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RESOLUCIÓ
IUE/3797/2009, de 16 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de 
les línies d’ajut a la recerca, el desenvolupament i la innovació, i es fan públiques 
les convocatòries per a l’any 2010.

En el context econòmic actual, les activitats de recerca, desenvolupament i 
innovació (R+D+i), són imprescindibles per assolir una millora sostenible en la 
productivitat i la competitivitat empresarial i, per tant, esdevenen un objectiu cabdal 
de les actuacions de la Generalitat de Catalunya.

Els resultats de convocatòries anteriors d’ajuts a la inversió en recerca industrial, 
desenvolupament experimental i innovació, han posat de manifest la conveniència 
de continuar amb el suport als projectes empresarials de R+D+i dirigits a donar so-
lucions innovadores a problemes estratègics, tant individuals com cooperatius, com 
a via fonamental per millorar el posicionament competitiu de la indústria catalana 
i augmentar la participació d’altres sectors de l’estructura industrial catalana amb 
alt potencial de creixement i contingut tecnològic elevat.

I en aquest context de competència global i d’intens progrés tecnològic, és necessari 
fomentar, tal com recomana la Comissió Europea, la col·laboració i cooperació entre 
empreses, centres públics i privats de recerca, centres tecnològics, i altres agents que 
aportin valor afegit, que siguin capaços de desenvolupar tecnologies clau i projectes 
de R+D+i que difícilment poden ser duts a terme de manera individual.

Així, la cooperació constitueix una estratègia organitzativa eficient que permet 
assolir la massa crítica per afrontar projectes estratègics ambiciosos i necessària per 
a projectes de caràcter transnacional i per participar en projectes europeus.

Aquests projectes segueixen la filosofia d’impulsar la col·laboració i cooperació 
entre empreses i centres de recerca o tecnològics, per tal de multiplicar les capacitats 
individuals en forma de projectes de R+D cooperatius.

Des de la Generalitat de Catalunya és prioritari impulsar la R+D+i a les empreses, 
especialment la que sigui fruit de la cooperació i la col·laboració i la que tingui un 
caràcter transnacional i europeu.

Per tal de simplificar la comunicació envers les empreses s’ha optat per mantenir 
en una sola resolució de bases tots els requisits exigibles en la fase de selecció dels 
projectes, tenint present la necessària complementarietat amb les iniciatives que, 
dins el mateix objectiu de suport als projectes empresarials de R+D+i, es puguin 
establir tant a l’Estat espanyol com la Unió Europea.

Aquesta Resolució respon als objectius del Govern de la Generalitat de Catalunya 
i s’emmarca dins el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació i el Pla 2009-2013 
d’ACC1Ó, on es recullen les actuacions per a l’empresa catalana.

ACC1Ó és la nova Agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana, 
adscrita al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de 
Catalunya, creada amb la integració del CIDEM i el COPCA. La creació d’aquesta 
Agència respon a la voluntat del Govern català de millorar la prestació de serveis 
i el suport estratègic a l’empresa, potenciant la seva diferenciació competitiva per 
mitjà de la innovació i la internacionalització. ACC1Ó impulsa el canvi de cultu-
ra empresarial basat en una política d’acompanyament i de prestació de serveis 
integrats a l’empresa, i compta amb 5 delegacions a Catalunya i una xarxa de 35 
oficines arreu del món.

Atès aquest interès, vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, i en ús de les atribu-
cions que em són conferides,
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RESOLC:

Article 1
Convocatòria

Fer públiques les convocatòries de l’any 2010 per a la concessió d’ajuts per a la 
recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+i).

Article 2
Bases reguladores

Aprovar les bases reguladores que hauran de regir aquestes convocatòries, les 
quals figuren als annexos 1 i 2 d’aquesta disposició. A l’annex 2 hi consta el con-
tingut de les tres línies d’ajut esmentades a continuació:

Ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 
2007-2013 (programa Innoempresa), definits al punt 1 de l’annex 2.

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes de nuclis cooperatius de re-
cerca industrial i desenvolupament experimental, definits al punt 2 de l’annex 2.

Ajuts destinats a incentivar la participació d’agents catalans a les convocatòries 
Eranet dels projectes Eurotransbio i Manunet, definits al punt 3 de l’annex 2.

Article 3
Règim jurídic

A aquestes bases els són aplicables el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 
3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures 
financeres (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ge-
neral de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reglament que la desenvolupa, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006).

En el cas concret del programa Innoempresa, a aquestes bases els és aplicable el 
Reial decret 1579/2006, de 22 de desembre, pel qual s’estableix el règim d’ajuts i 
el sistema de gestió del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes 
empreses 2007-2013.

En els projectes cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER), els beneficiaris han de complir el marc legal comunitari, i en concret la 
normativa específica següent: el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, en 
el qual s’estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desen-
volupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió; el Reglament 
(CE) núm. 1080/2006, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional; i el Reglament (CE) núm. 1828/2006, de la Comis-
sió, de 8 de desembre de 2006, que fixa normes de desenvolupament, així com les 
instruccions específiques per a la gestió dels fons del FEDER.

Article 4
Aplicació pressupostària

4.1 Les quantitats màximes destinades a aquests ajuts durant l’any 2010, així 
com les partides pressupostàries a les quals s’apliquen del pressupost del Centre 
d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), són les següents:

4.1.1 La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts del Programa de suport 
a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (Innoempresa), és de 
1.500.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària 19.6470.574.770.0001. Aquesta 
línia d’ajuts està finançada per l’Administració general de l’Estat i cofinançada per 
la Generalitat de Catalunya en els termes que recull el Reial decret 1579/2006, de 
22 de desembre.

4.1.2 La quantitat màxima assignada a la línia d’ajuts destinats a incentivar la 
realització de projectes de nuclis cooperatius de recerca industrial i desenvolupa-
ment experimental és de 12.000.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària 
19.6470.574.770.0001.
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4.1.3 La quantitat màxima assignada a la línia d’ajuts destinats a incentivar 
la participació d’agents catalans a les convocatòries Eranet dels projectes Euro-
transbio i Manunet és de 2.000.000,00 d’euros per als projectes Eurotransbio i de 
1.000.000,00 d’euros per als projectes Manunet, aplicats a la partida pressupostària 
19.6470.574.770.0001. En cas que hi hagi sobrant una vegada emeses les resolucions 
sobre les sol·licituds presentades a la convocatòria dels projectes Eurotransbio, 
aquest sobrant passarà a la convocatòria dels projectes Manunet.

4.2 L’atorgament d’aquests ajuts per a l’any 2010 restarà condicionat a les dis-
ponibilitats pressupostàries.

4.3 Els ajuts que preveu el punt 2 de l’annex 2 podran ser cofinançats pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa operatiu compe-
titivitat regional i ocupació de Catalunya 2007-2013.

Article 5
Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds

5.1 Els terminis de presentació de sol·licituds per obtenir els ajuts que preveuen 
aquestes convocatòries són els següents:

5.1.1 Per a la línia d’ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i 
mitjanes empreses 2007-2013 (Innoempresa), el termini de presentació de sol·licituds 
s’iniciarà el 25 de gener i finalitzarà el 25 de març de 2010.

5.1.2 Per a la línia d’ajuts destinats a incentivar la realització de projectes de 
nuclis cooperatius de recerca industrial i desenvolupament experimental, el termini 
de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 25 de març i finalitzarà el 3 de maig de 
2010.

5.1.3 Per a la línia d’ajuts destinats a incentivar la participació d’agents catalans 
a les convocatòries Eranet dels projectes Eurotransbio i Manunet s’estableixen els 
terminis següents:

Per als projectes Eurotransbio, el termini serà de l’1 de març al 7 d’abril de 
2010.

Per als projectes Manunet, el termini serà del 7 de maig al 15 de juliol de 2010.
5.2 Les sol·licituds han d’anar adreçades a el/la director/a del CIDEM i s’han 

de formalitzar en l’imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web del 
CIDEM (www.acc10.cat). 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 pàgina 
web del CIDEM (www.acc10.cat).

Una cop formalitzat l’imprès, per una banda, les dades de l’imprès de sol·licitud 
i del document PDF amb la memòria tècnica s’enviaran telemàticament al CIDEM 
i, per l’altra, l’imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document amb la 
memòria, es presentarà, en els terminis que anualment estableixin les convoca-
tòries corresponents i juntament amb la documentació que preveu l’annex 2 per a 
cadascuna de les línies d’ajut, al CIDEM, passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, 
a qualsevol de les seves delegacions o mitjançant qualsevol dels procediments que 
preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener.

La informació inclosa en el document PDF de la memòria tècnica i adjuntada 
a l’imprès en el moment de la seva formalització serà la utilitzada per realitzar la 
valoració de la sol·licitud presentada, i no s’admetran a tràmit aquelles sol·licituds 
que no hagin adjuntat aquest document.

5.3 La signatura de la sol·licitud implica l’autorització a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya per a la funció de comprovació d’ofici de les dades relatives 
al compliment amb les obligacions tributàries, amb la Generalitat de Catalunya i 
amb la Seguretat Social per part del sol·licitant.

5.4 El CIDEM ofereix als possibles sol·licitants, i fins a quinze dies abans del 
tancament de la convocatòria corresponent, un servei personalitzat de R+D+i, 
previ a la realització de la sol·licitud, que tindrà com a objectiu assessorar sobre 
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l’adequació dels projectes a les característiques de les línies d’ajut que estableixen 
aquestes bases. Aquest servei té un caràcter únicament de consulta i en cap cas 
comporta que el projecte sobre el que es realitza la consulta sigui necessàriament 
beneficiari d’un ajut.

Article 6
Òrgan resolutori

El/la director/a del CIDEM és l’òrgan competent per emetre les resolucions sobre 
les sol·licituds dels ajuts presentades.

Article 7
Òrgan gestor

En l’àmbit territorial de Catalunya es designa el CIDEM com a entitat gestora 
del programa Innoempresa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El CIDEM durà a terme un estudi d’impacte sobre els resultats derivats de les 
subvencions que regula aquesta Resolució i d’acord amb els objectius previstos.

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor
Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de desembre de 2009

JOSEP HUGUET I BIOSCA

President del Comitè Executiu

ANNEXOS

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts a la recerca, el desenvolupament i 
la innovació

ANNEX 1

Disposicions generals aplicables a totes les línies d’ajut que es deineixen a l’annex 2

—1 Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts a la recerca, el des-

envolupament i la innovació.

—2 Convocatòries
2.1 En funció de les disponibilitats pressupostàries i per resolució del president 

del Comitè Executiu del CIDEM, es publicaran al DOGC les convocatòries per 
a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció dels ajuts que preveuen aquestes 
bases, les quals contindran les determinacions establertes per la normativa 
d’aplicació.

2.2 En el supòsit que, un cop resoltes les convocatòries de les subvencions pre-
vistes en aquestes bases, no s’hagi exhaurit l’import màxim destinat per a l’exercici 
corresponent, o en cas que el CIDEM obtingués fons addicionals destinats a les 
accions regulades en aquestes bases, es podrà, amb el romanent que quedi o amb 
l’import d’aquests fons addicionals, obrir una nova convocatòria per a la concessió 
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dels ajuts regulats en aquestes bases, mitjançant resolució del president del Comitè 
Executiu del CIDEM.

2.3 A mesura que es produeixin renúncies o revocacions de les subvencions i 
en el supòsit que, un cop resoltes les convocatòries, s’hagi exhaurit l’import màxim 
destinat per a aquest exercici, es podran assignar nous atorgaments als projectes que 
no van arribar a obtenir subvenció i que, atesos els criteris de valoració publicats 
en aquesta Resolució, mantenien una posició immediatament posterior a la dels 
projectes subvencionats segons l’ordre de preferència establert, sempre que aquests 
projectes es puguin realitzar en els terminis establerts a les presents bases.

