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Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0

Beneficiaris

• PIMES(*) de com a mínim 2 anys de vida amb establiment operatiu a Catalunya que estigui legalment constituïda i exerceixi
una activitat econòmica en el moment de presentació de la sol·licitud.

• Una mateixa empresa pot rebre com a màxim 3 cupons pels ajuts regulats per aquestes bases- màxim 1 cupó cada línia
d’ajut.

• Una empresa que hagi rebut 1 cupó de diagnosi industria 4.0 en alguna de les convocatòries anteriors no pot rebre un nou
cupó de diagnosi indústria 4.0.

(*) PIMES que desenvolupen o desenvoluparan una activitat industrial productiva, si el seu objecte social es refereix a activitats enquadrades a la Secció C -
Divisions 10 a 32 de CNAE.

• Procediment de concessió: Concurrència no competitiva, per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les
verificacions dels requisits d'elegibilitat, i fins a exhaurir el pressupost.

• Modificacions: No es permeten modificacions en les condicions fixades en la resolució inicial de concessió de la subvenció,
incloent el termini d’execució de l’actuació subvencionada.

• Pagament de l’ajut: Qui sol·licita i cobra l’ajut per part d’ACCIÓ és la PIME.
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Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0 (II)

Quines són les tecnologies Digitals avançades elegibles? 

• Fabricació additiva/impressió 3D,

• Blockchain,

• Robòtica,

• Supercomputació/ quàntica,

• Ciberseguretat,

• Big Data,

• 5G,

• Realitat Virtual i Realitat Augmentada o mixta,

• Sensors i internet de les coses,

• Computació al núvol/perifèric,

• Intel·ligència Artificial,

• Fotònica,

• Simulació o bessó digital,

• i la integració de sistemes (en el cas d’empreses de sectors productius amb CCAE compresos entre el 15 i el 36).
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Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0 (III)

Quin és el període de presentació de la sol·licitud?

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 9:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins
a les 14:00 hores del dia 29 de juliol de 2022 o bé exhaurí pressupost de la línia.

Quin és el període de realització de l’assessorament?

Els terminis per a la realització de les actuacions subvencionables es podran executar entre l’1 de gener del 2022 i el 30 de
setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d'aquest termini.

Normativa?

La línia s’acull als ajuts de minimis (en els darrers 3 anys els ajuts minimis no poden superar 200.000 €) i queden fora:

• Empreses que operen en els sectors pesca i aqüicultura

• Empreses dedicades a producció primària productes agrícoles

En el cas d'empreses que operin en el sector del transport per carretera, l'ajut total de minimis no serà superior a 100.000 euros durant
qualsevol període de tres exercicis fiscals.
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Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0 (IV)

Acreditació vigent el moment de presentar la sol·licitud.

Els proveïdors als que es poden contractar els serveis

• Les persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l'àmbit sectorial RIS3CAT Indústria 4.0, en virtut de
la Resolució EMC/1909/2019, de 8 de juliol, per a l'acreditació de persones assessores. (Assessors acreditats amb anterioritat
30/05/2022)

• Les persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l'àrea d'expertesa Indústria 4.0, en virtut a la
Resolució EMT/1673/2022, de 26 de maig, per a l'acreditació de persones assessores. (Assessors acreditats amb posterioritat
01/06/2022)

• Les entitats acreditades TECNIO en virtut a la Resolució EMC/3304/2019, de 29 de novembre.

Cal tenir en compte:

• El nom de la persona assessora acreditada descrita a la Memòria Tècnica, ha de coincidir amb el del Formulari de sol·licitud,
concretament en el que s’indica al camp “Nom i cognoms proveïdor acreditat” de l’apartat “Dades addicionals del projecte”.

• En el cas que la persona assessora formi part d’una empresa i sigui l’empresa qui facturarà el servei, cal indicar el nom de
l’empresa/entitat proveïdora a la que està vinculat d’assessor acreditat.

