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Objectiu  

Ajuts destinats a iniciatives de reforç de la competitivitat que contemplen les següents tipologies: 
 

1. Ajuts per a la consolidació d'estructures, de  clústers integrats, acreditats i  vigents al Programa Catalunya Clúster 
d’ACCIO 

2.  Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial, d’entitats de suport a l'empresa. 
3.  Ajuts per a projectes de cooperació internacional dels clusters, orientats al reforç competitiu empresarial de les 

entitats integrants del Programa Catalunya Clústers 
4.  Ajuts a la iniciativa strategic tranning week, de clústers integrants, acreditats i  vigents  al Programa Catalunya Clústers. 

 
Beneficiaris  
Els beneficiaris/àries d'aquests ajuts s'estableixen en funció de la l ínia d'ajuts: 

1. Ajuts per a la consolidació d'estructures de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers.  
BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts els clústers integrats integrats, acreditats i  vigents al 
Programa Catalunya Clúster d’ACCIO 

2. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial d’entitats de suport a l'empresa. 
BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts  les entitats de suport a l 'empresa amb establiment operatiu a 
Catalunya que demostrin a la memòria del projecte haver realitzat projectes de reforç de la competitivitat empresarial, 
així com les empreses i agents d’entorn que formin part d'aquestes entitats. 

3. Ajuts per a projectes de cooperació internacional orientats al reforç competitiu empresarial de les entitats integrants 
del Programa Catalunya Clústers 
BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts els clústers integrants, acreditats i  vigents al Programa 
Catalunya Clústers d’ACCIÓ així com les empreses i  agents d’entorn que formin part d’aquests Clústers. 

4. Ajuts a la iniciativa strategic tranning week de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers. 

BENEFICIARIS: Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts els clústers integrats integrats, acreditats i  vigents al 
Programa Catalunya Clúster d’ACCIO 

 
Aquest Programa s'acull al 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 (DOUE L 352 de 24.12.2013) i al Reglament 
(UE) núm. 714/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l 'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament 
de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i  de la aqüicultura (DOUE L190 de 28.06.2014). 

 
En base al que estableixen aquests Reglaments queden fora d'aquesta l ínia els següents ajuts: 

a. Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles. 
 

b. Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i  comercialització de productes agrícoles en els 
casos següents: 
- Quan l'import de l 'ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a 

productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades. 
- Quan l'ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris. 

 
c. Els ajuts a activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o Estats membres, és a dir, els ajuts directament 

vinculats a les quantitats exportades, a l 'establiment i  l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents 
vinculades a l 'activitat exportadora. 

 
d. Els ajuts condicionats a la utilització de productes nacionals en comptes d'importats. 
 
e. Els ajuts a les empreses del sector pesquer en aquells casos que s'estableixen a l'article 1 del Reglament (UE) núm. 

717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i  108 del Tractat de Funcionament 
de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i  de la aqüicultura. 
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Requisits 
 

A més dels que s'estableixen als annexos 2, 3, 4 i 5 en funció de la l ínia d'ajuts, els sol·licitants han de complir els requisits següents: 

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 d'acord amb el que disposen l 'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, 
de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i  la seva 
inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional 
de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat i  el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l 'aplicació de la 
quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les 
mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. 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. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: 
en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i  abans de rebre qualsevol 
pagament. 
 

c. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l 'article 13 de la 
Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003). 
 

d. Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que util itzen per prevenir i  detectar casos d'assetjament sexual i  
d'assetjament per raó de sexe i  d'intervenir-hi en l lurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, 
del dret de les dones a eradicar 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. Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i  36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC 
núm. 2553, de 9.1.1998). 
 

f. 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, aprovat 
per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes 
i  abonat les quantitats requerides per aquest concepte. 
 

g. Complir les obligacions i  no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i  92.bis del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 
3791A, de 31.12.2002). 
 

h. Disposar d'un sistema d'organització i  de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos 
laborals; amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com 
d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc 
normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
 

i . 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 250 treballadors/ores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix 
l 'article 36 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i  homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015). 
 

j. En el cas que el sol·licitant sigui una fundació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 
4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i  a la Llei 5/2011, del 19 
de juliol, de modificació de l 'anterior. 
 

k. En el cas que el sol·licitant sigui una fundació, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del 
protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril. 
 

l . En el cas que el sol·licitant sigui una associació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 
4/2008, de 24 d'abril, del l libre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 

m. No haver superat la quantitat màxima d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de 3 exercicis fiscals. 
 

n. En el cas que el sol·licitant sigui una persona física empresària, estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats 
econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori. 
 

o. En el cas que el sol·licitant sigui una entitat sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent. 

