
Avís del 20-09-2018, pel qual es fa pública la convocatòria, per 
part d’Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U., del programa 
Subvencions Actua Empresa 2018. 

Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U. és una societat pública que es promociona dins 
d’Andorra sota la marca Actua Empresa i que té per objecte, entre d’altres, potenciar, diver-
sificar i modernitzar l’economia andorrana. En endavant “Actua Empresa”.

Actua Empresa considera que l’aposta per la innovació, la internacionalització i la moder-
nització de les empreses del país és fonamental per impulsar la competitivitat d’Andorra en 
un entorn global. Per aquest motiu, es duen a terme programes de suport a l’empresa que 
puguin afavorir el seu creixement i l’increment de la seva competitivitat a llarg termini, mit-
jançant eines com les subvencions Actua Empresa.

Per aquest motiu, Actua Empresa, ha creat el programa “Subvencions Actua Empresa 
2018” que té per objectiu donar suport a la transformació de l’empresa andorrana cap a una 
empresa d’alt valor afegit, innovadora i competitiva, ben posicionada per fer front als reptes 
i aprofitar les oportunitats del mercat internacional. En endavant “el Programa”.

Així, i amb l’objectiu d’impulsar aquesta transformació, el Programa contempla la subvenció 
de la contractació d’una determinada tipologia de serveis que contribueixen a facilitar l’accés 
de l’empresa a la digitalització, la innovació, la internacionalització i l’emprenedoria, acom-
panyant la seva diversificació internacional i la seva presencia a l’exterior.

Els serveis subvencionats a través del Programa es classifiquen en tres grans apartats: (i) 
innovació, (ii) internacionalització, i (iii) optimització empresarial.

L’objectiu d’aquestes subvencions és facilitar i incentivar que les empreses del país que 
tenen més limitacions per accedir a serveis professionals externs, per la seva naturalesa, 
puguin contractar-los i, així, professionalitzar-se i anar incorporant la variable de la innovació 
i de la internacionalització en el seu negoci per ser més competitives i resilients. Per aquest 
motiu, es dona prioritat a aquelles empreses en les que la subvenció pública pot tenir més 
impacte d’acord amb les dades del Departament d’Estadística del Govern d’Andorra que 
indiquen que a Andorra el  85% de les empreses tenen una facturació anual igual o infe-
rior a 350.000 euros i el 95% de les empreses tenen una facturació anual igual o inferior a 
1.500.000 euros. 

D’altra banda, aquesta primera edició del Programa subvenciona serveis contractats abans 
de la publicació de les bases d’aquesta convocatòria (“serveis retroactius”), per tal de donar 
cobertura als serveis de les tipologies abans esmentades contractats durant tot l’any 2018.
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1. Objecte
El programa de Subvencions Actua Empresa 2018 té una dotació de CENT NORANTA MIL 
EUROS (190.000€).

D’aquesta dotació es destinaran:

a) CENT SEIXANTA-UN MIL CINC-CENTS EUROS (161.500€) per empreses amb una 
facturació anual igual o inferior a 350.ooo euros. 

b) VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS EUROS (28.500€) per empreses amb una facturació 
anual superior a 350.000 euros i igual o inferior a 1.500.000 euros.

La dotació aplicada a serveis retroactius no superarà el 20% del total de la dotació del Pro-
grama. 

Actua Empresa podrà modificar aquesta repartició en funció de la demanda avaluada el 30 
de novembre del 2018.

2. Legislació aplicable
a) Llei 22/2008, del 30 d’octubre, de creació de la societat pública Andorra Desenvolu-
pament i Inversió S.A.U.

b) Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les 
transferències públiques, del 12 de juliol del 2000.

3. Entitat adjudicadora: Andorra Desenvolupament i Inversió, S.A.U. (Actua Empresa).

4. Documentació reguladora: les bases reguladores d’aquesta convocatòria estan an-
nexades al final d’aquest avís. També es poden consultar a la pàgina web: www.actua.ad/
subvencions2018.

Informació complementària: Actua Empresa, tel.: (+ 376) 812 020.

5. Lliurament de les sol·licituds
Lloc: Oficines d’Actua Empresa

Edifici Prat del Rull, 2a planta. 
Camí de la Grau s/n, AD500 Andorra la Vella.

Horari de lliurament: dilluns a divendres, de 10.00h a 16.00h.
Data límit de presentació: 14/12/2018, a les 16.00h.

Disposició addicional
Andorra Empresa elaborarà una memòria sobre els resultats derivats de les subvencions 
atorgades sota el programa Subvencions Actua Empresa 2018.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general i als efectes oportuns.

Andorra la Vella, 20 de setembre del 2018.

El president,

Josep Maria MISSÉ CORTINA
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