• En el cas d’un centre TECNIO indicar el nom del grup de recerca.
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Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0 (V)

Import de l’ajut i despesa a justificar

La subvenció es calcula aplicant un ajut del 100% al cost subvencionable acceptat, sempre quan no es superin els màxims indicats.

Cal tenir en compte que en el moment de la justificació la despesa mínima, realitzada i justificada, és del 80% del cost aprovat de
l’actuació subvencionada. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat.

Cal tenir en compte:

Si per exemple el cost subvencionable acceptat és 40.000 euros i l’ajut es 20.000 euros, la despesa total a justificar serà de 40.000
euros i l’ajut serà del 50%.



8

Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0 (VI)

Novetats 2022

• Documentació a aportar en el moment de la sol·licitud  La Memòria tècnica s’exigeix es presenti amb la plantilla publicada per
l’edició 2022 i que tots els apartats estiguin correctament omplerts i siguin coherents amb l’imprès de sol·licitud.

• No s’admetran a tràmit aquelles sol·licituds en les que el contingut de la memòria presentada en el moment de la sol·licitud
no permeti saber si l’actuació presentada és objecte d’ajut i que tinguin informació deficient o insuficient.
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Diagnosi Indústria 4.0

Cupons a la competitivitat empresarial 2022
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Cupons ACCIÓ - Diagnosi Indústria 4.0

Què se subvenciona?

Diagnosi Indústria 4.0, serveis d'orientació i assessorament per a la realització de diagnosis que permetin la identificació d'oportunitats
d'incorporació de tecnologies de la Indústria 4.0 tant a nivell global com en els àmbits d'estratègia i model de negoci, organització i
persones, productes/serveis orientats a client, processos, infraestructures i ecosistema

Subvenció de màxim 8.000 € (sense bestreta)

Només es permetrà la contractació d’1 proveïdor acreditat

Què NO se subvenciona?

IVA, pagaments en efectiu, subministraments, fungibles, equipaments, adquisició de software o llicències d’ús, disseny i
desenvolupament d’una app i disseny de pàgines web. Activitats permanents o periòdiques ni les despeses d’explotació normals.

NOTA: S’informa que ACCIÓ ha publicat metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0 d’ACCIÓ i que està disponible a aquest apartat del web d’ACCIÓ: 
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/ecm-metodologia-diagnostic-avancat-40

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/ecm-metodologia-diagnostic-avancat-40
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Cupons ACCIÓ - Diagnosi Indústria 4.0 (II)

Lliurables (resultat de l’assessorament): 

• Diagnosi que contempli anàlisis de tots els àmbits de l’empresa

• Full de ruta amb les accions tecnològiques identificades, prioritzades i el seu calendari d’implementació (visió de tots els àmbits de
l’empresa).

Pressupost de la convocatòria 2022

1.000 €

NOTA: S’informa que ACCIÓ ha publicat metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0 d’ACCIÓ i que està disponible a aquest apartat del web d’ACCIÓ: 
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/ecm-metodologia-diagnostic-avancat-40

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/ecm-metodologia-diagnostic-avancat-40
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Cupons ACCIÓ - Diagnosi Indústria 4.0 (III)

Sis àmbits de l’anàlisi per la Diagnosi Indústria 4.0

Aquests sis àmbits o dimensions han de vertebrar la diagnosi i el full de ruta de l’empresa cap a la transformació digital.

De cadascun d’aquests sis àmbits es poden identificar diferents actuacions a realitzar en l’àmbit de la transformació digital que,
segons els criteris de priorització que s’estableixin, i que l’empresa els podrà ponderar i programar segons la seva importància i
urgència.

