 
talent, de noves cadenes de valor, identificació d’oportunitats a nivell internacional o incorporació de nous actors, entre 
d’altres. 

S'entén per competitivitat al conjunt d'accions que el clúster i/o les empreses fan per millorar el seu posicionament a fi de 
maximitzar els seus resultats i superar als seus competidors actuals i/o potencials. 

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació, que incorporin l’ús de les tecnologies definides al document 
“Diana de tendències tecnològiques 2018”, que es pot trobar al web d’ACCIÓ, i que,  són: Realitat virtual i realitat 
augmentada, Intel·ligència artificial, Internet de les coses, Blockchain, Impressió 3D, Nanotecnologia i nous materials, 
Robòtica, Ciències quàntiques i fotònica, Neurociència, Disseny avançat de medicaments, Ciències òmiques i Biotecnologia i 
biologia sintètica. 

Un projecte podrà incorporar les activitats que es descriuen a continuació. En aquest cas, caldrà especificar a quina activitat 
és assignada cada despesa: 

• Activitats de desenvolupament experimental 

• Activitats d’innovació en matèria d’organització i processos 

• Realització d’estudis de viabilitat tècnica lligats a activitats de desenvolupament experimental 

 

Qui pot ser beneficiari? 

- Els clústers acreditats dins el marc de l’acreditació de Clústers per al període 2021-2023. 

- Empreses i agents d'entorn, amb establiment operatiu a Catalunya, que formin part de qualsevol dels clústers acreditats al 

Programa. 
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Quins són els requisits específics? 

Els projectes els pot realitzar un sol clúster, o bé, quan el projecte ho requereixi, podran ser projectes col·laboratius, entesos 

com aquells en els que hi poden participar d’altres clústers integrats al programa Catalunya Clústers, empreses i agents 

d’entorn d’aquests clústers. 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial 

- No haver superat la quantitat màxima de 200.000 euros d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de 3 

exercicis fiscals. 

En el cas de projectes col·laboratius entre clústers, agents de l’entorn i/o empreses, podran participar-hi un màxim de 10 

participants entre empreses, clústers i agents d’entorn. 

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació 

- 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. 

- No trobar-se en situació de crisi d’acord amb el Reglament (UE) 651/2014 (RGEC). 

En el cas de projectes col·laboratius entre clústers, agents de l’entorn i/o empreses, podran participar-hi un màxim de 5 

participants entre empreses, clústers i agents d’entorn. 

 

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

Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació fins a les 14:00 hores del dia 29 de juliol de 2021. 

 

Quines despeses són subvencionables? 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial 

- Despeses de contractació de serveis a tercers i despeses externes com ara consultoria, contractació d’experts, despeses 

d’homologació, així com el  lloguer d’espais, material promocional, assistència a congressos/fires amb un màxim dues 

persones vinculades laboralment al clúster. 

- No es consideren subvencionables les contractacions entre participants en el projecte. 

- Hores de dedicació del personal del clúster que actua com a sol·licitant o participant, i de les empreses i dels agents 

d'entorn que actuen com participants.  

- La contribució del clúster sol·licitant en el projecte no podrà ser inferior al 10% de la despesa presentada. 

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació 

- Despeses de col·laboracions externes vinculades exclusivament a les activitats del projecte com ara despeses de 

consultoria, despeses de recerca o desenvolupament tecnològic contractual, tasques d’enginyeria o assajos i proves de 

laboratori. 

- No es consideren subvencionables les contractacions entre participants en el projecte. 

- Hores de dedicació del personal del clúster que actua com a sol·licitant o participant, i de les empreses i dels agents 

d'entorn que actuen com participants, sempre i quan estiguin directament dedicats al projecte.  

- La contribució del clúster sol·licitant en el projecte no podrà ser inferior al 10% de la despesa subvencionable. 
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Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable? 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial 

Els projectes es podran dur a terme entre l'1 de gener de l’any de la convocatòria i el 31 de maig de l’any posterior al de la 

convocatòria. No es podran concedir ampliacions d’aquest termini. 

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació 

Els projectes es podran dur a terme entre la data de sol·licitud i el 31 de desembre de l’any posterior al de la convocatòria. No 

es podran concedir ampliacions d’aquest termini. 

 

Quin és l’import de l’ajut? 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial 

Els projectes podran tenir un cost subvencionable sol·licitat màxim de 100.000 euros. La quantia de la subvenció atorgada no 

pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada. 

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació 

Els projectes podran tenir un cost subvencionable sol·licitat màxim de 100.000 euros. 

