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Termini sol·licituds:  finalitza el 06-09-2013.  
 
Beneficiaris:  PIMES amb ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya. 
S'aplicaran a les PIMES dels sectors de la indústria (inclosa l'agroalimentària), la 
construcció, el turisme, el comerç i els serveis.  
 
Les ajudes no seran aplicable a:  
a)Els productes de la pesca i l'aqüicultura, i les activitats relacionades amb la 
producció primària de productes agrícoles.  
b)Les ajudes a favor d'activitats vinculades a l'exportació.  
c)Les ajudes subordinades utilització preferent productes nacionals respecte a 
productes importats.  
d)Les ajudes Reglament (CE) núm. 1407/2002 estatals a la indústria del carbó.  
 
Tipologia dels projectes subvencionables:  
 
a) Projectes de desenvolupament de nous productes d iferencials.  
Empresa que mai ha desenvolupat un producte propi, desenvolupa el seu primer 
producte.  
Empresa que ja desenvolupa i comercialitza productes propis, desenvolupa un 
producte totalment diferent, és a dir, que no suposa una simple renovació, millora o 
modificació dels productes ja existents en el seu catàleg de productes.  
No és considerarà que un producte és diferencial quan suposi una simple renovació, 
millora o modificació dels productes ja existents en el catàleg de productes de 
l'empresa.  
 
a.1 Projectes individuals de desenvolupament de nou s productes diferencials. 
Hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada mínim de 30.000 euros si és 
tracta d'una petita empresa, i de 60.000 euros si és una mitja empresa. Si bé l'empresa 
haurà d'explicar i justificar, tant a nivell tècnic com a pressupostari, les etapes de 
desenvolupament, industrialització i comercialització del nou producte, únicament és 
consideressin subvencionables les despeses associades a la primera etapa 
(desenvolupament). El projecte, per ser considerat objecte de l'ajuda, haurà de ser 
viable tant a nivell tècnic com a comercial.  
 
a.2 Projectes de co-desenvolupament de nous product es diferencials.   
Hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada mínim de 60.000 euros 
(associat a l'etapa de desenvolupament). No s'admetran aquells projectes en els quals 
hi hagi vinculació entre les empreses participants. El projecte, per ser considerat 
objecte de l'ajuda, haurà de justificar la seva viabilitat tant a nivell tècnic com a 
comercial.  
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b) Projectes d'iniciació a la sistematització de la  innovació.   
Gestionar el procés d'innovació de forma sistemàtica, de manera que l'empresa 
desenvolupi el seu propi model de gestió de la innovació amb l'ajuda d'un 
assessorament extern. Abans de rebre l'assessorament objecte d'aquesta ajuda, les 
empreses beneficiàries hauran d'assistir a uneixes sessions de formació impartides per 
ACC1O.  
 
Hauran de tenir una despesa subvencionable mínima de 10.000 euros  
 
Els projectes hauran d'iniciar-se partir de la data de presentació de la sol·licitud de 
subvenció i podran tenir una durada màxima d'un any, existint la possibilitat de 
sol·licitar una ampliació de termini.  
 
No és consideren subvencionables dins d'aquesta línia d'ajudes els projectes 
següents:  
Projectes que presentin un cost subvencionable acceptada que suposa més d'un 50% 
de l'última facturació de l'empresa sol·licitant.  
Projectes en els quals més d'un 75% del pressupost subvencionable sigui d'inversió.  
Projectes de desenvolupament de nous productes que, una vegada finalitzat el 
projecte, l'empresa no assumeix cap risc comercial.  
Projectes d'innovació en procés, organització, màrqueting i comercialització.  
Projectes d'implantació de sistemes d'informació, ja siguin estàndards o 
desenvolupaments a mesura.  
Projectes d'elaboració i implantació de plans estratègics empresarials.  
Projectes de desenvolupament de pàgines web comercials. 
Els desenvolupaments a mesura realitzats per compte d'altres. 
Projectes que suposin la simple renovació, millores o modificacions realitzades en els 
productes ja existents en l'empresa, encara que aquestes puguin representar millores 
substancials. 
Els dissenys de cicle curt (inferior a un any) associats a moda. 
Projectes que suposin una simple redefinició estètica del producte i/o l'acompliment de 
normatives legals. 
Implantacions i certificacions de sistemes de gestió mediambiental (norma UNE-EN-
ISO 14001), implantació i certificació de sistemes de gestió de qualitat (norma UNE-
EN-ISO-9001), implantació de sistemes d'excel·lència empresarial EFQM, implantació i 
certificació de sistemes de gestió de la seguretat de la informació (norma ISO 27001 o 
eventuals desenvolupades posteriorment). 
 
Una mateixa empresa nomes pot sol·licitar una ajuda per a aquest programa. 
 
Una empresa que sol·liciti una ajuda a la convocatòria de l'any 2013 del programa 360º 
Competitivitat d'ACC1O no podrà sol·licitar una ajuda per a la tipologia de 
sistematització de la innovació del programa Innoempresa. 
 
 
Despeses subvencionables:  
 
Per als projectes de desenvolupament de nous produc tes diferencials: 
 
a)Les despeses d'assessorament extern  que corresponguin a les actuacions 
vinculades a l'etapa de desenvolupament, prèvies a la industrialització: 
 
 



  

Activitats vinculades a la fase de disseny del nou producte, tals com les de disseny 
industrial, funcionalitat, usabilidad o estudis previs amb usuaris. 
Activitats vinculades a la fase d'enginyeria, tals com les de modelaje, enginyeria de 
producte, prototipado, disseny per a la fabricació de producte, assessorament en 
normes tècniques, anàlisis i desenvolupament de materials, monitoratge, anàlisi de 
fallida i estudis de millora de procés productiu per a la fabricació del producte. 
Activitats vinculades a la fase de validació, tals com els assajos, proves, tests, 
simulació, metrologia, estudis i proves amb usuaris o especificacions tècniques del nou 
producte. 
 
b)Les inversions materials o immaterials  realitzades en l'etapa de 
desenvolupament, prèvia a la industrialització del producte (fins al prototip no 
comercialitzable). 
 
 
Per als projectes d'iniciació a la sistematització de la innovació: 
Les despeses d'assessorament extern relacionats amb la implantació d'un model propi 
de gestió de la innovació. 
 
 
Quan l'import de la despesa subvencionable iguali o superi la quantia de 18.000 euros 
en els supòsits de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per 
empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar 
almenys tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del 
compromís per a la prestació del servei o el subministrament del bé, excepte si per les 
especials característiques no existeixi al mercat un nombre suficient d'entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o excepte que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a 
la sol·licitud de la subvenció. 
 
 
Intensitat màxima:  
 
a) fins al 50% de la despesa subvencionable en despeses d'assessorament extern. 
 
b) fins al 15% si petites empreses, i de fins al 7,5%, si mitges empreses, de la despesa 
subvencionable en inversions materials o immaterials, màxim 18.000 euros per 
empresa. 
 
 
 
Per a més informació consulteu el nostre departament de gestió d’ajuts i subvencions. 
  
Departament d’Ajuts i Subvencions 
Responsable: Rocio Caro – rcaro@paresiaubia.com 
 