NOTA: S’informa que ACCIÓ ha publicat metodologia de Diagnòstic Avançat 4.0 d’ACCIÓ i que 
està disponible a aquest apartat del web d’ACCIÓ: 
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/ecm-
metodologia-diagnostic-avancat-40

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/ecm-metodologia-diagnostic-avancat-40
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Assessorament en la implantació Indústria 4.0

Cupons a la competitivitat empresarial 2022
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Cupons ACCIÓ - Assessorament en la implantació Indústria 4.0

Què se subvenciona?

Assessorament en la implantació Indústria 4.0, serveis d'assessorament per a la implantació d'actuacions contemplades en el pla de
transformació de l'empresa i que permeti la integració de tecnologies i solucions en l'àmbit de la indústria 4.0.

Subvenció de màxim 20.000 € (bestreta del 20%)

Es permet la contractació de més d'un proveïdor acreditat.

Què NO se subvenciona?

IVA, pagaments en efectiu, subministraments, fungibles, equipaments, adquisició de software o llicències d’ús, disseny i 
desenvolupament d’una app i disseny de pàgines web. Activitats permanents o periòdiques ni les despeses d’explotació normals.
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Cupons ACCIÓ - Assessorament en la implantació Indústria 4.0 (II)

Lliurables

• Proves pilot d’integració de tecnologies i solucions en el àmbit de la indústria 4.0

• Projectes orientats a la transformació digital de:

o L’organització de l’empresa o el seu model de negoci

o Productes i serveis orientats a client

o Processos

o Infraestructures o integració amb la cadena de valor de l’empresa

Cal tenir en compte

En cas de projectes d’integració de sistemes (l’empresa beneficiària ha de pertànyer a sectors productius amb CCAE compresos entre 
el 15 i el 36). 
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Cupons ACCIÓ - Assessorament en la implantació Indústria 4.0 (III)

Documentació a presentar amb la sol·licitud:

• Si el cost subvencionable que es presenta és igual o superior a 15.000 €, cal aportar tres ofertes de diferents proveïdors acreditats,
en el moment de la sol·licitud de l’ajut.

• Cal adjuntar el pla de transformació digital, del qual deriva l’actuació per la qual es sol·licita l’ajut

Pressupost de la convocatòria 2022

3.000.000  euros
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Cupons ACCIÓ a la indústria 4.0

Resum de punts que es demanarà a la memòria tècnica a adjuntar amb el formulari de sol·licitud 2022

• Informació general de l’empresa i la seva activitat (inclou algunes dades bàsiques com per exemple nombre de treballadors i
facturació).

• Nom del proveïdor acreditat (centre TECNIO o persona acreditada en Indústria 4.0 per ACCIÓ).

• Descripció de l’activitat subvencionable a contractar (assessorament) i el seu abast i planificació.

• Desglossar el pressupost subvencionable.
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Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals 
avançades
Informació subjecte a canvis fins a la publicació de l’ordre de bases
(Ordre de bases no publicades)

Cupons a la competitivitat empresarial 2022
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Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT) 

Informació subjecte a canvis fins a la publicació de l’ordre de bases

El Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT), és un ecosistema d'innovació regional, sense ànim de lucre, coordinat amb els
principals agents de suport a la digitalització a Catalunya, i orientat a satisfer els reptes de la indústria (i en especial de les pimes) i
administracions públiques a través de la testeig de tecnologies digitals avançades, com a pas previ a la implantació.

1. Objectius
• Impulsar la transformació digital de les empreses
• Permetre el testeig i la experimentació de tecnologies digitals 

avançades

2. Clients objectiu
• PIMES (sector industrial i proveïdors tecnològics), startups

tecnològiques i administracions públiques

3. Tipus de serveis
• Testeig i experimentació (fent ús d’infraestructures tecnològiques)

• Connexió i ecosistema

• Formació tecnològica
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Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals

Informació subjecte a canvis fins a la publicació de l’ordre de bases

Què se subvenciona?