Les intensitats màximes d’ajut per projecte, són les següents: 

- Activitats de desenvolupament experimental: 

Petita empresa: 45%, 

Mitjana empresa: 35% 

Gran empresa: 25% 

- A Estudis de viabilitat tècnica en activitats de desenvolupament: 

Petita empresa: 70% 

Mitjana empresa: 60% 

Gran empresa: 50% 

- Activitats d’innovació en matèria de processos i organització: 

Petita empresa: 50% 

Mitjana empresa: 50% 

Gran empresa: 15% 

 

Quins són els criteris de valoració? (opcional) 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial 

1.- Projecte alineat amb els reptes estratègics del clúster, amb un valor màxim de 100 punts 

2.- Impacte socioeconòmic del projecte, amb un valor màxim de 75 punts 

3.- Grau de participació d’empreses en el projecte, amb un valor màxim de 75 punts 

4.- Implementació del projecte, amb un valor màxim de 40 punts 

5.- Grau d'innovació i/o connexió internacional del projecte, amb un valor màxim de 50 punts 

6.- Projecte alineat amb el concepte de valor compartit, amb un valor màxim de 75 punts 

7.- Trajectòria del clúster, amb un valor màxim de 85 punts 

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació 

1.- Projecte alineat amb l'estratègia d'innovació del clúster amb identificació dels reptes d'innovació del negoci/sector, amb 

un valor màxim de 75 punts 

2.- Grau de novetat del projecte, risc tecnològic i implicació d'empreses, amb un valor màxim de 150 punts 

3.- Implementació del projecte, amb un valor màxim de 40 punts 

4.- Potencialitat de les actuacions per obtenir resultats pràctics en termes de projectes d'innovació, amb un valor màxim de 

75 punts 
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Quins són els criteris de valoració? (opcional) 

5.- Grau d’incorporació i aplicació de tecnologies disruptives, amb un valor màxim de 75 punts 

6.- Trajectòria del clúster, amb un valor màxim de 85 punts 

 

Quins són les tràmits? 

Sol·licitud d’ajut:  

Els clústers interessats/Els beneficiaris 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, mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat). 

- En el cas de beneficiari acreditat clúster:  

o 80% de l’ajut una vegada rebuda la resolució de concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties 

o 20% de l’ajut una vegada rebuda la resolució de concessió, serà necessària la constitució de garanties (aval 

bancari). 
- En els cas de beneficiari empresa: 

o 20% de l'ajut una vegada rebuda la resolució de concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties 

(aval bancari). 

o 80% de l’ajut una vegada rebuda la resolució de concessió, serà necessària la constitució de garanties (aval 

bancari). 

Justificació d’ajut:  
S’hauran de justificar les actuacions objecte de l’ajut en el termini previst a la resolució de la concessió, o, si s’escau, en el 
termini establert d’acord amb la convocatòria corresponent. La documentació justificativa a presentar es pot obtenir al web 
d’ACCIÓ. 

Tots els tràmits, requereix signatura electrònica i tramitació electrònica. 

 

Quina documentació s’ha d’aportar? 

Sol·licitud d’ajut 
La sol·licitud, inclou: 
- Memòria tècnica del projecte segons model disponible a la web d’ACCIÓ (accio.gencat.cat). 
- Pressupost complert i detallat del projecte segons el model disponible a la web d’ACCIÓ (acció.gencat.cat) 
- En el cas de projectes col·laboratius entre clústers, agents de l’entorn i/o empreses 

o Fitxa de participació, signada pel representant legal de cada un d’ells, segons el model disponible a la web d’ACCIÓ 
(accio.gencat.cat). 

o Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de cada participant, en cas que aquest no estigui 
inscrit al Registre Mercantil (o registre anàleg) o bé al registre Representa. 

- En el cas de clústers amb processos d’integració, document acreditatiu de la voluntat d’integració dins de l’any de la 
convocatòria, signat electrònicament pels presidents d’ambdós clústers, que ha d’incloure els acords als que han arribat. 
En el cas de presentar-se a la línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial, s’ha de presentar la declaració 
dels ajuts rebuts en concepte de minimis dels darrers tres anys segons el model disponible a la web d’ACCIÓ (accio.gencat.cat). 
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Quina documentació s’ha d’aportar? 

Justificació d’ajut  

- Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades. 
- Memòria tècnica de l’actuació segons el model disponible a la web d’ACCIÓ (acció.gencat.cat). 
- Documentació demostrativa de les accions realitzades. 
- Memòria justificativa de les desviacions entre l’actuació justificada i la inicialment subvencionada 
- Declaració signada relativa a la vinculació beneficiari – proveïdor. 
- Declaració signada .d’acord amb el model disponible a la web d’ACCIÓ. 

 

Observacions (opcional) 

 

 

Amb qui pots consultar els teus dubtes? 

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

Gestió tècnica dels ajuts a Projectes Clúster: cataloniaclusters.accio@gencat.cat 

 

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

Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021. 

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 de l’article 45 de Decret 
8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, la informació relativa a les subvencions i 
els ajuts públics concedits, amb indicació de l’import, l’objecte i les beneficiàries. 

Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del 
Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis. 

Reglament 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinades categories d’ajust compatibles 
amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 

Resolució EMC/610/2021, de 3 de març, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació de clústers per 
al període 2021-2023 en el marc del Programa Catalunya Clústers. 

Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. 

Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen el centres tecnològics i els centres de suport a la innovació 
tecnològica d'àmbit estatal i es crea el registre d'aquests centres. 
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