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


 www.accio.gencat.cat  · @accio.cat · info.accio@gencat.cat · T.93 476 72 06 

 FitxINICIATIVES DE REFORÇ DE LA COMPETITIVITATa) exemple: 
NUCLIS D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 2013 - TRANSNACIONALS 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                               Data d’actualització de la informació: 30/07/2018 

 

           Fitxa resum programes i serveis ACCIÓ 
Versió 1, 25 d’octubre de 2017 

AJUTS AL 
CREIXEMENT 
EMPRESARIAL 

 

+ informació 

 

 
p. En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir la normativa 

sobre propietat intel·lectual. 
 
q. 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 l libertat i  la indemnitat sexual, així com per tràfic 
d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, 
de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació 
del sistema de protecció a la infància i  a l’adolescència. 
 

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

Documentació 

- Les sol·licituds han d'anar adreçades al/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ complimentant l'imprès normalitzat que es podrà 
obtenir al web d'ACCIÓ (http://www.accio.gencat.cat/ca/inici/). A l 'imprès s'hi haurà d'adjuntar la memòria tècnica del 
projecte en un document PDF, segons el model que està disponible a la pàgina web d'ACCIÓ 
(http://www.accio.gencat.cat/ca/inici/). 

- Un cop complimentat l 'imprès de sol·licitud i  havent adjuntat la memòria tècnica en un document PDF, s'enviarà 
telemàticament a ACCIÓ. Per formalitzar la sol·licitud cal registrar l'imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el 
document PDF, en el termini indicat a la convocatòria i  juntament amb la documentació que preveu la base 2.5  d’aquests 
ajuts, a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, a la xarxa d'oficines de l'Oficina 
de Gestió Empresarial (OGE) o mitjançant els procediments que preveu l 'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de 
règim jurídic i  de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i  l 'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

- Si la sol·licitud es presenta mitjançant correu administratiu, en la primera pàgina s’hi haurà de fer constar, amb claredat, el 
nom de l’oficina i la data, el l loc, l ’hora i  el minut d’admissió. 

- La informació inclosa en aquest document pdf que arriba telemàticament a ACCIÓ serà utilitzada per realitzar la valoració 
de la sol·licitud presentada. 

- Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació: 

- Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l 'entitat sol·licitant, en cas que aquest no estigui 
inscrit al Registre Mercantil. 

- En el cas que aquest document ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d'ACCIÓ no caldrà presentar- lo novament, 
sempre que el sol·licitant aporti una declaració responsable en la qual s'especifiqui el document en concret, la data en què 
es va presentar a ACCIÓ i s'hi faci constar que continua 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 

TIPOLOGIA DE PROJECTES 
 

1. Ajuts per a la consolidació d'estructures de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers.  
Es consideraran subvencionables les activitats relacionades amb la definició i execució d'un pla d'actuacions anual destinat 
a incrementar la competitivitat de les empreses dels clústers. 
 

2. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial d’entitats de suport a l 'empresa. 
Es consideraran subvencionables els projectes de reforç de la competitivitat, com ara: 
Projectes de cooperació pel desenvolupament de productes, processos i/o serveis innovadors coherents amb els reptes 
estratègics del àmbit d'actuació de l 'entitat sol·licitant.  
La creació i gestió d'entorns d'aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunt. 
Projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió, d'estratègia, financer, 
operacional dels negocis del clúster. 
Treballs orientats a incrementar el coneixement de l 'entorn o reptes competitius del àmbit d'actuació del beneficiari. 

http://www.accio.gencat.cat/
mailto:info.accio@gencat.cat
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Projectes interclústers destinats al desenvolupament  de noves oportunitats en diversos àmbits de negoci o tecnològics, 
sorgits d’activitats realitzades entre dues o més entitats de suport a l ’empresa. 

