El 16 de juliol el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la RESOLUCIÓ
EMC/1658/2020, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts dels
cupons a la competitivitat empresarial.
L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts per a la contractació de
serveis en forma de cupons prestats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. Aquests
proveïdors estan definits a l’annex 2 per a cadascuna de la tipologia de cupons. El
proveïdor seleccionat haurà d'estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud de
l'actuació subvencionada, amb excepció del programa d'ajut de cupons 4.0, definit a
l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquestes bases, on el proveïdor seleccionat haurà d'estar
acreditat en el moment de fer la justificació de l'actuació subvencionada; el fet que el
proveïdor no estigui acreditat en el moment de presentar la justificació constitueix una
causa de revocació de l'ajut.

Beneficiaris:
De manera genèrica, els beneficiaris han de ser petites o mitjanes empreses amb
establiment operatiu a Catalunya. Un mateix beneficiari pot rebre com a màxim dos cupons
per aquesta línia d'ajuts i com a màxim un cupó per cada programa, amb l'excepció del
programa d'innovació i estratègia en el que un beneficiari pot rebre dos cupons si un d'ells
és de propietat industrial o fiscalitat. A aquests efectes, s'entén com a beneficiària una
empresa i/o grup empresarial com un concepte d'empresa única.
Aquesta línia 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.
Igualment, els beneficiaris han de complir els requisits establerts a la base 3 de les bases
reguladores.
Despeses subvencionables:
Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d'assessorament
o implementació per part d'un proveïdor acreditat per ACCIÓ. No s'admetran com a
subvencionables aquelles despeses on el proveïdor i el sol·licitant tinguin vinculació,
excepte que s'obtingui una autorització prèvia de l'òrgan concedent i que la contractació es
realitzi d'acord amb les condicions normals de mercat.
Sol·licitud:
Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de
les empreses interessades al Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat). Amb les
sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació:
a) Memòria tècnica del projecte segons el model que està disponible a la pàgina web
d'ACCIÓ http://accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/
b) Declaració dels ajuts rebuts en concepte de minimis dels darrers tres anys segons
el model disponible a la web d'ACCIÓ acció.gencat.cat

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es
resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions
oportunes, i fins a exhaurir el pressupost. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la
valoració de les sol·licituds presentades. Els òrgans competents per a la instrucció del
procediment seran, en funció del Programa, els següents:
Pels cupons d'innovació i d'estratègia, i Indústria 4.0: la persona que ocupi el càrrec de
Direcció de la Unitat d'Innovació Empresarial d'ACCIÓ.

Pels cupons startup: la persona que ocupi el càrrec de Direcció de la Unitat
d'emprenedoria i startups d'ACCIÓ.
Pels cupons finançament: la persona que ocupi el càrrec de Direcció de la Unitat de
finançament d'ACCIÓ.
L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui
per delegació correspongui. 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.
Contra la resolució d'atorgament o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via
administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a
delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, o
directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de
l'endemà de la seva publicació/notificació.
Pagament i justificació:
El pagament del 100% de l'ajut que es regula per aquesta Resolució es farà al beneficiari i
s'ha de tramitar un cop s'hagi comprovat la justificació de la realització del servei
subvencionat per part d'ACCIÓ, i prèvia acta favorable de comprovació per part d'un tècnic.
Pels/per a les beneficiaris\àries del programa d'ajut de cupons Indústria 4.0, definit a
l'apartat 2 de l'annex 2 d'aquestes bases, es pagarà una bestreta del 20% de l'ajut una
vegada rebuda la resolució d'atorgament, sense que sigui necessària la constitució de
garanties, fet que es justifica per la naturalesa de les actuacions finançades.
L'entitat beneficiària de l'ajut està obligada a realitzar la justificació de la realització del
servei en el termini màxim de dos mesos des de la data de finalització de l'actuació
subvencionada que s'estableix per a cada tipologia de projecte a l'annex 2 d'aquestes
bases. La data de la factura o factures emeses pel proveïdor al beneficiari en concepte de
la prestació del servei subvencionat haurà d'estar dins el període d'execució de l'actuació
subvencionable que s'ha definit en la resolució d'atorgament.
La justificació s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició dels
beneficiaris mitjançant el Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat). S’aportarà la
documentació prevista a la base 13. ACCIÓ efectuarà el seguiment de cada servei
subvencionat. Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre
ajut concedit amb la mateixa finalitat.
Nota: S’informarà de les característiques de cada tipologia de cupons un cop es publiqui la
convocatòria (previsiblement durant aquesta setmana)