—3 Beneficiaris i requisits
A l’annex 2 d’aquestes bases reguladores s’hi estableixen, en funció de la línia 

d’ajuts, els requisits específics que han de tenir els beneficiaris. Amb caràcter ge-
neral, independentment de la línia d’ajuts de què es tracti, els beneficiaris hauran 
de complir els requisits següents:

a) En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb l’obligació que 
estableixen l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels 
minusvàlids, i la disposició transitòria del Decret del Govern de la Generalitat de 
Catalunya 238/1987, de 20 de juliol, de donar ocupació almenys a un 2% de treballa-
dors amb disminució sobre el nombre total de treballadors de l’entitat, o bé aplicar 
les mesures alternatives d’acord amb el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE 
núm. 94, de 20.4.2005), el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen 
els enclavaments laborals (BOE núm. 45, de 21.2.2004), i el Decret 246/2000, de 
24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).

b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya, 
així com les obligacions davant la Seguretat Social.

c) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) No haver estat sancionats, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu 
en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions 
laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text 
refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social aprovat per Reial decret 
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

f) No es consideraran beneficiàries les empreses que estiguin subjectes a una 
ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea 
que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

g) No es consideraran beneficiàries aquelles empreses que tinguin la conside-
ració d’empreses en crisi; a aquests efectes, s’entendrà que una Pime està en crisi 
si compleix els paràmetres definits a l’article 1, apartat 7, del Reglament (CE) núm. 
800/2008, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb 
el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general 
d’exempció per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008); i que una gran empresa 
està en crisi si compleix amb la definició inclosa a les directrius comunitàries sobre 
ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE C 244, 
d’1.10.2004).

h) Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors tenen l’obli-
gació, d’acord amb els agents socials, d’indicar els mitjans que utilitzen per prevenir 
i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi 
en llurs centres de treball, d’acord amb la modificació del Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya feta per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, de dret de 
les dones a eradicar la violència masclista.

El compliment d’aquests requisits s’haurà d’acreditar mitjançant la signatura de les 
declaracions que inclou l’imprès de sol·licitud de l’ajut. El mateix imprès inclourà una 
declaració expressa del sol·licitant conforme l’escriptura de constitució de la societat 
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o adaptació dels seus estatuts i els poders del representant legal estan degudament 
inscrits al Registre Mercantil. El fet de presentar aquestes declaracions responsa-
bles faculta l’òrgan competent de l’Administració per fer, en qualsevol moment, 
telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives 
necessàries per verificar la conformitat de les dades d’aquestes declaracions.

—4 Esmenes i millora de les sol·licituds
Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentada, si no compleixen 

els requisits establerts en aquestes bases, es requerirà l’entitat sol·licitant perquè, en 
un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, 
amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, 
amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Aquest requeriment es farà, amb el consentiment previ del sol·licitant, mitjançant 
l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça que el sol·licitant hagi donat per a 
aquesta finalitat dins l’imprès de sol·licitud de l’ajut, i la seva notificació s’entendrà 
practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l’accés del sol-
licitant al seu contingut. Quan, havent-hi constància de la recepció de la notificació 
a l’adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s’accedeixi al seu 
contingut, s’entendrà que s’ha rebutjat la notificació, llevat que d’ofici o a instància 
del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

—5 Procediment de concessió
El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en 

règim de concurrència competitiva, d’acord amb els principis establerts a l’article 
8 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i d’acord amb el que preveuen els 
articles següents.

—6 Òrgans d’avaluació i valoració de les sol·licituds
6.1 L’Àrea d’Innovació Empresarial del Centre d’Innovació Empresarial del CI-

DEM serà l’òrgan instructor encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades 
basant-se en l’aplicació dels criteris de valoració establerts a l’annex 2 per a cadascuna 
de les línies d’ajut. La puntuació total assolida per un projecte serà el resultat de mul-
tiplicar el valor de cadascun d’aquests criteris per la puntuació que es doni a aquest 
criteri (aquesta puntuació podrà anar de 0 a 5). Per tal de considerar un projecte com 
a objecte d’aprovació haurà d’obtenir una puntuació mínima de 250 punts.

L’òrgan instructor elaborarà un informe de valoració i podrà demanar l’ajut o 
l’assessorament d’un expert en l’àmbit corresponent i realitzar les visites oportunes 
a l’empresa. En el cas concret dels ajuts destinats a incentivar la realització de pro-
jectes de nuclis cooperatius de recerca industrial i desenvolupament experimental, 
els criteris cientificotècnics podran ser valorats pel CIDEM amb el suport d’una 
entitat externa seleccionada pel CIDEM.

6.2 En general, l’avaluació definitiva de les sol·licituds serà realitzada pel CI-
DEM per mitjà d’una comissió de valoració constituïda a aquest efecte i que estarà 
integrada per tres representants del CIDEM, basant-se en l’informe de valoració citat 
emès per l’òrgan instructor. En particular, per als ajuts del programa Innoempresa, 
es constituirà una comissió de valoració que estarà integrada per tres representants 
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i per tres representants del CIDEM. A 
les reunions d’aquesta comissió hi anirà un representant del CIDEM que actuarà 
com a secretari.

A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats 
de la valoració dels projectes, que actuaran com a ponents de la Comissió, així com 
experts externs al CIDEM.

6.3 Entre els projectes que, una vegada aplicades les previsions incloses a 
l’apartat anterior obtinguin la mateixa puntuació total, es prioritzaran aquells on 
la responsabilitat de la seva direcció correspongui a dones.
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6.4 Si del contingut del projecte se’n deriva un interès institucional per a algun 
departament de la Generalitat de Catalunya, es requerirà a aquest departament 
l’emissió d’un informe raonat sobre el projecte.

6.5 Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, la Comissió 
de valoració elaborarà un informe en el qual es concreti el resultat de l’avaluació 
efectuada.

—7 Resolució dels ajuts i recursos
7.1 Vistos l’expedient i l’informe emès per la Comissió de valoració, i a proposta 

d’aquesta, el/la director/a del CIDEM emetrà la resolució que correspongui, amb 
el tràmit d’audiència previ, del qual se’n podrà prescindir quan no figurin en el 
procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que 
les presentades pels interessats.

7.2 La resolució, amb indicació de la quantia de l’ajut atorgat i de les condicions i 
els terminis per a la realització de l’actuació objecte d’ajut, es notificarà als beneficiaris, 
amb el seu consentiment previ, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça 
que el sol·licitant hagi donat, amb aquesta finalitat, dins l’imprès de sol·licitud de l’ajut, 
i aquesta notificació s’entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en 
què es produeixi l’accés del sol·licitant al seu contingut. Quan, havent-hi constància de 
la recepció de la notificació a l’adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense 
que s’accedeixi al seu contingut, s’entendrà que s’ha rebutjat la notificació, llevat que 
d’ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material 
d’accedir-hi. Aquest mateix procediment s’utilitzarà per a la notificació a l’interessat 
de possibles modificacions de la resolució inicial.

Aquestes notificacions també es podran efectuar mitjançant correu certificat 
amb justificant de recepció.

7.3 El termini màxim per emetre resolució i notificar-la serà de sis mesos comptats 
a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un cop 
transcorregut aquest termini, si no s’ha produït la notificació esmentada, s’enten-
drà que la sol·licitud és desestimada, per silenci administratiu, d’acord amb el que 
estableix l’article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, per la qual s’adeqüen els 
procediments administratius en relació amb el règim del silenci administratiu.

7.4 Contra la resolució que dicti el/la director/a del CIDEM, que no exhaureix 
la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el president del 
Comitè Executiu del CIDEM en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
data de notificació de la resolució esmentada. Amb la fermesa de la resolució de 
concessió de la subvenció s’entén que el beneficiari declara tàcitament estar al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

—8 Revisió i modificació
Es podran revisar les subvencions ja concedides i, en especial, existeix la possibilitat 

de modificació de la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions 
o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

Per causes degudament justificades i amb la sol·licitud prèvia de l’interessat, 
existeix la possibilitat de modificació de la resolució de concessió, sempre que no 
resti afectada la seva essència, en el cas d’alteració de les condicions que sobrevin-
guin al projecte subvencionat i que siguin justificades abastament pels interessats 
abans del termini d’execució del projecte.

—9 Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de les subvencions que regulen aquestes bases resten sotmesos 

a les obligacions següents:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el com-

portament que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant el 
CIDEM.

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al CIDEM i a 
les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Interven-
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ció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres 
òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació 
que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

c) Comunicar al CIDEM l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recur-
sos per a la mateixa finalitat i/o despeses subvencionables, procedents de qualsevol 
de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, 
i les alteracions de les condicions per les quals es va atorgar la subvenció. Aquesta 
comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de 
l’aplicació donada als fons percebuts.

d) Proposar al CIDEM qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui 
produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser expressament 
autoritzat per l’òrgan concedent.

e) Acreditar, abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió, que està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial 
aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres 
específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb 
la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control 
durant 10 anys, de compliment amb la normativa comunitària.

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclo-
sos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions 
de comprovació i control, durant 10 anys, de compliment amb la normativa 
comunitària.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos al punt 
13 de l’annex 1 d’aquestes bases reguladores.

i) No subrogar la gestió de cap aspecte de l’activitat subvencionada.
j) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, 

de 7 de gener, de política lingüística.
k) L’empresa beneficiària de l’ajut haurà de comunicar al CIDEM, si s’escau, i 

prèviament a fer-ho, la seva intenció de moure, traslladar o liquidar els actius fixos 
que hagin estat subvencionats a qualsevol altra part del territori, durant un termini 
de cinc anys comptats des del moment del pagament. Aquest requisit es reflectirà 
en la resolució de concessió.

l) En els projectes que siguin cofinançats pel FEDER, els beneficiaris han d’ob-
servar les normes relatives a les polítiques comunitàries, actuar de conformitat amb 
el Tractat de la CE, en coherència amb els article 16 i 17 del Reglament (CE) núm. 
1083/2006, i les directrius integrades de l’Agència de Lisboa i les orientacions es-
tratègiques comunitàries que regeixen la Política de Cohesió Europea 2007-2013.

m) Adoptar les mesures de comunicació i difusió que estableix l’apartat 14.1 
d’aquest annex.

—10 Justificació
10.1 El beneficiari de l’ajut haurà de justificar l’aplicació dels fons d’acord amb 

el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.

10.2 El beneficiari de l’ajut està obligat a realitzar la justificació del projecte en 
el termini i en la forma que dicti la resolució d’atorgament de l’ajut.

Les dates dels documents justificatius (en funció de la despesa, aquests documents 
seran factures i comprovants de pagament –o altres documents de valor probatori 
equivalent en el tràfic jurídic mercantil–, i/o nòmines i TC2) hauran d’estar dins el 
període d’execució de l’actuació subvencionable que es defineixi a la resolució d’ator-
gament de l’ajut. La data dels comprovants de pagament podrà ser, com a màxim, 
tres mesos posterior a la data màxima establerta pels documents justificatius.

