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Subvencions per start-ups i projectes d’R+D 

El 15 d’octubre s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució EMC/2510/2020 per la qual 

s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i 

projectes d'R+D.  

Projectes Nuclis R+D Internacional 

Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb 

cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional), que es defineixen a l'annex 2.  

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a 

Catalunya i com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. No es consideren beneficiaris d'aquests 

ajuts els empresaris individuals ni les Unions Temporals d'Empreses.  

No poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els agents del sistema d'R+D+I que únicament podran participar en el 

projecte dins de la partida de subcontractació o de col·laboracions externes i sempre que realitzin tasques 

necessàries pel desenvolupament del projecte, la qual cosa haurà d'estar acreditada a la memòria del mateix. 

Tampoc podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre l'accionariat de les quals pertanyi 

en més d'un 25% a agents del sistema d'R+D+I.  

Podran ser subvencionables els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental presentats de 

forma col·laborativa entre almenys una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un soci amb establiment 

operatiu en un dels àmbits territorials elegibles dins d'aquestes bases (Alemanya, França, Israel, Corea del Sud i la 

Regió del Quebec a Canadà.). No computaran a efectes de col·laboració els socis que estiguin vinculats a empreses 

espanyoles.  

Per a que el projecte es consideri subvencionable tots els participants han de realitzar tasques d'R+D vinculades al 

projecte encara que les entitats amb establiment operatiu en un dels àmbits territorials descrits no rebin 

finançament públic pel projecte.  

Els projectes hauran d'estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en 

l'estratègia d'especialització RIS3CAT, detallades al preàmbul. Es pot consultar i ampliar aquesta informació a: 

http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ 

La despesa total del projecte serà la suma de la despesa corresponent a l'empresa/es amb establiment operatiu a 

Catalunya, més la despesa corresponent al soci/s amb establiment operatiu en un dels àmbits territorials indicats. 

Cap de les dues despeses definides anteriorment podrà excedir del 70% de la despesa total del projecte. La despesa 

subvencionable acceptada de la empresa/es amb establiment operatiu a Catalunya haurà de ser com a mínim de 

150.000,00€ per projecte. 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8247/1816745.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8247/1816745.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8247/1816745.pdf
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/
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Import de l’ajut. La quantia de la subvenció atorgada, les intensitats màximes dels ajuts així com les actuacions, 

despeses subvencionables, valoració i justificació s’estableixen a l’Annex 2. En cap cas es concedirà un ajut d'un 

import superior a 150.000,00 euros per projecte.  

Els projectes subvencionats s’hauran d'iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i 

hauran de finalitzar en un màxim de tres anys després d’aquesta data. No existeix la possibilitat de sol·licitar 

ampliació del termini d’execució del projecte.  

La Resolució EMC/2613/2020, de 21 d'octubre, ha obert la convocatòria per a l'any 2020 de la línia de subvencions 

per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació 

internacional (projectes Nuclis R+D internacional). La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 1.000.000 

euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/574. El període per presentar les sol·licituds finalitza 

a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2020. 

Projectes INNOTEC  

Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre 

empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO, que es defineixen a l'annex 3.  

Poden ser beneficiaries les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a 

mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. No es consideren beneficiaris d'aquests ajuts els empresaris 

individuals ni les Unions Temporals d'Empreses. També els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO 

vigents i acreditats segons la Resolució EMC/3304/2019, de 29 de novembre (DOGC núm. 8019 de 9.12.2019) i que 

apareixen al web http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processosacreditacio/tecnio/ del web d'ACCIÓ.  

Són objecte d'ajut els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental (veure punts 5 i 6 del 

glossari de l'annex 5) conjunts entre almenys una empresa i almenys un desenvolupador de tecnologia públic 

acreditat TECNIO, que siguin autònoms i no estiguin vinculats entre ells.  

Als efectes d'aquestes bases es considera que dues entitats i/o empreses són autònomes, si cap d'elles té més del 

25% del capitals o dels drets de vot de l'altra. L’Acord de col·laboració s’haurà de presentar a ACCIÓ màxim el 30 

d’abril de 2021 per part dels projectes amb Resolució positiva 

Els projectes han de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 50.000,00 euros i una despesa 

subvencionable acceptada màxima de 200.000,00 euros. La despesa assumida per la/les empreses beneficiàries 

no podrà superar el 70%. La despesa assumida per l’acreditat TECNIO no podrà superar el 50%.  

La quantia de la subvenció atorgada, les intensitats màximes dels ajuts així com les actuacions, despeses 

subvencionables, valoració i justificació s’estableixen a l’Annex 3. 