 
3. Ajuts per a projectes de cooperació internacional de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers, orientats al 

reforç de la competitivitat, que és realitzin en col. laboració amb clústers de fora del territori espanyol, destinats a facilitar 
la internacionalització, l 'especialització intel·ligent, l 'aprenentatge i  el desenvolupament de competències transnacionals 

4. Ajuts a la iniciativa strategic tranning week de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers. 
Es consideraran subvencionable l’assistència al Stratègic Traning Week que organitza la Unitat de Clústers d’ACCIO  

 
DESPESES SUBVENCIONABLES i  INTENSITATS 
 

1. Ajuts per a la consolidació d'estructures de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers.  
a. Despeses de contractació de serveis a tercers associats al pla d'actuacions amb l'objectiu de millorar les capacitats de 

dinamització del clúster, com ara consultoria o experts. (Màxima intensitat 75%) 
 
b. Despeses relacionades amb la mobilitat personal. (Màxima intensitat 75%. Pel concepte viatge cal aplicar les 

l imitacions següents: Allotjament màxim de 125€/persona i  nit. Viatges únicament bitllets en classe turística) 
- El desplaçament i  l 'allotjament en viatges fora del territori espanyol associats a les activitats del pla 

d'actuacions, amb un màxim de dues persones vinculades laboralment al clúster sol·licitant o clústers 
participants, i  a un màxim de quatre països. Les despeses de desplaçaments poden ser bitllets d'avió, autocar 
o tren. En el cas que la persona que realitza el viatge no tingui una vinculació laboral amb el/s beneficiari/s, 
s'acceptarà el viatge, únicament, si aporta un conveni, contracte o estatuts, que acrediti que realitza una 
tasca de representació del beneficiari. No es consideren subvencionables els desplaçaments addicionals a 
l 'esmentat. 

- Per a viatges des de fora del territori català cap a Catalunya de ponents, experts, compradors o similars 
relacionats amb el pla d'actuacions, seran despeses subvencionables el cost del viatge des de l 'origen fins a 
Catalunya i  les despeses d'allotjament, sempre i  quan el cost corri a càrrec del/s beneficiari/s. No es 
consideren subvencionables els desplaçaments addicionals a l'esmentat. 

 
c. Hores de dedicació del personal del clúster que actua com a sol·licitant o participant. En el cas que aquesta gestió 

sigui externa, s'acceptarà, únicament, si s'aporta un conveni o contracte entre l 'entitat i  la persona externa, on quedi 
definida aquesta tasca. (Màxima intensitat 75%) 

 
d. Despeses externes relacionades amb la promoció dels clústers dins el món de l 'empresa, com ara: jornades de 

presentació del clúster a públics empresarials, contractació de ponents, l loguer d'espais, lloguers d'estands, material 
i  accions de difusió, assistència a fires, quotes d'inscripció a congressos directament relacionats amb l'àmbit d'activitat 
del clúster, anuncis en mitjans de comunicació específics i presència en mitjans de comunicació tant generals com 
especialitzats. Disseny i  material de difusió i  comunicació (inclou la contractació del web així com  el disseny i  la 
materialització dels elements de difusió i  comunicació com ara pòsters, vídeos, fulletons i  els serveis de traducció de 
textos). (Màxima intensitat 75%) 

 
e. Despeses externes relacionades amb l'assistència a congressos o jornades tant nacionals com internacionals, que 

contribueixin a incrementar la capacitació i  el networking entre clústers i/o empreses. Aquests congressos o jornades 
hauran d'estar relacionats directament amb l'activitat del clúster (màxim dos persones del clúster). En el cas 
d'existència de despeses de desplaçaments i/o allotjaments cal assignar-les a l 'apartat de “despeses relacionades 
amb la mobilitat personal” i  estaran sotmeses als l ímits establerts en aquest apartat. (Màxima intensitat 50%) 

 
2. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial d’entitats de suport a l 'empresa. 

a. Despeses de contractació de serveis a tercers com ara consultoria o experts. (Màxima intensitat 75%) 
 

b. Despeses relacionades amb la mobilitat personal. (Màxima intensitat 75%. Pel concepte viatge cal aplicar les 
l imitacions següents: Allotjament màxim de 125€/persona i  nit. Viatges únicament bitllets en classe turística) 

- El desplaçament i  l 'allotjament en viatges fora del territori espanyol associats a les activitats del projecte, a 
un màxim de quatre països i  dues persones vinculades laboralment a cada beneficiari. Les despeses de 
desplaçaments poden ser bitllets d'avió, autocar o tren. En el cas que la persona que realitza el viatge no 
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tingui una vinculació laboral amb el beneficiari, s'acceptarà el viatge, únicament, si aporta un conveni, 
contracte o estatuts, que acrediti que realitza una tasca de representació del beneficiari. 