10.3 La justificació del projecte consistirà en l’aportació de la documentació 
següent:
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a) Una memòria tècnica de l’actuació, segons el model que es trobarà disponible 
a la pàgina web del CIDEM (www.acc10.cat), que justifiqui el compliment de les 
condicions imposades en l’atorgament de la subvenció, amb indicació de les activitats 
realitzades, els resultats obtinguts, i, si s’escau, la demostració del compliment dels 
objectius quantitatius fixats en la resolució d’atorgament de l’ajut.

b) Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les 
obligacions de publicitat que s’esmenten a l’apartat 14.1 d’aquest annex.

c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, 
que contindrà aquella informació que es demani en la resolució d’atorgament de 
l’ajut en funció de cadascuna de les línies previstes en aquestes bases i que estarà 
entre les diferents possibilitats que permeten els articles 72, 74 i 75 del Reglament 
de la llei de subvencions:

c.1) Justificació amb compte justificatiu normal:
Una relació classificada de les despeses realitzades, segons el model que es trobarà 

disponible a la pàgina web del CIDEM (www.acc10.cat).
Originals o fotocòpies compulsades dels documents justificatius de la despesa 

subvencionada (en funció de la línia d’ajuts, aquests documents seran factures i 
comprovants de pagament -o d’altres documents de valor probatori equivalent en 
el tràfic jurídic mercantil-, i/o els documents que es demanin en la resolució en 
relació amb els costos de personal).

Una relació detallada d’altres subvencions que s’hagin obtingut pel mateix 
projecte, especificant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant. En cas 
que no s’hagin produït variacions de la informació aportada en el moment de la 
sol·licitud de l’ajut, únicament caldrà aportar una declaració de l’empresa en la que 
s’hi indiqui aquest fet.

Si s’escau, memòria justificativa de les desviacions entre l’actuació justificada i 
la subvencionada inicialment.

c.2) Justificació amb compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor:
Una relació classificada de les despeses realitzades, segons el model que es trobarà 

disponible a la pàgina web del CIDEM (www.acc10.cat).
Informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercent al Registre oficial d’auditors 

de comptes depenent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Aquest 
informe s’haurà d’ajustar al que disposa l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, 
per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització 
dels treballs de revisió dels comptes justificatius de subvencions. L’abast d’aquest 
informe es concretarà a la resolució d’atorgament de l’ajut i estarà subjecte a les 
normes d’actuació i de supervisió que, si s’escau, proposin la Intervenció General 
de la Generalitat o la Sindicatura de Comptes. Les despeses de realització d’aquest 
informe es podran considerar subvencionables, i la data de la seva factura justifi-
cativa pot ser posterior al termini que estableixi la resolució d’atorgament per a la 
resta de documents justificatius.

En aquells casos en els que el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes 
anuals per un auditor sotmès a la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, 
l’informe justificatiu el portarà a terme el mateix auditor; mentre que si el benefici-
ari no està obligat a auditar els seus comptes anuals, la designació de l’auditor serà 
realitzada pel beneficiari. En ambdós casos, però, el CIDEM podrà designar un 
altre auditor en la resolució d’atorgament de l’ajut. Així mateix, els integrants d’un 
projecte de nucli cooperatiu de R+D podran elegir un mateix auditor.

c.3) Justificació amb compte justificatiu simplificat en el cas de subvencions 
d’un import inferior a 60.000,00 euros:

Una relació classificada de les despeses i inversions realitzades, segons el model 
que es trobarà disponible a la pàgina web del CIDEM (www.acc10.cat).

Si s’escau, memòria justificativa de les desviacions entre l’actuació justificada i 
la inicialment subvencionada.

Una relació detallada d’altres subvencions que s’hagin obtingut pel mateix 
projecte, especificant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant. En el cas 
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que no s’hagin produït variacions de la informació aportada en el moment de la 
sol·licitud de l’ajut, únicament caldrà aportar una declaració de l’empresa en la que 
s’hi indiqui aquest fet.

En aquests casos, el CIDEM establirà un procediment de mostreig per comprovar 
els justificants que cregui oportuns i que li permetin tenir evidència raonable sobre 
l’aplicació adequada de la subvenció, per la qual cosa podrà requerir al beneficiari 
la remissió dels justificants de despesa subvencionats.

10.4 Sense necessitat de modificar la resolució de concessió, es podran admetre 
compensacions de fins a un 20% entre els diversos costos subvencionables previs-
tos en la resolució de concessió, sempre que aquestes compensacions no suposin 
una alteració de l’essència d’aquesta i es mantingui la naturalesa de l’actuació 
subvencionada.

10.5 Igualment, el beneficiari haurà de facilitar qualsevol informació o com-
provació relativa a l’objecte de l’ajut que li pugui requerir el CIDEM.

La notificació de les mancances que puguin existir en la justificació presentada 
es farà mitjançant el mateix sistema de correu electrònic que estableix el punt 4 de 
l’annex 1 d’aquestes bases reguladores.

10.6 El CIDEM, un cop finalitzada l’execució del projecte, estendrà acta de 
comprovació de l’actuació subvencionada.

—11 Pagament
11.1 D’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per 
la llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres (DOGC núm. 4292, de 
31.12.2004), i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és un 
requisit necessari per percebre subvencions el compliment per part dels beneficia-
ris de les seves obligacions amb la Generalitat de Catalunya, l’Estat i la Seguretat 
Social.

11.2 El pagament del 100% de l’ajut que regula aquesta Resolució serà tramitat 
un cop s’hagi comprovat la justificació de la realització del projecte subvencionat 
per part del CIDEM i un tècnic hagi elaborat un acta favorable de comprovació. En 
el cas dels ajuts destinats a incentivar la realització de projectes de recerca indus-
trial i desenvolupament experimental en forma de nuclis i en els ajuts destinats a 
incentivar la participació d’agents catalans a les convocatòries Eranet dels projectes 
Eurotransbio i Manunet, definits als apartats 2 i 3 de l’annex 2 d’aquestes bases, 
existeix la possibilitat de realitzar pagaments parcials de l’ajut, sense bestreta, 
sempre que aquest pagament correspongui a una part del projecte que constitueixi 
una fita prèviament establerta del projecte i que, per si mateixa, compleixi amb 
l’objecte subvencionat.

—12 Seguiment i control
12.1 El CIDEM efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat.
12.2 El CIDEM podrà realitzar les actuacions de seguiment i de control ne-

cessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts 
i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc 
a l’atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts 
resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 
competents.

12.3 Els beneficiaris estaran sotmesos als controls financers que corresponguin, 
d’acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, 
general de subvencions, sobre tramitació, justificació i control de subvencions.

—13 Causes de revocació i procediment
13.1 Són causes de revocació, d’acord amb el que preveuen els articles 99 i 100 

del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la Llei 12/2004, de 27 de 
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desembre, de mesures financeres, i es procedirà a la revocació total o parcial de la 
subvenció i, si s’escau, al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, 
amb l’interès legal que correspongui, les següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les 
que ho haurien impedit.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no-adopció 
del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. En cas que l’ajut estigui 
relacionat amb una inversió per a l’adquisició d’actius, s’entendrà que no s’ha complert 
la finalitat de la subvenció si en el termini de cinc anys, comptats des de la data d’auto-
rització del pagament, el beneficiari cessa voluntàriament, totalment o parcialment, en 
l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció, sigui per trasllat, per tancament, 
per modificació de la naturalesa de l’activitat o per qualsevol altra causa.

c) L’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en 
els termes que estableix l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.

d) L’incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió incloses a 
l’apartat 4 de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions i, en particular, del que estableix l’apartat 13.1 d’aquest annex.

e) Incompliment de les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

f) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació 
i control financer que preveuen els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, així com l’incompliment de les obligacions 
comptables, registrals o de conservació de documents, quan en derivi la impos-
sibilitat de verificar la destinació donada als fons percebuts, l’incompliment de 
l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència 
de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses 
subvencionables, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, 
nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, 
així com dels compromisos assumits per aquests amb motiu de la concessió de la 
subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera com s’han d’aconseguir 
els objectius, fer l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió de la subvenció.

h) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, 
així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la 
subvenció, diferents dels anteriors, quan d’això en derivi la impossibilitat de veri-
ficar la destinació donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat 
i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, 
ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses subvencionables 
procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió 
Europea o d’organismes internacionals.

i) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 al 89 del Tractat de la 
Unió Europea, d’una decisió de la qual derivi una necessitat de reintegrament.

j) Per l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat desenvolupada quan l’import 
de les subvencions sigui d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi 
el cost de l’activitat que ha d’exercir el beneficiari.

13.2 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i de 
control, es constata que s’ha produït alguna de les causes de revocació esmentades 
anteriorment, s’iniciarà la tramitació del procediment de revocació corresponent, 
d’acord amb el que estableixen els articles 98 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures finance-
res, el qual ha de concloure en el termini de 6 mesos des de la data en què s’hagi 
notificat la resolució d’inici d’expedient.
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Es notificarà a l’interessat la resolució esmentada, per tal que formuli les al-
legacions que consideri necessàries per a la seva defensa, així com perquè pugui 
presentar mitjans de prova.

Vistes de les actuacions realitzades, i amb l’audiència prèvia a les persones in-
teressades, la comissió de valoració emetrà una proposta de resolució que elevarà, 
juntament amb la resta de l’expedient, al/a la director/a del CIDEM, el/la qual 
emetrà la resolució corresponent, que es notificarà a l’entitat interessada mitjançant 
el mateix procediment que s’ha indicat en el punt 7.2 de l’annex 1 d’aquestes bases 
per a la resolució inicial de la sol·licitud.

13.3 D’acord amb l’article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, en la redacció que en fa la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures 
financeres, la resolució de el/la director/a del CIDEM exhaureix la via administra-
tiva i es pot impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, sens perjudici 
que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

—14 Publicitat de les subvencions
14.1 Es farà constar en qualsevol comunicació i difusió externa que l’actuació 

subvencionada s’ha realitzat “Amb el suport d’ACC1Ó”, i es farà constar el logotip 
de l’entitat concedent en tots els elements informatius i publicitaris relacionats 
amb l’activitat subvencionada, segons el que es detalla a l’adreça (www.acc10.
cat/identitat-corporativa).

14.2 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, i amb l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin 
d’import igual o superior a 3.000,00 euros es donarà publicitat dels atorgaments 
d’aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya i, a més, podran ser consultats en les llistes que es posaran a 
disposició dels interessats a la seu del CIDEM i a les seves delegacions, tot indicant 
la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, el bene-
ficiari, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

14.3 En el supòsit que la quantia de les subvencions concedides sigui inferior a 
3.000,00 euros, la publicitat s’articularà mitjançant l’accés a les llistes que es posaran 
a disposició dels interessats en els llocs indicats a l’apartat anterior.

14.4 El finançament per part del FEDER dels ajuts previstos en el punt 2 de 
l’annex 2 comporta la inclusió a la llista de beneficiaris que es publicarà electrò-
nicament, o per altres mitjans, de conformitat amb l’article 7.2.d) del Reglament 
(CE) núm. 1828/2006.

—15 Invalidesa de la concessió
Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que estableix l’article 36 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), 
i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest article.

—16 Infraccions i sancions
A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions esta-

blert pels capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), així com el que estableixen els 
articles 101 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot el que 
no s’hi oposi.

—17 Definicions
17.1 Als efectes d’aquestes bases es consideren organismes intermedis:
Les organitzacions públiques o privades, sense finalitat de lucre, amb personalitat 

jurídica pròpia, que de manera habitual prestin serveis de suport a la innovació i 
a la modernització en les seves diverses formes a les petites i mitjanes empreses, 
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i disposin de recursos materials i humans per impulsar i orientar els projectes 
innovadors esmentats.

Les entitats amb participació majoritària de capital públic que prestin de manera 
habitual serveis empresarials de suport a la innovació i la competitivitat de les petites 
i mitjanes empreses, i promoguin projectes que s’ajustin al que estableixen aquestes 
bases sense perseguir, en els projectes esmentats, l’obtenció de beneficis.

17.2 Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa:
Tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que exerceixi una activitat 

econòmica.
També es consideraran empreses les agrupacions de persones físiques o les 

comunitats de bens que encara que no tinguin personalitat jurídica realitzin una 
activitat econòmica.