La contractació de serveis d’assessorament pel testatge, experimentació i validació de l’ús i aplicació de tecnologies digitals 
avançades a l’empresa mitjançant l’ús d’infraestructures tecnològiques (com laboratoris, equipaments i plataformes tecnològiques) del 
Digital Innovation Hub, com a pas previ al potencial escalat posterior de la solució tecnològica i la seva implementació en forma de 
projectes.

• El servei subvencionable s’ha de realitzar a Catalunya.

• Subvenció de màxim 10.000 € (sense bestreta).

• Només es permetrà la contractació d’1 proveïdor. 

• El cost subvencionable sol·licitat del projecte haurà de ser inferior a 14.500 euros.

Què NO subvenciona?
IVA, pagaments en efectiu, subministraments, fungibles, equipaments, adquisició de software o llicències d’ús, disseny i desenvolupament 
d’una app i disseny de pàgines web. Activitats permanents o periòdiques ni les despeses d’explotació normals.



21

Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals (II)

Informació subjecte a canvis fins a la publicació de l’ordre de bases

Beneficiaris

Els beneficiaris seran empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

S'entén com empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de
presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica en el moment de la presentació de la sol·licitud.

L’empesa sol·licitant ha d’acreditar en el moment de la sol·licitud un grau mínim de maduresa digital corresponent a les categories
iniciat, intermedi o avançat, com a resultat de realitzar el Test d’Autorientació digital del DIH4CAT (https://autorientacio.dih4cat.cat/ ).

(*) PIMES que desenvolupen o desenvoluparan una activitat industrial productiva, si el seu objecte social es refereix a activitats enquadrades a la Secció C -
Divisions 10 a 32 de CNAE.

Pressupost convocatòria 2022

1 Milió d’Euros (*) - Previsió mínima 100 serveis tecnològics

(*) Línia que es duu a terme amb el finançament i la col·laboració del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de
Catalunya

https://autorientacio.dih4cat.cat/


22

Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals (III)

Informació subjecte a canvis fins a la publicació de l’ordre de bases

Procediment de concessió

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 de compleixen els requisits d'elegibilitat, i fins a exhaurir el pressupost.

Criteris d’elegibilitat

• EL resultat del Test d’Autorientació digital del DIH4CAT (https://autorientacio.dih4cat.cat/) ha d’establir un grau mínim de 
maduresa digital: Iniciat, Intermedi I Avançat

• Serveis tecnològics, testeig i experimentació vinculats a alguna tecnologia digital avançada o una combinació d’elles.

https://autorientacio.dih4cat.cat/
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Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals (IV)

Informació subjecte a canvis fins a la publicació de l’ordre de bases

Quines són les tecnologies Digitals avançades elegibles?

• Fabricació additiva / impressió 3D, 

• Robòtica i manufactura avançada (inclou realitat virtual i realitat augmentada o mixta, núvol/perifèric, simulació i bessó digital), 

• Supercomputació i quàntica,

• Ciberseguretat, 

• Intel·ligència artificial (inclou Big Data)

• Connectivitat intel·ligent (inclou la sensòria, IoT i 5G)

• Fotònica.
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Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals (V)

Informació subjecte a canvis fins a la publicació de l’ordre de bases

Els proveïdors als que es poden contractar els serveis

Aquells que en el moment de presentació de la sol·licitud de l’ajut compleixin els següents requisit:

A. Ser soci tecnològics d’un European Digital Innovation Hub que hagi estat seleccionat per la Comissió Europea per rebre
finançament del programa Europa Digital per formar part de la xarxa de European Digital Innovation Hubs, i que compleixi els
següents requeriments

• Ser entitat sense afany de lucre.

• Tenir establiment operatiu a Catalunya.

• Demostrar tenir competències i coneixements experts en algun dels àmbits de coneixement de la digitalització i tecnologies
digitals avançades descrites en aquestes bases.

• Acreditar experiència en la prestació de serveis especialitzats de digitalització a les empreses, i capacitat tècnica per prestar-los.