- Per a viatges des de fora del territori català cap a Catalunya de ponents, experts, compradors o similars 
relacionats amb el projecte, seran despeses subvencionables el cost del viatge des de l 'origen fins a 
Catalunya i  les despeses d'allotjament, sempre i  quan el cost corri a càrrec del beneficiari. No es consideren 
subvencionables els desplaçaments addicionals a l 'esmentat. 

 
c. Hores de dedicació del personal de l 'entitat de suport a l'empresa que actua com a sol·licitant o participant. En el cas 

que aquesta gestió sigui externa, s'acceptarà, únicament, si s'aporta un conveni o contracte entre l 'entitat i la 
persona externa, on quedi definida aquesta tasca. No son subvencionables les hores de dedicació del personal de les 
empreses ni dels agents d’entorn participants. (Màxima intensitat 75%) 

 
d. Despeses externes relacionades amb la promoció del projecte, com ara: jornades de presentació del projecte, 

contractació de ponents, l loguer d'espais, l loguers d'estands, material i  accions de difusió, disseny i  material de 
difusió i  comunicació relacionat amb el projecte (inclou el disseny i la materialització dels elements de difusió i  
comunicació com ara pòsters, vídeos, fulletons i serveis de traducció de textos). (Màxima intensitat 75%) 

 
e. Despeses externes relacionades amb l'assistència a congressos o jornades tant nacionals com internacionals. Aquests 

congressos o jornades hauran d'estar relacionats directament amb el projecte (màxim dues persones de cada 
beneficiari per acte). En el cas d'existència de despeses de desplaçaments i/o allotjaments  cal assignar-les a l'apartat 
de “despeses relacionades amb la mobilitat personal” i  estaran sotmeses als l ímits establerts en aquest apartat. 
(Màxima intensitat 50%) 

 
3. Ajuts per a projectes de cooperació internacional de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers 

Despeses de contractació de serveis a tercers com ara consultoria o experts. (Màxima intensitat 75%) 
 
a. Despeses relacionades amb la mobilitat personal. (Màxima intensitat 75%. Pel concepte viatge cal aplicar les 

l imitacions següents: Allotjament màxim de de 125€/persona i nit. Viatges únicament bitllets en classe turística) 
- El desplaçament i  l 'allotjament en viatges fora del territori espanyol associats a les activitats del projecte, a 

un màxim de cinc països i  dues persones vinculades laboralment a cada beneficiari. Les despeses de 
desplaçaments poden ser bitllets d'avió, autocar o tren. En el cas que la persona que realitza el viatge no 
tingui una vinculació laboral amb el beneficiari, s'acceptarà el viatge, únicament, si aporta un conveni, 
contracte o estatuts, que acrediti que realitza una tasca de representació del beneficiari. 

- Per a viatges des de fora del territori català cap a Catalunya de ponents, experts, compradors o similars 
relacionats amb el projecte, seran despeses subvencionables el cost del viatge des de l 'origen fins a 
Catalunya i  les despeses d'allotjament, sempre i  quan el cost corri a càrrec del beneficiari. No es consideren 
subvencionables els desplaçaments addicionals a l 'esmentat. 
 