17.3 Als efectes d’aquestes bases, es considerarà com a petita i mitjana empresa 
(Pime):

La que s’ajusti a la definició que inclou l’annex 1 del Reglament (CE) núm. 
800/2008, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb 
el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat, d’acord amb la qual 
s’entén per mitjana empresa aquella que ocupa menys de 250 treballadors i que té un 
volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d’euros o un balanç general 
anual que no excedeix els 43 milions d’euros; mentre que s’entén per petita empresa 
la que ocupa menys de 50 treballadors i que té un volum de negoci anual que no 
excedeix els 10 milions d’euros, o un balanç general anual que no excedeix els 10 
milions d’euros. Per calcular aquests imports caldrà tenir en compte les diverses 
definicions que estableix el Reglament esmentat, en especial les referides a empresa 
autònoma, associada o vinculada.

17.4 Als efectes d’aquestes bases, es considera que dues entitats i/o empreses 
estan vinculades si incorren en algun dels supòsits que estableix l’apartat 2 de l’article 
68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17.5 Als efectes d’aquestes bases es consideren:
Organismes públics de recerca, els que defineix i regula la Llei 13/1986, de 14 

d’abril, de foment de la investigació científica i tècnica i les seves disposicions de 
desenvolupament, els adscrits o dependents d’altres administracions públiques, les 
universitats sense finalitat de lucre i els seus departaments i instituts universitaris, 
d’acord amb el que preveuen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’univer-
sitats, i la seva reforma d’abril de 2007.

Centres privats de recerca i desenvolupament sense finalitat de lucre, les entitats 
privades amb personalitat jurídica pròpia i sense finalitat de lucre amb capacitat i 
activitat demostrades en projectes o actuacions d’investigació científica i desen-
volupament tecnològic i la propietat de les quals o els seus òrgans de govern siguin 
majoritàriament d’empreses del mateix àmbit d’activitat que el centre i no pertanyin 
al mateix grup empresarial.

Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica inscrits al Re-
gistre que regula el Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es reguen 
el centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit 
estatal i es crea el registre d’aquests centres.

17.6 Als efectes d’aquestes bases, es consideren agrupacions empresarials 
innovadores (AEI):

Les que defineix l’Ordre ITC/2691/2006, de 2 d’agost, per la qual es regulen les 
bases, el règim d’ajuts i la gestió de mesures de suport a les AEI.
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ANNEX 2

Deinició de les línies d’ajut

—1 Ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 
20072013 (Innoempresa)

1.1 Tipologia dels projectes subvencionables.
1.1.1 S’estableixen tres tipologies de projectes subvencionables.
a) Projectes d’innovació.
Són objecte d’aquests ajuts els projectes d’innovació que realitzin les empreses, 

entenent com a innovació la introducció d’un nou producte (bé o servei) o una millora 
significativa d’aquest, d’un nou procés, d’un nou mètode de comercialització o d’un 
nou mètode organitzatiu que aporti avantatges competitius a l’empresa.

Es considera innovació el conjunt d’activitats o projectes que té com a objectiu 
desmarcar-se de la competència buscant noves formes de fer les coses, noves ma-
neres d’organitzar-se, noves funcionalitats i usos per als productes, noves maneres 
de cultivar i utilitzar el coneixement intern de l’empresa i la implementació de nous 
mètodes de màrqueting.

Una característica comuna a tots els tipus d’innovació és que s’han d’haver in-
troduït, és a dir, quan un nou producte o un de millorat ha estat llançat al mercat. 
Es diu que un procés, un mètode de comercialització o un mètode d’organització 
s’ha introduït quan s’ha utilitzat efectivament en el marc de les operacions d’una 
empresa.

Més concretament, i als afectes d’aquestes bases:
Es considera innovació en producte la introducció d’un bé o servei que és nou 

o significativament millorat respecte a les seves característiques o usos (en les 
especificacions tècniques, components i materials, en la informàtica integrada, 
facilitat d’ús o altres característiques funcionals).

Es considera innovació en procés la introducció d’un nou, o significativament 
millorat, procés de producció o de subministrament. Això inclou canvis significatius 
en tècniques, maquinària i/o programes informàtics.

Es considera innovació en màrqueting la implementació d’un nou mètode de 
màrqueting o comercialització que impliqui canvis significatius en un producte o 
servei, en la seva distribució i posicionament en els canals i punts de venda, en la 
seva promoció i/o difusió o en sistemes innovadors de fixació de preus.

Es considera innovació en organització la introducció d’un nou mètode organit-
zatiu en les pràctiques de gestió de l’empresa, organització del lloc de treball o les 
relacions externes de l’empresa.

Els projectes presentats per empreses individuals hauran de tenir una despesa 
subvencionable acceptada mínima de 30.000,00 euros si el sol·licitant és una petita 
empresa, i de 60.000,00 euros si el sol·licitant és una mitjana empresa. En els projectes 
presentats per organismes intermedis cadascuna de les empreses participants haurà 
de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 20.000,00 euros.

Només es consideraran subvencionables aquells projectes d’innovació en producte 
que arribin al mercat (comercialització del nou producte) o, en el cas d’innovació en 
procés, màrqueting o organització, quan aquestes siguin utilitzades efectivament en 
el marc de les operacions de l’empresa, fet que caldrà demostrar en la justificació 
de l’actuació subvencionada.

b) Projectes de sistematització del procés de R+D+i.
Són objecte d’aquests ajuts els projectes dirigits a implantar un model de siste-

matització del procés de R+D+i d’acord amb la norma UNE 166.002-Sistemes de 
Gestió de la R+D+i.

La norma UNE 166.002 pretén la sistematització del procés de R+D+i dins 
l’empresa, la qual ha d’establir, documentar, implantar i mantenir un sistema de 
gestió de R+D+i.

Els projectes presentats hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada 
mínima de 10.000,00 euros per empresa, si el sol·licitant és una petita empresa, i de 
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20.000,00 euros per empresa si el sol·licitant és una mitjana empresa. En els projectes 
presentats per organismes intermedis cadascuna de les empreses participants haurà 
de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 10.000,00 euros.

Només es consideraran subvencionables aquells projectes que obtinguin el 
certificat UNE 166.002, fet que caldrà demostrar en la justificació de l’actuació 
subvencionada.

c) Projectes d’innovació en col·laboració.
Són objecte d’aquests ajuts els projectes innovadors on col·laboren, tant pel que fa 

en la seva realització com al seu finançament, un mínim de tres empreses relacio-
nades per la cadena de valor. El projecte ha de suposar una millora en els processos 
i/o productes de la cadena de valor de la qual formen part les empreses.

Als efectes d’aquests ajuts, s’entén com a cadena de valor la sèrie de processos 
que permet a una empresa afegir valor als seus productes/serveis, des de la seva 
concepció fins a la seva comercialització (inclou des dels proveïdors de l’empresa, 
les actuacions prèvies a l’activitat productiva i la pròpia activitat productiva, fins a 
les operacions relacionades amb la venta i la relació amb els clients).

No s’admetran aquells projectes en els què hi hagi vinculació entre les empreses 
participants, segons la definició que estableix el punt 17.4 de l’annex 1 d’aquestes 
bases reguladores.

Els projectes presentats hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada 
mínima de 100.000,00 euros.

En els projectes, un dels membres actuarà com a coordinador i sol·licitant 
de l’ajut i la resta com a participants. Les empreses hauran de tenir les seves 
relacions formalitzades documentalment mitjançant un contracte, conveni o 
acord on s’hi estableixin els drets i les obligacions dels diferents participants 
en el projecte.

Només es consideraran subvencionables aquells projectes d’innovació en producte 
que arribin al mercat (comercialització del nou producte) o, en el cas d’innovació en 
procés, màrqueting o organització, quan aquestes siguin utilitzades efectivament en 
el marc de les operacions de l’empresa, fet que caldrà demostrar en la justificació 
de l’actuació subvencionada.

1.1.2 Els projectes que presentin els organismes intermedis per acollir-se a aquest 
règim d’ajuts hauran de preveure la prestació de serveis de caràcter innovador a 
un conjunt de petites i mitjanes empreses que participaran en la seva execució i 
finançament.

Els organismes intermedis hauran d’establir un pla que defineixi les empreses 
que hi participaran, amb un mínim de cinc i un màxim de quinze, el seu caràcter 
de petita o mitjana empresa, el sector al qual pertanyen i l’àmbit geogràfic de des-
envolupament del projecte. Els projectes presentats per les empreses participants 
hauran de tenir el mateix objectiu per tal d’aprofitar sinergies entre ells.

Els projectes sol·licitats per organismes intermedis podran destinar un 15% 
com a màxim de la despesa subvencionable a activitats de difusió, amb un límit de 
45.000,00 euros. Aquestes activitats (actes, publitrameses, tríptics, etc.) s’hauran 
de realitzar posteriorment a l’execució del projecte i s’hauran de comunicar prèvi-
ament al CIDEM.

1.1.3 Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a 
partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar 
el darrer dia de l’exercici de la convocatòria; existeix la possibilitat de sol·licitar una 
ampliació de termini basant-se en el que estableix l’article 49 de la Llei 30/1992, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

1.1.4 Els projectes hauran de ser tècnicament, econòmicament i financerament 
factibles i hauran de ser complets, és a dir, que encara que ampliables i millorables 
en un futur, siguin ja totalment suficients per a la seva aplicació.

1.1.5 No es consideren subvencionables dins aquesta línia d’ajuts els projectes 
següents:
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Projectes que presenten un cost subvencionable que suposa més d’un 50% de la 
darrera facturació de l’empresa sol·licitant.

Projectes en el que més d’un 75% del pressupost subvencionable sigui d’inver-
sió.

Projectes de desenvolupament de nous productes que no arriben al mercat.
Els estudis i les anàlisis sense implantació.
Projectes d’elaboració i implantació de plans estratègics.
Projectes de desenvolupament i implantació de plans de màrqueting i comerci-

alització.
Projectes de desenvolupament de pàgines web comercials.
Els desenvolupaments a mida realitzats per a tercers.
Projectes de desenvolupament de programari a mida, tret d’excepcions extraor-

dinàries degudament justificades.
Els dissenys de cicle curt (inferior a un any) associats a moda.
Projectes que suposin una simple redefinició estètica del producte.
La implantació i certificació 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).

1.2 Beneficiaris i requisits.
1.2.1 Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les entitats següents:
a) En el cas d’ajuts per dur a terme projectes d’innovació i de sistematització 

del procés de R+D+i, les petites i mitjanes empreses i els organismes intermedis, 
tal com es defineixen al punt 17 de l’annex 1 d’aquestes bases, amb establiment 
operatiu a Catalunya.

b) En el cas d’ajuts per dur a terme projectes d’innovació en col·laboració, les 
petites i mitjanes empreses, tal com es defineixen al punt 17 de l’annex 1 d’aquestes 
bases, amb establiment operatiu a Catalunya.

1.2.2 Els ajuts atorgats basant-se en el que estableixen aquestes bases s’aplicaran 
a les petites i mitjanes empreses dels sectors de la indústria (inclosa l’agroalimen-
tària), la construcció, el turisme, el comerç i els serveis, així com als organismes 
intermedis que realitzin activitats de suport a petites i mitjanes empreses dels 
sectors esmentats.

1.2.3 Els ajuts atorgats basant-se en el que estableixen aquestes bases no seran 
d’aplicació a:

a) Els productes de la pesca i l’aqüicultura regulats pel Reglament (CE) núm. 
104/2000, del Consell, i les activitats relacionades amb la producció primària de 
productes agrícoles.

b) Els ajuts a favor d’activitats vinculades a l’exportació, és a dir, els ajuts direc-
tament vinculades a les quantitats exportades, a la posada en marxa i funcionament 
d’una xarxa de distribució o d’altres despeses corrents vinculades a l’activitat 
exportadora.

c) Els ajuts subordinades a la utilització preferent de productes nacionals respecte 
a productes importats.

d) Els ajuts a les que es refereix el Reglament (CE) núm. 1407/2002, del Consell, 
de 23 de juliol de 2002, sobre els ajuts estatals a la indústria del carbó.