• Disposar d’infraestructures i equipaments propis (hardware i software) en els àmbits tecnològics descrits en aquestes bases, per
poder realitzar el servei de testatge, experimentació i validació de tecnologia sol·licitat per l’empresa sol·licitant de l’ajut.
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Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals (VI)

Informació subjecte a canvis fins a la publicació de l’ordre de bases

Els proveïdors als que es poden contractar els serveis

Aquells que en el moment de presentació de la sol·licitud de l’ajut compleixin els següents requisit:

B. Ser una entitat tecnològica formalment vinculada a un European Digital Innovation Hub que hagi estat seleccionat per la
Comissió Europea per rebre finançament del programa Europa Digital, i que compleixin els següents requeriments:

• Ser entitat sense afany de lucre.

• Acreditar la seva vinculació formal a un European Digital Innovation Hub seleccionat per la Comissió Europea per rebre
finançament del programa Europa Digital.

• Tenir establiment operatiu a Catalunya.

• Demostrar tenir competències i coneixements experts en algun dels àmbits de coneixement de la digitalització i tecnologies
digitals avançades descrites en aquestes bases.

• Acreditar experiència en la prestació de serveis especialitzats de digitalització a les empreses, i capacitat tècnica per prestar-
los.

• Disposar d’infraestructures i equipaments propis (hardware i software) en els àmbits tecnològics descrits en aquestes bases,
per poder realitzar el servei de testatge, experimentació i validació de tecnologia sol·licitat per l’empresa sol·licitant de l’ajut.
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Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals (VII)

Informació subjecte a canvis fins a la publicació de l’ordre de bases

Documentació relativa al proveïdor

• En el cas de socis tecnològics d’un European Digital Innovation Hub, documentació oficial de la Comissió Europea (CE) on quedi
palès que el proveïdor seleccionat serà beneficiari directe del programa Europa Digital com a membre d’un European Digital
Innovation Hub seleccionat per la CE amb finançament europeu a través del programa Europa Digital.

• En el cas d’entitats tecnològiques vinculades a un European Digital Innovation Hub, declaració responsable emesa per un
beneficiari directe o pel representant legal davant la CE d’un European Digital Innovation Hub seleccionat per la CE amb finançament
europeu a través del programa Europa Digital a través del programa Europa Digital, manifestant la vinculació formal del proveïdor
amb el European Digital Innovation, segons el model normalitzat disponible a la pàgina web d’ACCIÓ (http://accio.gencat.cat).

http://accio.gencat.cat/


27

Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals (VIII)

Informació subjecte a canvis fins a la publicació de l’ordre de bases

Lliurables (resultat de l’assessorament)

• Estudis de viabilitat tecnològica

• Anàlisis de nous models de negoci basats en l’ús de tecnologies digitals avançades

• Serveis de prova de concepte i validació de resultats.

• Desenvolupament de prototips i pilots (testatge del producte o servei).
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Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals (IX)

Informació subjecte a canvis fins a la publicació de l’ordre de bases

Quin és el període de presentació de la sol·licitud?

Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació de la Convocatòria i fins al dia 15 de novembre de 2022 a les 14:00h o bé exhaurí
pressupost de la línia.

Quin és el període de realització de l’assessorament?

Els terminis per a la realització de les actuacions subvencionables es podran executar entre l’1 de gener del 2022 i el 30 de setembre
de 2023 i no es donaran ampliacions d'aquest termini.
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Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals (X)

Informació subjecte a canvis fins a la publicació de l’ordre de bases

Normativa

La línia s’acull als ajuts de minimis (en els darrers 3 anys els ajuts minimis no poden superar 200.000 €) i queden fora:

• Empreses que operen en els sectors pesca i aqüicultura

• Empreses dedicades a producció primària productes agrícoles

En el cas d'empreses que operin en el sector del transport per carretera, l'ajut total de minimis no serà superior a 100.000 euros durant
qualsevol període de tres exercicis fiscals.
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Ajuts per a la millora de la competitivitat de PIMES del 
sector INDUSTRIAL i de Serveis a la PRODUCCIÓ 
amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental 
i de digitalització

Subvencions a projectes de transformació digital i incorporació de tecnologies d'indústria 4.0
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Subvencions a projectes de transformació digital i incorporació de tecnologies d'indústria 4.0

Objecte?

