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CUPONS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 2020  

ACCIÓ – Departament d’Empresa i Coneixement 

Pressupost total:                                                       2.485.000 € Termini de presentació:                                     17 de novembre 

o Cupons d’innovació i estratègia............. 400.000 € 
o Cupons indústria 4.0........................... 2.000.000 € 
o Cupons start-up........................................ 40.000 € 
o Cupons finançament................................ 45.000 € 

Del 24/07/2020 fins al 17/11/2020 a les 14:00h, o fins 
l’exhauriment de la dotació pressupostària.  

 

01. Beneficiaris 
 

En general són petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, a més de les particularitats de cada programa: 

 Cupons d’innovació i estratègia: tenir un mínim de 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. 

 Cupons Indústria 4.0: tenir un mínim de 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. 

 Cupons startup: tenir personalitat jurídica pròpia, tenir més de 6 mesos de vida i menys de 10 anys a data de la sol·licitud de l’ajut, 

que l’equip fundador siguin emprenedors (no empreses o institucions) i tinguin més del 50% del capital de l’empresa i que desenvolupi 

un producte, servei o model de negoci clarament innovador i amb un alt potencial de creixement.     

 Cupons finançament: cap particularitat, PIMES 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, excepte en 

el programa d’innovació i estratègia en el que un beneficiari pot rebre dos cupons si un d’ells és de propietat industrial o fiscalitat. 

 

02. Resum 
 

Els Cupons a la Competitivitat Empresarial són ajuts minimis, a fons perdut, per a la contractació de serveis en forma de cupons realitzats 

per proveïdors acreditats per ACCIÓ.  

Es divideixen en quatre programes: 

 Cupons d’innovació i estratègia: per a la contractació de serveis d’innovació i d’implementació de tecnologies que incloguin aspectes 

com el model d'innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement, la fiscalitat de la innovació i la transformació de model de 

negoci. 

 Cupons Indústria 4.0: per a la contractació de serveis d'innovació i implementació de tecnologies que incloguin els aspectes 

relacionats amb la transformació tecnològica cap a la Indústria 4.0, amb la finalitat que els beneficiaris millorin els seus productes, 

serveis i/o processos. 

 Cupons startup: per a l'acompanyament en la presa de decisions operatives i/o estratègiques per encarar l'escenari de futur 

postCOVID19 i, més concretament, per tal de donar suport a les necessitats immediates derivades d'aquest escenari de finançament, 

vendes, revisió del model de negoci i/o de l'estructura i organització interna per valorar quins canvis fer per reconduir el projecte. 

 Cupons finançament: per a que l'empresa rebi assessorament i/o acompanyament en el refinançament del passiu, en la cerca de 

finançament o en la realització d'un pla de contingència per part del proveïdor acreditat. 

Procediment de concessió: les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació i fins a l'exhaurir el pressupost.  

Termini de resolució: màxim 6 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

Pagament: el 100% de l’ajut quan un tècnic d’ACCIÓ comprovi la justificació de realització del servei.  

Bestretes: el 20% de l’ajut una vegada rebuda la resolució d’atorgament, només en el programa d’Indústria 4.0. 

Període d’execució: cada programa té una durada específica, consultar l’Annex 2 de les Bases Reguladores. 

Ajuts incompatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8178/1804922.pdf
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Termini per a la justificació: màxim 2 mesos des de la finalització de l’actuació subvencionada. 

Documentació: model normalitzat de sol·licitud, memòria tècnica del projecte, declaració dels ajuts rebuts en concepte de minimis, etc. 

Els impresos normalitzats dels documents estan disponibles en aquest enllaç. 

Més informació:                      DOGC – Convocatòria                      DOGC – Bases reguladores                      ACCIÓ – Més info. 

 

03. Intensitat de l’ajut 
 

Fins al 100% del cost de la prestació del servei d’assessorament o implementació per part d’un proveïdor acreditat per ACCIÓ, sempre que 

no superi els límits establerts per a cada servei. 

Despesa mínima realitzada i justificada: el 100% del cost aprovat de l’actuació subvencionada en tots els programes, excepte en el 

d’Indústria 4.0 que és el 80%. 

 

04. Conceptes i quantia subvencionables  
 

En el programa de Cupons d’innovació i estratègia, es poden subvencionar els serveis següents: 

- Noves iniciatives disruptives (fins a 8.000 €)                                                 - Propietat Industrial (fins a 4.000 €)              

-  Fiscalitat de la innovació (fins a 2.500 €)                                                        - Cupons d’economia circular (fins a 6.000 €) 

-  Model de gestió i de processos d’innovació (fins a 6.000 €) 

En el programa de Cupons Indústria 4.0., es poden subvencionar els serveis següents: 

- Diagnosi Indústria 4.0. (fins a 8.000 €)                                          - Implantació Indústria 4.0. (fins a 20.000 €) 

En el programa de Cupons Startup, es poden subvencionar els serveis d’assessorament financer, d’assessorament en estratègia comercial 

i/o màrqueting, d’equip, gestió interna i millora de processos i d’assessorament en reenfocament estratègic (fins a 1.600 €) 

En el programa de Cupons Finançament, es poden subvencionar els serveis d’assessorament i/o acompanyament en el refinançament del 

passiu, en la cerca de finançament o en la realització d’un pla de contingència (fins a 2.500 €) 

Conceptes no subvencionables: l’IVA, despeses de subministrament, fungibles, equipaments, etc. 

 

http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Cupons-a-la-Competitivitat-Empresarial?moda=1
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806149.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8178/1804922.pdf
http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Cupons-a-la-Competitivitat-Empresarial