1.3 Despeses subvencionables.
1.3.1 Es consideren subvencionables les despeses següents:
a) Col·laboracions externes (despeses externes d’assessorament, de serveis rela-

cionats amb la certificació dels sistemes de gestió segons la norma UNE 166.002 i 
amb la certificació conforme el projecte presentat és d’innovació i que pot acollir-se 
a deduccions fiscals segons la norma UNE-166.001:2006 o el Reial decret 4/2004, 
i altres serveis relacionats amb el projecte).

b) Únicament pels projectes d’innovació i pels projectes d’innovació en col-
laboració, i només si els beneficiaris són empreses, les inversions materials o 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5548 – 19.1.20102684

Disposicions

immaterials, excloses l’adquisició i el condicionament d’immobles, les despeses de 
mobiliari, l’equipament d’oficina (excepte equipament informàtic imprescindible 
per desenvolupar el projecte) i els mitjans de transport.

c) Únicament si els sol·licitants són organismes intermedis adscrits al Registre de 
centres d’innovació i tecnologia del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE 2609/1996) 
o al Registre de centres tecnològics de la Generalitat de Catalunya (DOGC 379/2004), 
les despeses de personal tècnic directament relacionades amb el projecte, a les quals 
s’aplicaran els màxims que estableixi la Mesa de directors generals de la Pime, tal 
com estableix l’article 13 del Reial decret 1579/2006, de 22 de desembre.

d) L’IVA suportat pel beneficiari es considera subvencionable sempre que li suposi 
un cost real. En el cas de beneficiaris subjectes a la regla de prorrata, aquest cost 
es calcularà basant-se en la prorrata definitiva del darrer exercici tancat abans de 
la concessió de la subvenció, i és responsabilitat de l’organisme incloure el resultat 
final en la liquidació de les seves obligacions fiscals.

1.3.2 No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor 
tingui vinculació amb el sol·licitant segons la definició establerta al punt 17.4 de 
l’annex 1 d’aquestes bases reguladores, excepte justificació expressa que haurà de 
ser valorada pel CIDEM.

1.3.3 No es consideren subvencionables els serveis prestats a les petites i mitja-
nes empreses que constitueixin una activitat permanent o periòdica i que estiguin 
relacionats amb les despeses de funcionament normals de l’empresa.

1.3.4 Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000,00 
euros en el cas de prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència 
tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents 
proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació 
del servei o el lliurament del bé, tret que per les característiques especials de les 
despeses subvencionables no existeixi en el mercat un número suficient d’entitats 
que el subministrin o el prestin. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran 
d’indicar en la justificació, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i econo-
mia, i es justificarà expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la 
proposta econòmica més avantatjosa.

1.4 Quantia dels ajuts.
a) La quantia màxima de l’ajut que es concedirà serà de fins al 50% de la despesa 

subvencionable en col·laboracions externes i despeses de personal.
b) La quantia màxima de l’ajut que es concedirà serà de fins al 15% en el cas de 

petites empreses, i de fins al 7,5%, en el cas de mitjanes empreses, de la despesa 
subvencionable en inversions materials o immaterials, amb un màxim de 18.000,00 
euros per empresa.

1.5 Documentació addicional.
Juntament amb l’imprès de sol·licitud, que inclou la memòria tècnica incorporada 

en el moment de formalitzar-lo, s’hi adjuntarà la documentació següent:
a) En el cas d’empresaris individuals, caldrà aportar el darrer rebut d’autò-

noms.
b) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l’entitat 

sol·licitant, en cas que aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil.
c) Si n’hi ha, detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes des-

peses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals, especificant-ne la quantia, la data 
d’atorgament i l’ens atorgant.

En el cas que algun d’aquests documents ja hagi estat presentat en convocatòries 
anteriors del CIDEM, no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria, sempre que 
el sol·licitant aporti una declaració on s’hi especifiquin aquests documents, la data 
en la qual es van presentar al CIDEM i s’hi faci constar que continuen vigents.

1.6 Criteris de valoració i ponderació.
1.6.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió 

d’ajuts a projectes d’innovació, així com la ponderació, són els següents:
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En el cas que el beneficiari sigui una Pime:
a) Existència d’un pla estratègic i/o d’un pla d’innovació a l’empresa, i coherència 

del projecte amb aquests (valor 10).
b) Claredat, concreció i idoneïtat dels objectius, planificació, metodologia, mitjans 

interns i col·laboradors externs, riscos i pressupost proposats per al desenvolupament 
eficient del projecte (valor 20).

c) Viabilitat econòmica del projecte (valor 20).
d) Grau d’innovació que el projecte aporta respecte a la mateixa empresa i al seu 

sector d’activitat, per tal de ser més competitius (valor 40).
e) Foment del reequilibri territorial i contribució al reforç del teixit empresarial 

(generació d’inversions industrials, generació de subcontractació, etc.) (valor 10).
En el cas que el beneficiari sigui un organisme intermedi:
a) Claredat, concreció i idoneïtat dels objectius, planificació, metodologia, mitjans 

interns i col·laboradors externs, riscos i pressupost proposats per al desenvolupament 
eficient del projecte (valor 20).

b) Viabilitat econòmica del projecte (valor 20).
c) Grau d’innovació que el projecte aporta respecte a la mateixa empresa, per 

millorar la seva competitivitat, i respecte al seu sector d’activitat (valor 40).
d) Qualitat i sinergies entre el grup d’empreses (valor 10).
e) Foment del reequilibri territorial i contribució al reforç del teixit empresarial 

(generació d’inversions industrials, generació de subcontractació, etc.) (valor 10).
1.6.2 Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió 

d’ajuts als projectes de sistematització del procés de R+D+i, així com la ponderació, 
són els següents:

En cas que el beneficiari sigui una Pime:
a) Existència d’un pla estratègic i/o un pla d’innovació a l’empresa i coherència 

del projecte amb aquests (valor 10).
b) Claredat, concreció i idoneïtat dels objectius, planificació, metodologia, mitjans 

interns i col·laboradors externs, riscos i pressupost proposats per al desenvolupament 
eficient del projecte (valor 40).

c) Impacte previsible del projecte en la competitivitat de l’empresa (valor 40).
d) Foment del reequilibri territorial i contribució al reforç del teixit empresarial 

(generació d’inversions industrials, generació de subcontractació, etc.) (valor 10).
En cas que el sol·licitant sigui un organisme intermedi:
a) Claredat, concreció i idoneïtat dels objectius, planificació, metodologia, mitjans 

interns i col·laboradors externs, riscos i pressupost proposats per al desenvolupament 
eficient del projecte (valor 40).

b) Impacte previsible del projecte en la competitivitat de l’empresa (valor 40).
c) Qualitat i sinergies entre el grup d’empreses (valor 10).
d) Foment del reequilibri territorial i contribució al reforç del teixit empresarial 

(generació d’inversions industrials, generació de subcontractació, etc.) (valor 10).
1.6.3 Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la con-

cessió d’ajuts a projectes d’innovació en col·laboració, així com la ponderació, són 
els següents:

a) Existència d’un pla estratègic i/o un pla d’innovació a l’empresa i coherència 
del projecte amb aquests (valor 10).

b) Qualitat i sinergies entre el grup d’empreses (valor 10).
c) Claredat, concreció i idoneïtat dels objectius, planificació, metodologia, mitjans 

interns i col·laboradors externs, riscos i pressupost proposats per al desenvolupament 
eficient del projecte (valor 15).

d) Viabilitat econòmica del projecte (valor 25).
e) Grau d’innovació que el projecte aporta respecte a la mateixa empresa per 

millorar la seva competitivitat i respecte al seu sector d’activitat (valor 30).
f) Foment del reequilibri territorial i contribució al reforç del teixit empresarial 

(generació d’inversions industrials, generació de subcontractació, etc.) (valor 10).



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5548 – 19.1.20102686

Disposicions

1.7 Comunicació a la Comissió Europea.
L’atorgament d’aquests ajuts es regeix pel Reglament (CE) núm. 800/2008, de 

la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories 
d’ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat 
(Reglament general d’exempció per categories) (DOUE L 214/3, de 9.8.2008).

1.8 Concurrència.
1.8.1 Un mateix projecte no podrà rebre, per a les mateixes despeses subven-

cionables, ajuts concurrents per part de les diverses línies d’ajut i de préstecs a la 
R+D publicades pel CIDEM.

1.8.2 Els ajuts atorgats basant-se en aquesta línia no s’acumularan amb cap 
altre ajut atorgat conforme al Reglament general d’exempció per categories de la 
Comissió Europea (Reglament CE núm. 800/2008), ni amb cap ajut de minimis 
que compleixi les condicions que estableix el Reglament (CE) núm. 1998/2006, ni 
amb cap altre finançament comunitari corresponent (parcialment o totalment) als 
mateixos costos subvencionables si aquesta acumulació supera la quantia més ele-
vada o l’import de l’ajut més alt aplicable a l’ajut esmentat en virtut del Reglament 
(CE) núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008.

—2 Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes de nuclis cooperatius 
de recerca industrial i desenvolupament experimental

2.1 Tipologia de projectes subvencionables.
2.1.1 El Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) podrà 

atorgar ajuts destinats a incentivar la realització de projectes empresarials de nuclis 
cooperatius de recerca industrial i desenvolupament experimental que es realitzin 
a Catalunya i que comportin l’obtenció de productes i processos nous o millorats 
tecnològicament respecte als ja existents, segons les definicions que es descriuen 
en el punt 2.1.6.

Els projectes de nuclis cooperatius han de ser presentats de manera conjunta 
per agrupacions d’empreses. Dins l’agrupació hi ha d’haver, necessàriament, tres 
empreses privades no vinculades que disposin d’establiment operatiu a Catalunya 
i que desenvolupin el projecte i participin en el seu finançament. Els organismes 
públics de recerca, els centres privats de recerca i els centres tecnològics participants 
en el projecte han d’actuar com a proveïdors tecnològics, i han de figurar sempre 
com a entitats subcontractades.

2.1.2 Els projectes presentats, per tal que siguin subvencionables per aquesta 
línia d’ajuts, hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 
1.000.000,00 de euros.

2.1.3 En el cas de grans empreses, només es consideraran objecte d’ajut aquells 
projectes que comportin un canvi en el comportament del beneficiari de tal ma-
nera que aquest incrementi el seu grau d’activitat de R+D. El beneficiari haurà de 
demostrar, abans de la concessió, que l’ajut comportarà un augment substancial de 
la mida del projecte o de l’àmbit d’aplicació del projecte o de l’import total invertit 
en el projecte o del ritme d’execució del projecte.

2.1.4 Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a 
partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar 
en un termini màxim de 2 anys; existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació 
del termini basant-se en el que estableix l’article 49 de la Llei 30/1992, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2.1.5 Els projectes hauran de ser tècnicament i financerament factibles.
2.1.6 Als efectes d’aquests ajuts:
a) Es consideren recerca industrial les activitats destinades a l’adquisició de nou 

coneixement, que exploren la possible aplicació de noves tecnologies en la generació 
de nous productes o processos o per obtenir una millora substancial en productes, 
processos o serveis existents. Inclou la creació de components en sistemes comple-
xos que són necessaris per a la investigació industrial, en especial per a la validació 
genèrica d’una determinada tecnologia o aplicació d’una tecnologia, però excloent 
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la fabricació de prototips o demostradores finals dels nous productes, processos o 
serveis previstos al punt (b) d’aquest apartat.

b) Es considera desenvolupament experimental l’adquisició, la combinació, la 
configuració i l’ús de coneixements i tècniques ja existents, d’índole científica, 
tecnològica, empresarial o d’un altre tipus, pensant en l’elaboració de plans i es-
tructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats. 
Podrà incloure, per exemple, altres activitats de definició conceptual, planificació 
i documentació de nous productes, processos i serveis. Entre les activitats podrà 
incloure l’elaboració de projectes, dissenys, plans i altres tipus de documentació 
sempre que no vagi destinada a usos comercials.

