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Pressupost: 2.500.000 euros Terminis: 1r: del 6 d'abril fins el 24 de maig

 2n: del 28 de maig fins el 26 de juliol

3r: del 30 de juliol fins el 25 d’octubre

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Termini de resolució:  sis mesos comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Pagament: 100% a posteriori, un cop comprovada la justificació de la realització del projecte.

03.- Tipus de projectes

Els projectes han de complir algun dels requisits següents:

Ajuts a projectes d'inversió estratègics 2012

ACC1Ó

Empreses amb ànim de lucre, excepte les de comerç al detall i del sector immobiliari.

Objecte: Ajuts per a la realització de projectes d’inversió realitzats a Catalunya que es considerin d’alt o de molt alt impacte. Es tracta de 

projectes d’empreses ja establertes a Catalunya que incorporin noves activitats o suposin la diversificació dels seus establiment empresarials, 

o bé la implantació a Catalunya d’empreses no establertes al territori.

Presentació de la sol·licitud: Les sol·licituds han d'anar adreçades al conseller delegat d'ACCIÓ i s'han de formalitzar en l'imprès normalitzat 

que es podrà obtenir a la pagina web d'ACCIÓ. A L'imprès s'hi haurà d'adjuntar la memòria tècnica del projecte en un document PDF, segons 

el model que es trobarà disponible a la pagina web d'ACCIÓ. Imprès i memòria s'enviaran telemàticament, a part, l'imprès s'enviarà signat en 

format paper a ACCIÓ, Passeig de Gracia, 129, 08008 Barcelona.

Termini d’execució dels projectes:

- Per a projectes de molt alt impacte i per a despeses R+D d'ambdós tipus de projecte: un termini màxim de 12 mesos a comptar de la data de 

presentació d’aquesta sol·licitud.

- Per a la resta de despeses: a partir de l’1 de gener de 2012 i hauran de finalitzar en un termini màxim de 12 mesos a comptar de la data de 

presentació de la sol·licitud.

1.- Projectes d’inversió d’alt impacte:

a) 1 milió d’euros de despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials, i/o despeses associades a un projecte de R+D que així 

mateix estigui vinculat a un projecte d’inversió industrial, realitzades durant el període d’execució del projecte.

b) 15 llocs de treball de nova creació (unitats de treball a temps complet per any), o l’equivalent a temps parcial, contractats durant el període 

d’execució del projecte.

2.- Projectes d’inversió de molt alt impacte:

a) Creació de 50 llocs de treball en projectes de caràcter industrial, o 100 llocs de treball en projectes en activitats de serveis, en ambdós 

casos de nova creació i ocupats per treballadors desfavorits

Els projectes han de complir, necessàriament, els dos requisits següents:

a) L’empresa sol·licitant ha de contribuir almenys en un 25% en el finançament del projecte.

b) S’han de mantenir durant un mínim de 3 anys tant l’ocupació neta creada com les inversions en actius fixes subvencionades.

Enllaç BBRR i Convocatòria: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/binaris/resolucio%20ACIAI_tcm176-140468.pdf

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2012/innovacio/ACIAI.jspEnllaç sol·licitud:
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04.- Despesa subvencionable i intensitat dels ajuts

1.- Projectes d’inversió d’alt impacte:

05.- Criteris d'avaluació

f) Despeses d’equipaments (amortització de l'ús per al projecte segons bones pràctiques comptables). 25%

En el cas de les pimes, també es podran incloure les despeses de registre de drets de propietat industrial i propietat intel·lectual generats com 

a conseqüència del projecte.

a) Objectiu del projecte i contribució d’aquest en la millora competitiva i en la consolidació de l’activitat de l’empresa, i complexitat en 

l’execució d’aquest (30 punts)

d) Despeses de personal propi i contractat associat directament i exclusivament al projecte de R+D (investigadors, tècnics i personal auxiliar) 

durant el seu període d’execució. Intensitat màxima del 25%.

e) Col·laboracions externes. Intensitat màxima del 25%.

a) Despeses per a la contractació de treballadors desfavorits: 25% dels cost laboral d’un any dels nous treballadors contractats.

b) Despeses de formació: 25% de les despeses subvencionables en el cas de formació específica, i 60% de les despeses subvencionables en 

el cas de formació general.

Per ambdós tipus de projectes, la despesa d'auditor al 100%

a) Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició o inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als 

equips ja existents. S’exclouen despeses en actius immobiliaris i aquelles instal·lacions associades a l’obra civil. S’aplicarà una intensitat 

màxima del 10%.

b) Actius immaterials o intangibles. S’aplicarà una intensitat màxima del 10%.

c) Cost laboral del nou personal contractat. S’aplicarà una intensitat màxima del 10%.

Despeses associades a projectes de R+D:

b) Qualitat del projecte pel que fa a volum d’inversió, ocupació i innovació tecnològica (30 punts)

c) Capacitat i viabilitat tècnica i econòmica del projecte (20 punts)

d) Impacte directe del projecte en l’economia catalana i en el reequilibri territorial de Catalunya (20 punts)

g) Estudis de viabilitat tècnica. Intensitat màxima del 25%.

h) Altres despeses d’adquisició de material no inventariable, subministraments i altres productes similars directament derivats de l’activitat 

d’investigació. Intensitat màxima del 25%.

2.- Projectes d'inversió de molt alt impacte:
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