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Transformació Tecnològica i Disrupció



Ajut al creixement d’startups tecnològiques en fases inicials.

Pressupost: 1,875 milions €
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Requisits
❖ 51% de les participacions en mans dels emprenedors.

STARTUP
TECNOLÒGICA

22/06/2021 
Obertura 

Convocatòria

Tancament 
Convocatòria

+ 24 mesos

Període 
d’execució

Constitució
Constituïda fins 

20/06/2021

18 mesos fins la 
sol·licitud

Minim
100.000€

Màxim
250.000€

€

Pressupost

❖ Finançament rebut (en totes les fórmules) ha de ser inferior a 250.000 €.

❖ Ajut de “minimis” i 80% de bestreta inicial sense garanties.

❖ Constituïda i inscrita al registre a data 20/06/2021 i fins a 18 mesos en el 
moment de sol·licitud.

❖ Les candidates han de tenir establiment operatiu a Catalunya i disposar de 
certificat digital.

❖ Les actuacions subvencionades es podran dur a terme entre la data d'inici 
de la convocatòria i fins 24 mesos des de la data de tancament de 
convocatòria. No hi haurà opció a pròrroga.

Startup Capital 2021



Startup Capital 2021
STARTUP
TECNOLÒGICA

Startup tecnològica aquella que disposa de tecnologia pròpia o
transferida per la seva explotació i que té per objectiu desenvolupar i
portar productes i/o serveis tecnològics al mercat.

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.

No entenem per startup tecnològica una empresa que tot i fer servir
tecnologia presenti com a única innovació el model de negoci o que
comercialitzi productes/serveis existents per noves vies.

Desenvolupament de fàrmacs no seran elegibles.



5

Disrupció i novetat 
tecnològica 

Equip i compromís

Oportunitat i pla 
de negoci

Viabilitat tècnica 
i pla de 

finançament

Repte social 
que resol

Startup de 
creació recent 

Startup Capital 2021
Criteris d’avaluació 500 punts, 250 per aprovar

STARTUP
TECNOLÒGICA



STARTUP
TECNOLÒGICAStartup Capital 2021

Equip i 

compromís

150 punts (mín. 75)

Criteris d’avaluació
Coneixement del negoci, de la tecnologia i de 
les oportunitats de mercat. 

Complementarietat de l’equip emprenedor i la 
seva capacitat de gestió.

Dedicació dels emprenedors i perfil professional 
del CEO de l'empresa. 



Oportunitat i 

pla de negoci

100 punts (mín. 50)

Criteris d’avaluació

Origen de la idea de negoci, problema que es vol
resoldre, demanda del mercat a cobrir

Definició de la proposta de valor del producte/servei
proposat per l’empresa. Identificació i comparació amb
la competència existent.

Definició de la cadena de valor i escalabilitat del
negoci. Es valorarà la capacitat de la companyia per
créixer ràpidament

STARTUP
TECNOLÒGICAStartup Capital 2021
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Disrupció

Novetat Tecnològica

50 punts (mín. 25)

Criteris d’avaluació

Grau de novetat del projecte relacionat amb l’estat de
l’art: Avantatges que aporta la tecnologia respecte al
que existeix en el mercat

Propietat intel·lectual: es valorarà la situació de la
companyia envers la protecció intel·lectual que
disposin i/o que tinguin previst.



STARTUP
TECNOLÒGICAStartup Capital 2021

Viabilitat Tecnològica i 

pla de finançament

125 punts (mín. 75)

Criteris d’avaluació

Metodologia, pla de treball i detall tasques:  
• Planificació temporal del pla de negoci, 
• Recursos assignats i objectius proposats i 

Pla de finançament: 
• Definir les necessitats de finançament i
• Capacitat financera de l'empresa per dur a 

terme la execució de les activitats del pla de 
negoci presentat. 



STARTUP
TECNOLÒGICAStartup Capital 2021

Repte Social 

50 punts (mín. 25)

Criteris d’avaluació
Impacte i rellevància del projecte en el repte social.

Es valorarà la naturalesa i tipologia del problema que
vol resoldre la startup, tenint en compte l’abast,
econòmic i social, que comporti (medi ambient, vida a
les ciutats, mobilitat, economia circular, canvi
climàtic, salut...)

Generació de nous llocs de treball previstos a curt i mig
termini.



STARTUP
TECNOLÒGICAStartup Capital 2021

Startup de recent creació

25 punts (0 - 25)

Criteris d’avaluació

Startups de < 6 mesos



12

Tipus de Despeses Subvencionables

• Inversió en materials i equipament (màx. del 50%
de la despesa subvencionable acceptada)

• Altres despeses com lloguer d'espais, despeses de
sol·licitud i/o manteniment de patents, i d'altres
despeses associades a la execució del pla de negoci

• Assessorament d’un mentor acreditat per ACCIÓ

Les actuacions subvencionades es podran dur a terme entre la data d'inici de la convocatòria i fins a 24 mesos després
del tancament de la convocatòria. Sense opció a pròrroga.

• Despeses de personal contractat o de
nova contractació.

• Despesa indirecta de fins a un 7% de les
despeses de personal subvencionables
sense necessitat de justificació.

• Contractació de serveis a tercers

STARTUP
TECNOLÒGICAStartup Capital 2021



13

Documentació Necessària a Adjuntar a la Sol·licitud

STARTUP
TECNOLÒGICAStartup Capital 2021

• Imprès de Sol·licitud d’ajut

• Memòria tècnica: contingut del Pla d’empresa segons el model disponible al web d'ACCIÓ. La
memòria tècnica haurà de contenir els apartats que es demanen al model amb tota la informació
concreta que es demana. Es recomana que la memòria no excedeixi de 25 pàgines

• Pressupost segons el model disponible al web d'ACCIÓ: Excel amb l’explicació detallada del
pressupost i de les actuacions per a les quals es sol·licita l’ajut.

Tots els tràmits requereixen signatura electrònica amb certificat digital vàlid (MÉS INFORMACIÓ: Identificacio digital)
i tramitació electrònica

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital
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http://www.accio.gencat.cat/startup-capital

STARTUP
TECNOLÒGICAStartup Capital 2021

http://www.accio.gencat.cat/startup-capital
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Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

@accio_cat

Servei d’Orientació
Empresarial

934 767 206
info.accio@gencat.cat

Gràcies!
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Enfocat a fases inicials
❖ 51% de les participacions en mans dels emprenedors.
❖ Finançament rebut (en totes les fórmules) ha de ser inferior a 250.000 €
❖ Ajut de “minimis” i 80% de bestreta inicial sense garanties.
❖ Constituïda i inscrita al registre a data 20/06/2021 i fins a 18 mesos en el moment de sol·licitud.
❖ Les candidates han de disposar de certificat digital i seu operativa a Catalunya.
❖ Les actuacions subvencionades es podran dur a terme entre la data d'inici de la convocatòria i fins 24 
mesos des del tancament de la convocatòria.

STARTUP
TECNOLÒGICA
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