S’inclou, així mateix, el desenvolupament de prototips i projectes pilot que es 
puguin utilitzar comercialment quan el prototip sigui per necessitat, el producte 
comercial final i la seva fabricació sigui massa onerosa per al seu ús exclusiu amb 
fins de demostració i validació. El CIDEM determinarà la despesa subvencionable 
que cal considerar en aquests casos.

Són també subvencionables la producció i l’assaig experimentals de productes, 
processos i serveis, sempre que no es puguin emprar o transformar de manera que 
es puguin utilitzar en aplicacions industrials o per a fins comercials.

c) No s’inclouen dins el concepte de desenvolupament experimental les mo-
dificacions habituals o periòdiques realitzades en productes, línies de producció, 
processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, encara que les 
modificacions puguin representar millores.

2.2 Beneficiaris i requisits.
2.2.1 Podran ser beneficiàries dels ajuts per a la realització dels projectes de nuclis 

cooperatius de recerca industrial i desenvolupament experimental, les agrupacions 
d’empreses següents:

a) Les agrupacions amb personalitat jurídica pròpia constituïdes a la data de 
presentació de la sol·licitud que disposin d’establiment operatiu a Catalunya. Els 
membres associats del beneficiari que es comprometin a efectuar la totalitat o part 
de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte 
del primer, tindran igualment la condició de beneficiaris.

b) Qualsevol altra agrupació de persones jurídiques públiques o privades, en els 
termes que preveu l’apartat 3 de l’article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, que es regiran pel document contractual que les reguli. En 
aquests casos, s’hauran de fer constar, tant en la sol·licitud com en la resolució de 
concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, 
així com l’import de la subvenció a aplicar a cadascun, que han de tenir igualment 
la condició de beneficiaris. Així mateix, s’haurà de nomenar un representant de 
l’agrupació amb prou poders per complir les obligacions que, com a beneficiari, 
corresponen a l’agrupació. El representant serà el sol·licitant de l’ajut i el responsa-
ble de la realització del projecte o actuació davant l’Administració. Amb aquesta 
finalitat, ha de canalitzar la relació amb els participants i, arribat el cas, ha d’aportar 
la documentació justificativa de la realització del projecte o actuació. El pagament 
de l’ajut concedit es realitzarà directament a cadascun dels participants en l’agru-
pació, d’acord amb el document contractual signat entre les parts i els compromisos 
d’execució assumits per cada membre.

2.2.2 Les agrupacions estaran formades per, almenys, tres empreses no vinculades. 
Totes les empreses participants en l’agrupació han de tenir establiment operatiu a 
Catalunya per ser considerades beneficiàries del ajut.

Els organismes públics de recerca, centres privats de recerca científica i desen-
volupament, centres tecnològics i altres persones físiques o jurídiques únicament 
podran participar en el projecte com a entitats subcontractades i sempre que apor-
tin valor afegit al projecte, la qual cosa haurà d’estar acreditada a la memòria de 
presentació del projecte.

També podran formar part d’aquestes agrupacions les empreses d’àmbit interna-
cional sempre que la seva aportació de valor afegit al projecte estigui degudament 
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acreditada en la memòria justificativa i es faci a Catalunya, i tenint en compte 
que no podran ser considerades beneficiàries del ajut si no tenen un establiment 
operatiu a Catalunya.

2.2.3 Així mateix, podran ser destinatàries dels ajuts regulats en aquestes ba-
ses les agrupacions d’entitats jurídiques, públiques o privades, que, tot i no haver 
estat constituïdes o no disposar del document contractual que les reguli a la data 
de presentació de la sol·licitud, acreditin la seva constitució efectiva en el termini 
que estableixi la resolució de concessió, i són aplicables els mateixos condicionants 
indicats en aquest apartat.

2.3 Despeses subvencionables.
2.3.1 Es consideren subvencionables les despeses pels conceptes següents, sempre 

que estiguin directament vinculades amb la realització del projecte:
a) Despeses de personal propi i contractat associat directament i exclusivament 

al projecte (investigadors, tècnics i personal auxiliar).
b) Col·laboracions externes de qualsevol mena utilitzades exclusivament per a 

l’activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental.
c) Despeses d’equipaments, instrumental i material inventariable, dedicat ex-

clusivament i permanentment a l’activitat de recerca industrial i desenvolupament 
experimental. En cas que els equipaments, l’instrumental i el material no s’utilitzin 
en tota la seva vida útil per al projecte de recerca o desenvolupament, únicament es 
consideraran subvencionables les despeses proporcionals corresponents al seu ús 
durant el termini d’execució del projecte subvencionat, calculades segons les bones 
pràctiques de comptabilitat.

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.

d) Altres despeses d’adquisició de material no inventariable, subministraments i 
altres productes similars directament derivats de l’activitat d’investigació, així com 
les despeses de l’informe de l’auditor de comptes que realitzi la memòria econòmica 
justificativa del cost de les activitats realitzades.

e) Despeses derivades de la gestió del projecte. Aquestes despeses poden pre-
veure: hores de dedicació del personal propi, lloguer d’espais per a reunions de 
coordinació i factures de materials diversos utilitzats directament per a l’activitat 
de gestió del projecte.

f) Despeses de campanyes de comunicació i difusió dels resultats del projecte 
de R+D (edició de publicacions, conferències tècniques i científiques, comunicats 
de premsa, etc.), amb un màxim de 50.000,00 euros per projecte.

2.3.2 Tots els costos subvencionables s’hauran d’assignar a una categoria espe-
cífica de recerca i desenvolupament.

2.3.3 L’acceptació com a subvencionables de despeses corresponents a proveïdors 
vinculats amb el beneficiari, segons la definició que estableix el punt 17.4 de l’annex 1 
d’aquestes bases reguladores, queden condicionades a la justificació expressa per part 
de l’empresa o entitat sol·licitant, que haurà de valorar el CIDEM. En cap cas s’admetran 
despeses que no aportin valor afegit a les activitats a dur a terme dins el projecte (com 
per exemple el benefici industrial facturat entre empreses vinculades).

2.3.4 Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000,00 
euros en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 euros en el cas de sub-
ministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o 
assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la 
prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les característiques especials 
de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat prou nombre d’entitats que 
el subministrin o el prestin. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran 
d’indicar a la justificació, s’ha de fer conforme a criteris d’eficiència i economia, 
i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la 
proposta econòmica més avantatjosa.
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2.4 Quanties dels ajuts.
2.4.1 La quantia bruta de les subvencions serà de fins al 50% de la despesa 

subvencionable per a activitats de recerca industrial, i de fins al 25% de la despesa 
subvencionable per a activitats de desenvolupament experimental.

2.4.2 El percentatge podrà arribar fins al 60% de la despesa subvencionable 
per a activitats de recerca industrial, i fins al 35% de la despesa subvencionable 
per a activitats de desenvolupament experimental en cas que la beneficiària si-
gui una mitjana empresa. Per a les petites empreses el percentatge podrà arribar 
fins al 70% de la despesa subvencionable per a activitats de recerca industrial, 
i fins al 45% de la despesa subvencionable per a activitats de desenvolupament 
experimental.

2.4.3 La quantia bruta de les subvencions es podrà incrementar fins a un 15%, 
fins a una quantia màxima d’ajuda del 80%, quan es compleixi un dels requisits 
següents:

Un projecte de nucli cooperatiu que impliqui almenys la col·laboració efectiva 
d’una Pime, o que sigui realitzat si més no en dos estats membres de la Comissió 
Europea, i cap de les empreses participants es faci càrrec per si sola de més del 70% 
dels costos subvencionables del projecte.

En el cas d’activitats de recerca industrial, si els resultats del projecte es difonen 
àmpliament per mitjà de conferències tècniques i científiques o s’editen en publi-
cacions científiques o tècniques o bases de lliure accés (bases públicament acces-
sibles de dades brutes de recerca) o per mitjà de programes informàtics gratuïts o 
de font oberta.

2.4.4 En cap cas es concedirà un ajut d’un import superior a 600.000,00 euros 
per projecte.

2.5 Documentació addicional.
2.5.1 Juntament amb l’imprès de sol·licitud, que inclou la memòria incorporada 

en el moment de formalitzar-lo, s’hi adjuntarà la documentació següent:
a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l’entitat 

sol·licitant, en cas que aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil.
b) Si n’hi ha, detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes des-

peses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals, especificant-ne la quantia, la data 
d’atorgament i l’ens atorgant.

c) En el cas d’empreses grans, un informe que acrediti l’efecte incentivador de 
l’ajut per a l’empresa en termes d’increment de la mida del projecte, del seu àmbit 
d’aplicació, de l’import total invertit en el projecte o en la rapidesa en la seva exe-
cució.

d) Per projectes de recerca industrial, i en cas que hi participin organismes pú-
blics de recerca, centres privats de recerca científica i desenvolupament o centres 
tecnològics, contracte o esborrany de l’acord establert amb aquestes entitats, que 
inclogui informació sobre el pla de treball a desenvolupar per les mateixes.

e) En el cas d’agrupacions amb document contractual formalitzat, una còpia 
d’aquest document segons la guia orientativa que es pot obtenir a la pàgina web 
del CIDEM (www.acc10.cat).

f) Si la sol·licitant és una agrupació no constituïda a la data de presentació de la 
sol·licitud o que no disposa del document contractual que la reguli, caldrà adjuntar 
un document de compromís de les entitats jurídiques, públiques i privades, de cons-
tituir-se formalment en agrupació o bé protocol·litzar el document contractual que 
les reguli en cas de resultar beneficiària de la subvenció, i de compromís conforme 
l’agrupació que es constitueixi en cas de resultar beneficiària complirà els requisits 
establerts a l’apartat 2.2 d’aquestes bases, segons el model que es pot obtenir a la 
pàgina web del CIDEM (www.acc10.cat).

2.5.2 En cas que algun d’aquests documents ja hagi estat presentat en convo-
catòries anteriors del CIDEM, no caldrà la seva presentació en aquesta convoca-
tòria, sempre que el sol·licitant adjunti una declaració on s’hi especifiquin aquests 
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documents, la data en la qual es van presentar al CIDEM i s’hi faci constar que 
continuen sent vigents.