b. Hores de dedicació del personal de l 'entitat de suport a l'empresa que actua com a sol·licitant o participant. En el cas 
que aquesta gestió sigui externa, s'acceptarà, únicament, si s'aporta un conveni o contracte entre l 'entitat i la 
persona externa, on quedi definida aquesta tasca. No son subvencionables les hores de dedicació del personal de les 
PIME. (Màxima intensitat 75%) 
 

c. Despeses externes relacionades amb la promoció del projecte, com ara: jornades de presentació del projecte, 
contractació de ponents, lloguer d'espais, lloguers d'estands, material i accions de difusió, disseny i material de difusió 
i  comunicació relacionat amb el projecte (inclou el disseny i  la materialització dels elements de difusió i comunicació 
com ara pòsters, vídeos, fulletons i serveis de traducció de textos). (Màxima intensitat 75%) 
 

d. Despeses externes relacionades amb l'assistència a congressos o jornades tant nacionals com internacionals. Aquests 
congressos o jornades hauran d'estar relacionats directament amb el projecte (màxim dues persones de cada 
beneficiari per acte). En el cas d'existència de despeses de desplaçaments i/o allotjaments cal assignar-les a l'apartat 
de “despeses relacionades amb la mobilitat personal” i  estaran sotmeses als l ímits establerts en aquest apartat. 
(Màxima intensitat 50%) 

 
3. Ajuts a la iniciativa strategic tranning week de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers. 
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a. Despeses de contractació de serveis a tercers com ara consultoria o experts. (Màxima intensitat 75%) 
 

b. Despeses relacionades amb la mobilitat personal. (Màxima intensitat 75%. Pel concepte viatge cal aplicar les 
l imitacions següents: Allotjament màxim de de 200€/persona i nit. Viatges únicament bitllets en classe turística) 

- El desplaçament i  l 'allotjament en viatges fora del territori espanyol associats a les activitats del projecte. 
Les despeses de desplaçaments poden ser bitllets d'avió, autocar o tren. En el cas que la persona que 
realitza el viatge no tingui una vinculació laboral amb el beneficiari, s'acceptarà el viatge, únicament, si 
aporta un conveni, contracte o estatuts, que acrediti que realitza una tasca de representació del beneficiari. 
 

c. Hores de dedicació del personal del clúster que actua com a sol·licitant. (Màxima intensitat 75%) 
 

d. Despeses externes relacionades amb l'assistència a congressos o jornades directament relacionada amb aquesta 
iniciativa. (màxim dues persones per beneficiari per acte). En el cas d'existència de despeses de desplaçaments i/o 
allotjaments cal assignar-les a l 'apartat de “despeses relacionades amb la mobilitat personal” i  estaran sotmeses als 
l ímits establerts en aquest apartat. (Màxima intensitat 50%) 

 
PRESSUPOST DESTINAT A LA LÍNIA D’AJUTS 
 
1.500.000 € 
 
Observacions 
TERMINIS D’EXECUCIÓ 

1. Ajuts per a la consolidació d'estructures de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers.  
TERMINI: Els plans d'actuació es podran dur a terme entre l '1 de gener de 2018 i el 31 de març de 2019. No es podran 
concedir ampliacions d'aquest termini. 

2. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial d’entitats de suport a l'empresa. 
TERMINI: Els projectes es podran dur a terme de l’1 de gener de 2018 i el 30 de juny de 2019 
 

3. Ajuts per a projectes de cooperació internacional 
4. TERMINI: Els projectes es podran dur a terme de l’1 de gener de 2018 i el 30 de juny de 2019. 

 
5. Ajuts a la iniciativa strategic tranning week de clústers integrants al Programa Catalunya Clústers. 

TERMINI: Els projectes es podran dur a terme de l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2018. 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ: EN FUNCIÓ DE LA TIPOLOGIA. 
 
AJUT SUBJECTE A MINIMIS 
Els ajuts previstos en aquesta resolució tenen la consideració d'ajuts de minimis d'acord amb el 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 (DOUE L 352 de 24.12.2013) i al Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, 
relatiu a l 'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la 
pesca i  de la aqüicultura (DOUE L190 de 28.06.2014). 
Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses subvencionables si aquesta 
acumulació dóna l loc a una intensitat superior a les establertes al Reglament general d'exempció per categories o en una decisió 
de la Comissió. 
 
EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
Per a les tipologies 1, 2, 3, el procediment de concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d'acord 
amb els principis establerts a l 'article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 
La tipologia 4 el procediment de concessió dels ajuts és en concurrència no competitiva i es resoldran per ordre cronològic 
d’entrada.  
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Termini  

 
Des del 27 d’agost fins al 27 de setembre 
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