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l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives
Data d’actualització de la informació: 30/08/2021

En cas de discrepància amb les bases, el que preval es el publicat al DOGC
Què se subvenciona?
Projectes per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives
mitjançant les línies següents:
• Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.
• Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives.
• Línia 3. Subvencions a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la
validació d’iniciatives disruptives en el mercat.
Qui pot ser beneficiari?
• Línia 1 i 2:
Les empreses constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat
anònima, societat laboral i societat cooperativa, i amb establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a
data de la sol·licitud de l’ajut.
• Línia 3:
Les empreses emergents tecnològiques (startup), enteses com a empreses amb tecnologia pròpia, constituïdes segons alguna
de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat, amb
establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els requisits següents:
- Que s'hagin constituït, entre el dia 29 de setembre del 2021 i 8 anys abans de la presentació de la sol·licitud.
- Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
- Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement
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Quins són els requisits específics?
• Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.
Les actuacions subvencionables van orientades a donar suport a l’empresa per idear noves iniciatives disruptives que puguin
ser assimilades i que, més endavant, les pugui repetir de forma autònoma. Aquest suport serà realitzat per un consultor extern
expert en noves metodologies de transformació empresarial.
Els serveis de suport hauran d’incloure les següents activitats:
- Anàlisis dels elements del model de negoci actual de l’empresa.
- Exploració de noves tendències d’usuari o globals, nous models de negoci, noves tecnologies disruptives, que poden posar en
risc a l’empresa i alhora poden suposar una oportunitat.
- Ideació de noves iniciatives disruptives.
- Selecció de les iniciatives més prometedores en les que es focalitzarà l’empresa.
- Definició de les iniciatives seleccionades i presentació davant disruptors (inversors i experts en innovació) a la sessió de
tancament organitzada per ACCIÓ.
- A partir de les conclusions de la sessió amb els disruptors, si s’escau, redefinició de les iniciatives presentades.
L’empresa dedicarà un equip de, com a mínim, 4 persones amb una dedicació de 32 hores/persona de la seva jornada laboral.
• Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives.
Les actuacions subvencionables són orientades a evolucionar una iniciativa disruptiva aplicant noves metodologies de
transformació empresarial basades en el testeig, mesura, aprenentatge i redefinició, de manera continuada, de la iniciativa
disruptiva, fins a trobar el seu encaix amb el mercat, reduint així el risc associat al seu llançament, i incorporar aquestes
metodologies en la manera de fer de l'empresa.
Aquest suport serà realitzat per un consultor extern expert en noves metodologies de transformació empresarial.
Addicionalment, es podran subvencionar els següents serveis realitzats per col·laboradors externs:
- Anàlisis de tecnologies exponencials.
- Estudis de mercat.
- Estudis sobre aspectes regulatoris i normatius.
- Estudis de patentabilitat.
- Cerca i selecció d’startups.
- Altres experteses relacionades amb l'objecte de l'actuació subvencionada.
• Línia 3. Subvencions a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la
validació d’iniciatives disruptives en el mercat.
Les actuacions subvencionables seran activitats de validació amb el mercat del producte o servei d’una start-up, a través de la
col·laboració, com a mínim, amb una empresa. Per dur a terme l’actuació es poden realitzar les activitats següents:
- Prova-pilot en les instal·lacions de l'empresa col·laboradora, per tal de validar la tecnologia o el model de negoci objecte de
l'actuació o similar.
- Disseny i prototipatge d'un primer MVP per tal de validar-lo amb una base de clients aportats per l'empresa col·laboradora.
- Altres actuacions relacionades amb l’objecte de l’actuació subvencionada.
L’actuació podrà gaudir d’un acompanyament d’un consultor extern per marcar els objectius i els indicadors adequats de la
col·laboració; a més de col·laborar a descobrir el mercat i el model de negoci adequat, guiant la generació del MVP (mínim
producte viable), i validar-los al mercat segons els aprenentatges del procés.
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 5 de novembre de 2021.
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Quines despeses són subvencionables?
• Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.
La prestació de serveis, per part d’un consultor extern expert en noves metodologies de transformació empresarial, destinats a
idear noves iniciatives disruptives mitjançant la incorporació, a l’empresa, de noves metodologies de transformació empresarial
que puguin ser assimilades i que, més endavant, les pugui repetir de forma autònoma.
L'ajut comporta l'obligació de participar:
⁻ En la sessió inicial, organitzada per ACCIÓ, al començar el projecte.
⁻ En la sessió de tancament, organitzada per ACCIÓ, al finalitzar el projecte
• Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives.
La prestació de serveis, per part d’un consultor extern, per evolucionar una iniciativa disruptiva aplicant noves metodologies de
transformació empresarial basades en el testeig, mesura, aprenentatge i redefinició, de manera continuada, de la iniciativa
disruptiva, fins a trobar el seu encaix amb el mercat, reduint així el risc associat al seu llançament, i incorporar aquestes
metodologies en la manera de fer de l'empresa.