Subvenció per la implementació de projectes de transformació digital, mitjançant l’adquisició de maquinària i equipament avançat
(hardware i software) i/o la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0, necessàries per la transformació digital del procés
productiu de plantes ubicades a Catalunya que permetin millorar la competitivitat i sostenibilitat

Beneficiaris?

• Micro, petites i mitjanes empreses industrials (CCAE del 10 al 32; 331 i 332), de serveis connexos a la producció (del 35 al 39, 52, 
62 i 71) i que presentin projectes de transformació digital.

• Cada empresa pot presentar una única sol·licitud.
• Les empreses de serveis connexos a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la 

seva xifra de negoci.
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Subvencions a projectes de transformació digital i incorporació de tecnologies d'indústria 4.0 (II)

Normativa?

Aplicació Reglament(UE) núm. 1407/2013 de la comissió de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea relatiu a les ajudes de minimis

Quantia de l’ajut?

La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000 euros d'ajut per 
projecte.

Documetació a aportar

• Memòria del projecte de transformació digital (model de guia)
• Declaració d’ajuts MINIMIS.
• Diagnosi elaborada per un expert independent
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Subvencions a projectes de transformació digital i incorporació de tecnologies d'indústria 4.0 (III)

Criteris de valoració

LA PUNTUACIÓ MÀXIMA QUE ES POT OBTENIR ÉS DE 66 PUNTS.

a) Dimensió de la persona que sol·licita.
b) Disposar d’una diagnosi elaborada per un expert independent.
c) Impacte del projecte en proveïdors ubicats a Catalunya.
d) Generació o manteniment de la ocupació.
e) Atur registrat a nivell comarcal.
f) CCAE del projecte.
g) Impacte del projecte en la connectivitat i analítica de dades.
h) Impacte del projecte en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Sol·licituds

Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/)

http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/


34

Subvencions a projectes de transformació digital i incorporació de tecnologies d'indústria 4.0 (IV)

Sol·licituds i Informació

Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/)

https://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/Subvencions-per-a-la-millora-de-la-
competitivitat-de-micro-petites-i-mitjanes-
empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-
produccio-en-un-entorn-afectat-per-la-Covid-19-
amb-impacte-en-el-seu-grau-de-sostenibilitat-
ambiental-i-de-digitalitzacio

http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/
https://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-millora-de-la-competitivitat-de-micro-petites-i-mitjanes-empreses-del-sector-industrial-i-de-serveis-a-la-produccio-en-un-entorn-afectat-per-la-Covid-19-amb-impacte-en-el-seu-grau-de-sostenibilitat-ambiental-i-de-digitalitzacio
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On podeu consultar els vostres dubtes sobre l’ajut?

• Gestió de la sol·licitud: ajuts.accio@gencat.cat (Disponible per qualsevol dubte o incidència en la tramitació 
electrònica o web)

• Gestió de la justificació: grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat o al telèfon 93 567 69 60

• Gestió tècnica: industria40@correu.accio.gencat.cat

mailto:ajuts.accio@gencat.cat
mailto:grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat
mailto:industria40@correu.accio.gencat.cat


Contacta’ns!

934 767 206
info.accio@gencat.cat
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

Segueix-nos a les xarxes socials!

accio_cat
@Catalonia_TI

linkedin.com/company/acciocat/
linkedin.com/company/invest-in-catalonia/

Gràcies!

mailto:info.accio@gencat.cat
http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/
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