La Resolució EMC/2608/2020, de 21 d'octubre, ha obert la convocatòria per a l'any 2020 de la línia de subvencions 

per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i 

 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8257/1818980.pdf
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processosacreditacio/tecnio/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8257/1819024.pdf
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desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC). La quantitat màxima destinada a la línia 

d'ajuts és de 2.250.000 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/574. D'aquest pressupost, 

250.000 euros es destinaran exclusivament a projectes centrats en actuacions de l'àmbit de l'economia circular, i 

la resta del pressupost es destinarà a la totalitat dels projectes, siguin o no de l'àmbit de l'economia circular. El 

període per presentar les sol·licituds finalitza a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2020.  

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques 

(Startup Capital)  

Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses 

emergents amb tecnologia pròpia) , que es defineixen a l'annex 4.  

Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les start-ups tecnològiques enteses com empreses amb ànim de lucre 

(veure el punt 2 del glossari de l'annex 5), tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixen el 

requisits següents:  

- Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre 

anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació d'aquestes bases al DOGC  

- Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre 

anàleg), com a màxim, 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.  

- 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, reflectint clarament en el seu pla d'empresa la continuïtat del desenvolupament de tecnologia, amb 

una proposta de valor clara i que necessita d'un talent específic per desenvolupar-se i diferenciar-se en el seu 

àmbit.  

- Que l'equip fundador de l'empresa siguin emprenedors, i que tinguin la majoria del capital de l'empresa (51%). 

- El finançament previ total rebut per la startup (en totes les fórmules) fins a la data de la sol·licitud ha de ser 

inferior a 250.000 €.  

S'entén per tecnologia pròpia l'aplicació pràctica del coneixement del qual disposa l'empresa per tal de generar 

nous productes, serveis, processos o desenvolupar nous models de negoci. Aquesta tecnologia pot haver estat 

desenvolupada internament o ser fruit d'un procés d'adquisició via transferència de tecnologia pel qual l'empresa 

disposa dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual i industrial. 

 Import de l’ajut: Fins al 80% de la despesa subvencionable, amb un màxim 74.000 euros i 1.000 euros en 

l'assessorament a càrrec d'un Mentor acreditat per ACCIÓ. Despesa subvencionable mínima acceptada de 

100.000€ per projecte.  

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
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La Resolució EMC/2609/2020, de 21 d'octubre, ha obert la convocatòria per a l'any 2020 de la línia de subvencions 

destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb 

tecnologia pròpia). La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 2.000.000 euros, aplicats a la partida 

pressupostària D/7025/7700001/622.  

El període per presentar les sol·licituds finalitza a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2020. Els projectes 

subvencionats es podran executar a partir de la data d’inici de la convocatòria de subvenció i es podran dur a terme 

fins al 29 de juliol del 2022, sense la possibilitat de pròrroga.  

Procediment a seguir per les convocatòries  

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades 

al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). La identificació de la signatura de la persona sol·licitant es farà 

mitjançant la utilització dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la 

Generalitat. En les bases 3 i 6 s'estableixen els requisits específics que han de tenir les persones beneficiàries i la 

documentació necessària per la sol·licitud.  

Quantia i actuacions subvencionables  

La quantia de la subvenció atorgada, les intensitats màximes dels ajuts així com les actuacions i despeses 

subvencionables s’estableixen als Annexos 2, 3 i 4 en funció de cada línia d’ajuts. L'import de les subvencions en 

cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, 

superi el cost de l'activitat subvencionada  

Concessió i pagament  

La Base 7 incorpora el procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases. El criteri és el 

de concurrència competitiva. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment serà per als ajuts definits als 

annexos 2 i 3 d'aquestes bases, la Unitat d'Innovació Empresarial d'ACCIÓ, i per als ajuts definits a l'annex 4 

d'aquestes bases, la Unitat d'Emprenedoria i start-up d'ACCIÓ.  

El pagament de la subvenció de les línies d’ajut serà tramitat un cop s'hagi comprovat la justificació de la realització 

del projecte subvencionat per part d'ACCIÓ i prèvia acta favorable de comprovació per part d'un tècnic. Els ajuts 

atorgats basant-se en aquest Reglament no s'acumularan amb cap altre ajut atorgat conforme al Reglament núm. 

651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014 ni amb cap ajut de minimis que compleixi les condicions que 

estableix el Reglament (CE) núm. 1407/2013, ni amb cap altre finançament comunitari corresponent (parcialment 

o totalment) a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació supera la intensitat més alta o 

l'import més alt d'ajut aplicable a l'esmentat ajut. L'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà 

superior a 200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8257/1819018.pdf
http://canalempresa.gencat.cat/
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 Resolució i notificació  

La resolució es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) sens perjudici que pugui utilitzar 

addicionalment altres mitjans electrònics de notificació. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té 

els mateixos efectes. En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, 

s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos 

a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

#TreballemPerGuanyarElFutur  #EActiVate 

 

L’Hospitalet, novembre 2020 
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