Addicionalment es podrà subvencionar els següents serveis realitzats per un col·laborador extern per a realitzar tasques com:
Anàlisis de tecnologies exponencials, Estudis de mercat, Estudis sobre aspectes regulatoris i normatius, Estudis de
patentabilitat, Cerca i selecció d’startups i Altres experteses relacionades amb l'objecte de l'actuació subvencionada. L'ajut
comporta l'obligació de participar en, com a mínim, una sessió de retorn amb experts, organitzada per ACCIÓ, al final de
projecte.
• Línia 3. Subvencions a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la
validació d’iniciatives disruptives en el mercat.
Es consideren subvencionables les despeses següents:
- Despeses de personal de l’startup sol·licitant, en la mesura en que estiguin dedicats a tasques del projectes subvencionat.
Únicament es considerarà subvencionable el personal en nòmina.
- Col·laboracions externes per dur a terme l’actuació subvencionada.
L'ajut comporta l'obligació de participar en, com a mínim, una sessió de retorn amb experts, organitzada per ACCIÓ, al final de
projecte.
Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable?
Els serveis s’hauran d’iniciar a partir de la data d’inici de la convocatòria i hauran de finalitzar en un màxim de 9 mesos després
d’aquesta data. No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini.
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Quin és l’import de l’ajut?
• Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives:
Màxim del 100% de la despesa subvencionable acceptada. El cost subvencionable sol·licitat del projecte haurà de ser inferior
als 15.000 euros.
• Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives:
Màxim del 100% de la despesa subvencionable acceptada. El cost subvencionable sol·licitat del projecte haurà de ser inferior
als 15.000 euros. Per a les despeses per a realitzar l’acompanyament d'un consultor extern expert en noves metodologies de
transformació empresarial, l’ajut màxim serà de 5.000 euros.
• Línia 3. Subvencions a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la
validació d’iniciatives disruptives en el mercat.
Màxim del 100% de la despesa subvencionable acceptada. El cost subvencionable sol·licitat del projecte haurà de ser inferior
als 15.000 euros. Per a les despeses de personal, l’ajut màxim serà de 12.000 euros i, per a les despeses per a realitzar
l’acompanyament d'un consultor extern, l’ajut màxim serà de 3.000 euros.
Quins són els criteris de valoració? (opcional)
El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i tenint
en compte els següents criteris.
• Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.
BLOC I. Implementació del projecte: estructura, gestió i capacitats (Puntuació màxima 375).
BLOC II. Impacte del projecte (Puntuació màxima 125).
• Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives.
BLOC I. Implementació del projecte: estructura, gestió i capacitats (Puntuació màxima 350).
BLOC II. Impacte del projecte (Puntuació màxima 150).
• Línia 3. Subvencions a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la
validació d’iniciatives disruptives en el mercat.
BLOC I. Implementació del projecte: estructura, gestió i capacitats (Puntuació màxima 300).
BLOC II. Impacte del projecte (Puntuació màxima 200).
La puntuació mínima que ha d’assolir un projecte per poder obtenir la concessió de la subvenció sol·licitada és de 250 punts
d’un màxim de 500. Addicionalment:
Per la línia 1 s’haurà d’assolir una puntuació mínima al BLOC I - criteri 1.3 (Experiència i coneixements del consultor extern
expert en noves metodologies de transformació empresarial que durà a terme l'actuació ) de 60 punts.
Per a les línies 2 i 3 s’haurà d’assolir una puntuació mínima al BLOC I - criteri 1.4 (Experiència i coneixements del consultor
extern expert en noves metodologies de transformació empresarial que durà a terme l'actuació) de 25 punts.
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Quins són les tràmits?
Tots els tràmits, requereix signatura electrònica i tramitació electrònica (Més informació: Identificació digital)
Sol·licitud d’ajut:
Les empreses interessades han de presentar les sol·licituds, segons model normalitzat, per mitjans electrònics acompanyades
de la documentació, a través del Canal Empresa 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.
Es podrà sol·licitar una bestreta del:
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.
Quina documentació s’ha d’aportar?
Sol·licitud d’ajut
Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar:
- Memòria tècnica del projecte segons model disponible a la web d’ACCIÓ.
- Pressupost complert i detallat del projecte segons el model disponible a la web d’ACCIÓ.
- Declaració dels ajuts rebuts en concepte de minimis dels darrers tres anys segons el model disponible a la web d’ACCIÓ.
- Per a la Línia 1, carta de compromís de la direcció de l’empresa d’acord amb el model disponible a la web d’ACCIÓ.
- Per a la Línia 3, carta d’interès de col·laboració amb l’empresa d’acord amb el model disponible a la web d’ACCIÓ.
Justificació d’ajut
Amb les sol·licituds de justificació, s'ha d'adjuntar:
- Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades.
- Memòria tècnica de l'actuació, segons el model.
- Documentació demostrativa de les accions realitzades.
- Memòria justificativa de les desviacions entre l’actuació justificada i la inicialment subvencionada.
- Declaració signada del responsable legal de l’entitat beneficiària relativa a la vinculació beneficiari – proveïdor.
- Factures i documentació acreditativa del pagament.
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 Disrupció: cataloniaexponential@correu.accio.gencat.cat
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Quina normativa has de revisar si t’interessa la subvenció?
RESOLUCIÓ EMT/2766/2021, de 8 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves
iniciatives disruptives.
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 Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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.
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