2.6 Criteris de valoració i ponderació.
Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió dels 

ajuts per incentivar la realització de projectes de nuclis cooperatius de recerca indus-
trial i desenvolupament experimental, així com la ponderació, són els següents:

a) Objectius i novetat: a partir de la descripció dels objectius tecnològics del 
projecte i de l’estat de la tècnica actual (antecedents i referències tècniques), es va-
lorarà la identificació en el pla general i el pla tecnològic dels objectius del projecte 
(claredat i concreció), així com el seu grau d’originalitat i novetat respecte al seu 
àmbit d’aplicació i l’estat de la tècnica actual. També es valorarà el nivell de risc 
tecnològic assumit en el projecte basant-se en els reptes tecnològics identificats 
(valor 15).

b) Valor tecnològic i de mercat dels resultats previstos: viabilitat tecnològica, 
rellevància i impacte tecnològic dels resultats esperats del projecte en el mercat i 
en la competitivitat de les entitats que utilitzin els resultats derivats del projecte. 
Valoració de les mesures per a la protecció de la propietat industrial i intel·lectual 
generada. Valoració de la viabilitat comercial i pla d’explotació dels resultats del 
projecte (com per exemple les possibilitats d’incorporació al mercat dels resultats 
o tecnologies proposades) (valor 15).

c) Valoració de la metodologia i del pla de treball del projecte: adequació de 
la metodologia i del pla de treball a la consecució dels objectius, existència d’un 
cronograma amb fases, activitats i tasques del projecte amb identificació dels 
seus responsables d’execució (amb el detall i concreció de les relacions entre les 
entitats participants per al desenvolupament del projecte). Estratègia de gestió del 
projecte i existència d’un pla de contingències per abordar situacions imprevistes 
(valor 5).

d) Valoració de la capacitat científica i tecnològica dels participants en el projecte, 
i de les entitats col·laboradores subcontractades, per afrontar els reptes tecnològics 
identificats en el projecte, així com la seva experiència anterior en l’àmbit d’actu-
ació. Grau de complementarietat entre els diferents equips de treball participants 
en el projecte, dimensió del consorci (en cas d’actuacions conjuntes) i adequació 
dels mitjans materials dels que disposen als objectius del projecte per afrontar els 
seus reptes (valor 10).

e) Valoració del pressupost: valoració de l’adequació i la coherència de les des-
peses vinculades al projecte amb la metodologia, els objectius i el pla de treball 
previstos. Nivell de concreció i justificació de les partides i conceptes detallats en 
el pressupost (valor 5).

f) Es valorarà l’impacte estratègic del projecte per a Catalunya, l’impacte socio-
econòmic dels resultats del projecte, el grau de contribució al reforç i manteniment 
del teixit empresarial local o de xarxes innovadores de relacions establertes, així 
com la participació d’organismes d’investigació en el projecte en activitats de R+D 
de gran rellevància cientificotècnica i a l’impacte del projecte en la competitivitat 
de les empreses sol·licitants (valor 40).

g) Es valorarà l’existència d’un del pla de comunicació i difusió pública dels re-
sultats, on s’evidenciï el recolzament de l’entitat concedent al projecte en els termes 
establerts a l’apartat 14.1 de l’annex 1 d’aquestes bases (valor 10).

2.7 Comunicació dels ajuts a la Comissió Europea.
L’atorgament d’aquests ajuts es regeix pel Reglament (CE) núm. 800/2008, de 

la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories 
d’ajut compatibles amb el Mercat Comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat 
(Reglament general d’exempció per categories) (DOUE L 214/3, de 9.8.2008).

2.8 Concurrència.
2.8.1 Un mateix projecte no podrà rebre, per a les mateixes despeses subven-

cionables, ajuts concurrents per part de les diverses línies d’ajut i de préstecs a la 
R+D publicades pel CIDEM.
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2.8.2 Els ajuts atorgats basant-se en aquesta línia no s’acumularan amb cap 
altre ajut atorgat conforme al Reglament general d’exempció per categories de la 
Comissió Europea (Reglament CE núm. 800/2008), ni amb cap ajut de minimis 
que compleixi les condicions que estableix el Reglament (CE) núm. 1998/2006, ni 
amb cap altre finançament comunitari corresponent (parcialment o totalment) als 
mateixos costos subvencionables si aquesta acumulació supera la quantia més alta 
o l’import més alt d’ajut aplicable a l’ajut esmentat en virtut del Reglament (CE) 
núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008.

2.8.3 Els projectes presentats a aquesta línia d’ajuts, en qualsevol de les seves 
modalitats anteriorment exposades, podran ser enviats al CDTI (Centre per al 
Desenvolupament Tecnològic Industrial) amb la finalitat d’avaluar la possible 
complementarietat en el finançament del projecte, tret de declaració expressa en 
contra per part de l’empresa en el formulari de sol·licitud de l’ajut.

2.9 Bestretes de pagament.
La resolució d’atorgament pot preveure la possibilitat d’efectuar bestretes, amb 

indicació de la quantia que correspongui en cada cas. En aquest supòsit, el beneficiari 
haurà de presentar un aval atorgat per una entitat bancària o financera per l’import 
de la subvenció pagat a la bestreta, incrementat amb els interessos corresponents fins 
a la finalització del projecte. L’aval s’alliberarà amb la certificació prèvia conforme 
han estat realitzades les despeses objecte de l’ajut.

—3 Ajuts destinats a incentivar la participació d’agents catalans a les convoca-
tòries Eranet dels projectes Eurotransbio i Manunet

3.1 Tipologia de projectes subvencionables.
3.1.1 El Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) podrà 

atorgar ajuts destinats a finançar la participació d’agents catalans als projectes de 
R+D que hagin estat aprovats a les convocatòries Eranet dels projectes Eurotransbio 
i Manunet.

3.1.2 Els projectes presentats, per tal que siguin subvencionables per aquesta 
línia d’ajuts, hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 
150.000,00 euros.

3.1.3 En el cas de grans empreses, només es consideraran objecte d’ajut aquells 
projectes que comportin un canvi en el comportament del beneficiari, de tal ma-
nera que aquest incrementi el seu grau d’activitat de R+D. El beneficiari haurà de 
demostrar, abans de la concessió, que l’ajut comportarà un augment substancial de 
la mida del projecte o de l’àmbit d’aplicació del projecte o de l’import total invertit 
en el projecte o del ritme d’execució del projecte.

3.1.4 Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts es podran iniciar a 
partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar 
en un termini màxim de 2 anys; existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació de 
termini basant-se en el que estableix l’article 49 de la Llei 30/1992, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.1.5 Els projectes hauran de ser tècnicament i financerament factibles.
3.1.6 Als efectes d’aquests ajuts:
a) Es consideren recerca industrial les activitats destinades a l’adquisició de nou 

coneixement, que exploren la possible aplicació de noves tecnologies en la generació 
de nous productes o processos o per obtenir una millora substancial en productes, 
processos o serveis existents. Inclou la creació de components en sistemes comple-
xos que són necessaris per a la investigació industrial, en especial per a la validació 
genèrica d’una determinada tecnologia o aplicació d’una tecnologia, però excloent 
la fabricació de prototips o demostradores finals dels nous productes, processos o 
serveis, previstos en el punt b) d’aquest apartat.

b) Es considera desenvolupament experimental l’adquisició, la combinació, la 
configuració i l’ús de coneixements i tècniques ja existents, d’índole científica, 
tecnològica, empresarial o d’un altre tipus, pensant en l’elaboració de plans i es-
tructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats. 
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Podrà incloure, per exemple, altres activitats de definició conceptual, planificació 
i documentació de nous productes, processos i serveis. Entre les activitats podran 
figurar l’elaboració de projectes, dissenys, plans i altres tipus de documentació 
sempre que no vagi destinada a usos comercials.

c) No s’inclouen dins del concepte de desenvolupament experimental les mo-
dificacions habituals o periòdiques realitzades en productes, línies de producció, 
processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, encara que les 
modificacions puguin representar millores.

3.2 Beneficiaris i requisits.
Podran ser beneficiàries dels ajuts per a la realització dels projectes Eranet les 

empreses que disposin d’establiment operatiu a Catalunya. En cas que més d’una 
empresa catalana participi en el mateix projecte Eranet (Eurotransbio o Manunet), 
només es presentarà una sol·licitud de subvenció, on una de les empreses apareixerà 
com a sol·licitant i la resta com a participants.

Els organismes públics de recerca, centres privats de recerca científica i desen-
volupament, centres tecnològics i altres persones físiques o jurídiques únicament 
podran participar en el projecte com a entitats subcontractades i sempre que apor-
tin valor afegit al projecte, la qual cosa haurà d’estar acreditada a la memòria de 
presentació del projecte.

3.3 Despeses subvencionables.
3.3.1 Es consideren subvencionables les despeses pels conceptes següents, sempre 

que estiguin directament vinculades amb la realització del projecte:
a) Despeses de personal propi i contractat, associat directament i exclusivament 

al projecte (investigadors, tècnics i personal auxiliar).
b) Col·laboracions externes de qualsevol mena utilitzades exclusivament per a 

l’activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental.
c) Despeses d’equipaments, instrumental i material inventariable, dedicat ex-

clusivament i permanentment a l’activitat de recerca industrial i desenvolupament 
experimental. En el cas que els equipaments, l’instrumental i el material no s’utilitzin 
en tota la seva vida útil per al projecte de recerca o desenvolupament, únicament es 
consideraran subvencionables les despeses proporcionals corresponents al seu ús 
durant el termini d’execució del projecte subvencionat, calculades segons les bones 
pràctiques de comptabilitat.

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.

d) Altres despeses d’adquisició de material no inventariable, subministraments i 
altres productes similars directament derivats de l’activitat d’investigació, així com 
les despeses de l’informe de l’auditor de comptes que realitzi la memòria econòmica 
justificativa del cost de les activitats realitzades.

e) Despeses derivades de la gestió del projecte, sempre que una de les entitats 
catalanes sigui la coordinadora del projecte Eranet. Aquestes despeses poden 
preveure: hores de dedicació del personal propi a la gestió del consorci europeu, 
lloguer d’espais per a reunions de coordinació i factures de materials diversos 
utilitzats directament per a l’activitat de gestió del projecte. Aquestes despeses 
podran suposar, com a màxim, el 7% dels costos totals subvencionables del 
projecte.

f) Altres despeses: aquelles derivades del desenvolupament del projecte que 
suposin desplaçaments internacionals (allotjament i desplaçaments).

3.3.2 Tots els costos subvencionables s’hauran d’assignar a una categoria espe-
cífica de recerca i desenvolupament.

3.3.3 L’acceptació com a subvencionables de despeses corresponents a prove-
ïdors vinculats amb el beneficiari, segons la definició que estableix el punt 17.4 
de l’annex 1 d’aquestes bases reguladores, queden condicionades a la justificació 
expressa per part de l’empresa o entitat sol·licitant, que haurà de valorar el CIDEM. 
En cap cas s’admetran despeses que no aportin valor afegit a les activitats a dur a 
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terme dins el projecte (com per exemple benefici industrial facturat entre empreses 
vinculades).

3.3.4 Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000,00 
euros en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 euros en el cas de sub-
ministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o 
assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la 
prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les característiques especials 
de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat prou nombre d’entitats que 
el subministrin o el prestin. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran 
d’indicar en la justificació, s’ha de fer conforme a criteris d’eficiència i economia, 
i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la 
proposta econòmica més avantatjosa.

3.4 Quanties dels ajuts.
3.4.1 La quantia bruta de les subvencions serà de fins al 50% de la despesa 

subvencionable per a activitats de recerca industrial, i de fins al 25% de la despesa 
subvencionable per a activitats de desenvolupament experimental.

3.4.2 El percentatge podrà arribar fins al 60% de la despesa subvencionable per 
a activitats de recerca industrial, i fins al 35% de la despesa subvencionable per a 
activitats de desenvolupament experimental en cas que la beneficiària sigui una 
mitjana empresa. Per a les petites empreses, el percentatge podrà arribar fins al 70% 
de la despesa subvencionable per a activitats de recerca industrial i fins al 45% de 
la despesa subvencionable per a activitats de desenvolupament experimental.

3.4.3 La quantia bruta de les subvencions es podrà incrementar fins a un 15%, fins 
a una quantia màxima d’ajuda del 80%, quan un projecte Eranet impliqui almenys la 
col·laboració efectiva d’una Pime catalana, o sigui realitzat si més no en dos estats 
membres de la Comissió Europea, i cap de les empreses participants es faci càrrec 
per si sola més del 70% dels costos subvencionables del projecte.

3.4.4 En cap cas es concedirà un ajut d’un import superior a 350.000,00 euros per 
a la participació catalana en el projecte Eranet, encara que en el projecte hi participi 
més d’una empresa catalana.

3.5 Documentació addicional.
3.5.1 Juntament amb l’imprès de sol·licitud, que inclou la memòria incorporada 

en el moment d’omplir aquest imprès i presentada anteriorment a la convocatòria 
Eranet, s’hi adjuntarà la documentació següent:

a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l’entitat 
sol·licitant, en cas que aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil.

b) Si n’hi ha, detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes des-
peses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals, especificant-ne la quantia, la data 
d’atorgament i l’ens atorgant.

c) En el cas d’empreses grans, un informe que acrediti l’efecte incentivador de 
l’ajut per a l’empresa en termes d’increment de la mida del projecte, del seu àmbit 
d’aplicació, de l’import total invertit en el projecte o en la rapidesa en la seva exe-
cució.

d) Per projectes de recerca industrial, i en cas que hi participin organismes pú-
blics de recerca, centres privats de recerca científica i desenvolupament o centres 
tecnològics, contracte o esborrany de l’acord establert amb aquestes entitats que 
inclogui informació sobre el pla de treball a desenvolupar per les mateixes.

3.5.2 En cas que algun d’aquests documents ja hagi estat presentat en convo-
catòries anteriors del CIDEM, no caldrà la seva presentació en aquesta convoca-
tòria sempre que el sol·licitant adjunti una declaració on s’hi especifiquin aquests 
documents, la data en la qual es van presentar al CIDEM i s’hi faci constar que 
continuen sent vigents.

3.6 Criteris de valoració i ponderació.
a) Es valorarà que el soci català lideri el projecte Eranet (valor 10).
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b) Valoració de la gestió del projecte i de l’estructura del consorci i de les entitats 
col·laboradores subcontractades per afrontar els reptes tecnològics identificats en el 
projecte, així com la seva experiència anterior en l’àmbit d’actuació. Grau de com-
plementarietat entre els diferents equips de treball participants en el projecte i grau 
de valor afegit internacional. També es valorarà l’estratègia de gestió del projecte i 
l’existència d’un acord de consorci entre els participants del projecte (valor 15).

c) Valoració dels mèrits del projecte: a partir de la descripció dels objectius 
tecnològics del projecte i de l’estat de la tècnica actual (antecedents i referències 
tècniques), es valorarà la identificació, al pla general i al pla tecnològic, dels objectius 
del projecte (claredat i concreció), així com el seu grau d’originalitat i novetat respecte 
al seu àmbit d’aplicació. També es valorarà el nivell de risc tecnològic assumit en 
el projecte en base als reptes tecnològics identificats, així com les mesures per a la 
protecció de la propietat industrial i intel·lectual generada (per exemple, patents). 
Valoració de les possibilitats d’incorporació al mercat dels resultats o tecnologies 
proposades i pla de transferència de tecnologia per mitjà del projecte (valor 25)

d) Valoració de la metodologia, el pla de treball del projecte i el pressupost: 
adequació de la metodologia i pla de treball a la consecució dels objectius, existèn-
cia d’un cronograma amb fases, activitats i tasques del projecte amb identificació 
dels seus responsables d’execució (amb el detall i concreció de relacions entre les 
entitats participants per al desenvolupament del projecte). Adequació a les activitats 
i tasques proposades dels recursos humans, instal·lacions i equipaments associats 
al projecte. Valoració de l’adequació i la coherència de les despeses vinculades al 
projecte amb la metodologia, objectius i pla de treball previstos. Nivell de concreció 
i justificació de les partides i conceptes detallats en el pressupost. Valoració de la 
capacitat financera dels participants del consorci per desenvolupar les activitats 
proposades al projecte (valor 15).

e) Valor de mercat dels resultats previstos, impacte i explotació dels resultats a 
Catalunya: rellevància i impacte tecnològic dels resultats esperats del projecte en el 
mercat català i en la competitivitat de les entitats que utilitzin els resultats derivats 
del projecte. Valoració de la viabilitat comercial i pla d’explotació dels resultats 
del projecte (com per exemple les possibilitats d’incorporació al mercat dels resul-
tats o tecnologies proposades). Es valorarà l’impacte estratègic del projecte per a 
Catalunya, l’impacte socioeconòmic i mediambiental dels resultats del projecte, el 
grau de contribució al reforç i manteniment del teixit empresarial local o de xarxes 
innovadores de relacions establertes (competitivitat, creixement i generació d’ocu-
pació), així com la potencial comercialització dels resultats i l’estratègia empresarial 
del projecte i l’impacte a la competitivitat europea en el seu àmbit d’aplicació. Es 
valorarà la cooperació entre els agents de recerca i innovació de Catalunya al pro-
jecte ERANET. Es valorarà l’existència d’un pla de comunicació i difusió pública 
dels resultats, on s’evidenciï el recolzament de l’entitat concedent al projecte en els 
termes establerts a l’apartat 14.1 de l’annex 1 d’aquestes bases (valor 35).

3.7 Comunicació dels ajuts a la Comissió Europea.
L’atorgament d’aquests ajuts es regeix pel Reglament (CE) núm. 800/2008, de 

la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories 
d’ajut compatibles amb el Mercat Comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat 
(Reglament general d’exempció per categories) (DOUE L 214/3, de 9.8.2008).

3.8 Concurrència.
3.8.1 Un mateix projecte no podrà rebre, per a les mateixes despeses subven-

cionables, ajuts concurrents per part de les diverses línies d’ajut i de préstecs a la 
R+D publicades pel CIDEM.

3.8.2 Els ajuts atorgats basant-se en aquesta línia no s’acumularan amb cap 
altre ajut atorgat conforme al Reglament general d’exempció per categories de la 
Comissió Europea (Reglament CE núm. 800/2008), ni amb cap ajut de minimis 
que compleixi les condicions que estableix el Reglament (CE) núm. 1998/2006, ni 
amb cap altre finançament comunitari corresponent (parcialment o totalment) als 
mateixos costos subvencionables si aquesta acumulació supera la quantia més alta 
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o l’import més alt d’ajut aplicable a l’ajut esmentat en virtut del Reglament (CE) 
núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008.

3.9 Bestretes de pagament.
La resolució d’atorgament pot preveure la possibilitat d’efectuar bestretes, amb 

indicació de la quantia que correspongui en cada cas. En aquest supòsit el beneficiari 
haurà de presentar un aval atorgat per una entitat bancària o financera per l’import 
de la subvenció pagat a la bestreta, incrementat amb els interessos corresponents fins 
a la finalització del projecte. L’aval s’alliberarà amb la certificació prèvia conforme 
han estat realitzades les despeses objecte de l’ajut.

(09.330.101)
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	IUE/3796/2009, de 27 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar els plans d’actuació dels agents tecnològics de Catalunya i s’obre la convocatòria per a l’any 2010.
	RESOLUCIÓ
	IUE/3797/2009, de 16 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de les línies d’ajut a la recerca, el desenvolupament i la innovació, i es fan públiques les convocatòries per a l’any 2010.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/17/2010, de 5 de gener, per la qual es convoquen subvencions a ens locals i societats mercantils de titularitat pública, per facilitar l’aplicació de l’article 11.2 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2
	008, de 15 d’abril, per al 2010 (codi de la convocatòria 04.13.10).
	RESOLUCIÓ
	MAH/20/2010, de 7 de gener, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per al finançament d’actuacions als espais naturals protegits de Catalunya per a l’any 2010 (codi de la convocatòria 04.10.10).
	RESOLUCIÓ
	MAH/21/2010, de 5 de gener, per la qual es convoquen subvencions per fomentar la protecció dels animals de companyia per a l’any 2010 (codi de la convocatòria 04.04.10).
	RESOLUCIÓ
	MAH/22/2010, de 5 de gener, per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar la conservació de l’abella de la mel autòctona per a l’any 2010 (codi de la convocatòria 04.12.10).
	AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	MAH/3802/2009, de 18 de novembre, per la qual es fa públic l’atorgament del Premi Medi Ambient 2009 de Disseny per al Reciclatge de la Generalitat de Catalunya.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/18/2010, de 7 de gener, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives de persones participants admeses i excloses de la convocatòria de procés selectiu per a l’accés a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica del cos de bombers d
	e la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 76/09).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	ECF/3798/2009, de 9 de desembre, de cessament del senyor Francesc Poy Martí com a coordinador de Gestió Tributària.
	RESOLUCIÓ
	ECF/3799/2009, de 15 de desembre, de cessament del senyor Josep Maria Mor Maurici com a cap del Servei de Gestió Tributària de la Delegació Territorial a Girona.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/15/2010, de 13 de gener, per la qual s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu per proveir 45 places del cos de titulació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, arxiví
	stica (núm. de registre de la convocatòria 178).
	RESOLUCIÓ
	GAP/16/2010, de 13 de gener, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu per proveir 5 places del cos de titulació superior (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, interven
	ció (núm. de registre de la convocatòria 186).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3794/2009, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball de l’Institut Català de la Salut (convocatòria de provisió núm. SA/022/09).
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/25/2010, d’11 de gener, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de personal estatutari facultatiu especialista de les institucions hospitalàries de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-1/2007).
	RESOLUCIÓ
	SLT/26/2010, d’11 de gener, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de cap de secció d’institucions hospitalàries de l’Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Metropolitana Sud-05/08).
	RESOLUCIÓ
	SLT/27/2010, de 12 de gener, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de personal estatutari facultatiu especialista de les institucions hospitalàries de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-1/2007).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	RESOLUCIÓ
	ASC/19/2010, de 7 de gener, per la qual s’aproven i es fan públiques la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses i la llista provisional de persones aspirants exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana i la prova
	 de coneixements de llengua castellana en la convocatòria del procés selectiu de nou accés per a la provisió de 96 places en règim de personal laboral fix del Departament d’Acció Social i Ciutadania pel sistema de concurs oposició (convocatòria núm. L001/
	09).
	RESOLUCIÓ
	ASC/23/2010, de 4 de gener, per la qual es nomena el senyor Josep González Cambray director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
	RESOLUCIÓ
	ASC/24/2010, d’11 de gener, per la qual es destina el senyor Jordi Muner Armengol al lloc de responsable de Planificació i Avaluació de Polítiques i Serveis a la Infància i l’Adolescència de la Secretaria d’Infància i Adolescència.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/14/2010, de 12 de gener, per la qual es prorroga el termini d’aprovació i publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria de procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 160 places de l’escal
	a bàsica, categoria d’agent major (subgrup C1), del cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 02/09).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	d’11 de gener de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 96/2008, de 29 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat de dret públic Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalun
	ya.
	INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es deixa sense efecte la licitació d’un contracte de serveis.
	INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA
	ANUNCI
	d’adjudicació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat de l’Alt Camp (ref. CC2003003033).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat de Carme-Capellades (ref. 02199900598).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2009002078).
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	DE JUSTÍCIA
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (rotlle 899/2008).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Sant Feliu de Guíxols, sobre actuacions de judici verbal (exp. 176/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 37 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 919/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 177/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Sant Feliu de Guíxols, sobre procediment de judici verbal (exp. 732/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de la Seu d’Urgell, sobre actuacions de judici verbal (exp. 181/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Lleida, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1101/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Terrassa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 71/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 42 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 246/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 34 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 970/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 del Vendrell, sobre actuacions d’expedient de domini (exp. 558/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 28 de Barcelona, sobre procediment de judici verbal (exp. 840/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 38 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 712/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Vilanova i la Geltrú, sobre procediment de judici verbal (exp. 357/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1337/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 31 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 846/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 661/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1927/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 48 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 455/2009).
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