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AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
I DE RECERCA

RESOLUCIÓ
IUE/2125/2010, de 10 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores per 
a la concessió d’ajuts a projectes tractors en els àmbits d’e-Salut, e-Cultura i e-
Infraestructures dins del marc de la Inforegió.

Atès el que disposa el capítol IX 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 relació 
amb el règim jurídic de subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

Atesa la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases 
generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR);

Atès que l’article 11 del Decret 168/2002, d’11 de juny, pel qual s’aproven els 
Estatuts de l’AGAUR, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les 
bases i convocatòries de beques i subvencions, com també resoldre-les;

Atès el Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel 
qual es declaren determinades categories d’ajuda compatibles amb el mercat comú 
en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per ca-
tegories), publicat al Diari Oficial de la Unió Europea de 9 d’agost de 2008, L214,

RESOLC:

Article únic
Aprovar les bases reguladores que han de regir la concessió d’ajuts a projectes 

tractors en els àmbits d’e-Salut, e-Cultura i e-Infraestructures dins del marc de la 
Inforegió.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, 
amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant del president o la presidenta 
del Consell de Direcció de l’AGAUR, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà 
de la seva publicació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats 
a partir de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els 
articles 116 i 117 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, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 10 de juny de 2010

JOSEP HUGUET I BIOSCA

President del Consell de Direcció
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ANNEX 1

Preàmbul

La Inforegió és un marc que té com a objectiu generar una gran aliança de centres 
de recerca, universitats, empreses i administracions públiques de Catalunya per 
al foment de la recerca i el desenvolupament en les tecnologies de la informació i 
les comunicacions (TIC) a Catalunya, tant al món acadèmic com a l’empresa i la 
societat.

La Inforegió es planteja treballar en una doble direcció:

Aglutinar els esforços que a Catalunya s’estan fent en l’àmbit de la recerca i el 
desenvolupament de les TIC. Cap grup de recerca, tant del món universitari, com 
de les empreses o les institucions, no s’ha de sentir exclòs d’aquesta iniciativa.

Focalitzar els esforços en determinades àrees de recerca i desenvolupament en 
certs projectes en què Catalunya pugui assolir un grau d’excel·lència. Cap país del 
món no pot liderar tots els àmbits de les TIC. Tanmateix, cap país no està exclòs de 
poder fer contribucions avançades a la tasca d’invenció de la societat del coneixe-
ment. La Inforegió pot ajudar a aconseguir la massa crítica necessària per tal que 
Catalunya pugui assolir aquest repte.

Alineació amb els objectius de la Unió Europea:

Iniciativa i2010: al juny de 2005, la Comissió Europea va publicar la iniciativa 
“i2010: una societat de la informació europea per al creixement i l’ocupació”. Es 
tracta d’un nou marc estratègic que promou una economia digital oberta i compe-
titiva i que posa èmfasi en les TIC com a impulsores de la inclusió i la qualitat de 
vida. La Comissió va proposar tres prioritats, entre les quals hi ha el reforçament 
de la innovació i la inversió en recerca sobre les TIC. Promou la convergència 
digital dels serveis, les xarxes i els dispositius de la societat de la informació i dels 
mitjans de comunicació.

Programa Marc Europeu d’Innovació i Competitivitat (2007-2013): estableix 
com a objectius el foment de la competitivitat de les empreses, especialment de les 
pime i la promoció de totes les formes d’innovació.

Programa Marc Europeu de Recerca i Desenvolupament experimental (2007-
2013): estableix l’objectiu de fomentar la cooperació en projectes de recerca i 
desenvolupament experimental amb l’impuls de la participació del tots els actors 
implicats (universitats, empreses, administració pública).

Programa TIC: s’estableixen, entre altres, les línies de recerca prioritàries següents: 
infraestructures del futur (que hauran de ser públiques, dinàmiques, resistents, 
segures i donar suport a la interconnectivitat dels diferents actors en una multitud 
d’entorns) i e-salut (dispositius d’imatge).

Iniciativa Europa Innova: es tracta d’una iniciativa de suport a la innovació 
empresarial que compta amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta iniciativa 
ha manifestat la necessitat de finançar la innovació per poder impulsar el nivell 
competitiu de les empreses, en especial de les pime. L’accés al finançament requerirà 
necessàriament la creació de partenariats publicoprivats.

Els ajuts que preveu aquesta Resolució els podrà cofinançar el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu Compe-
titivitat Regional i Ocupació de Catalunya 2007-2013.

—1 Objecte
1.1 Establir les bases reguladores de préstecs i subvencions destinats a finançar 

la cooperació estable publicoprivada en la recerca industrial i el desenvolupament 
experimental en TIC dins del marc de la Inforegió.
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1.2 Amb caràcter general, les fites perseguides són:
Establir un marc de cooperació estable entre centres de recerca (públics i privats), 

empreses, universitats, centres tecnològics i altres entitats de dret públic implicades 
en el cercle recerca-innovació.

Potenciar la recerca orientada al mercat per tal d’obtenir productes finals excel-
lents i altament competitius.

—2 Activitats i àrees temàtiques subvencionables
2.1 Les subvencions i els préstecs aniran dirigits a finançar grans projectes de 

recerca orientats a l’adquisició de nous coneixements que puguin ser útils per crear 
nous productes, processos o serveis o millorar qualitativament els ja existents.

2.2 Es finançaran projectes centrats en una de les àrees següents:
e-Salut:
Serveis a la ciutadania: teleassistència i suport als malalts crònics, concer-

tació de visites, cerca d’informació, consultes mèdiques a distància, recepta 
electrònica.

Serveis corporatius: promoció de l’ús de les TIC, història clínica electrònica 
compartida.

Telemedicina i imatges mèdiques.
Serveis i continguts en l’àmbit de la salut.
e-Cultura:
Digitalització i desenvolupament de les TIC per crear nous continguts culturals, 

en els àmbits del patrimoni cultural (arqueològic, documental, arquitectònic), la 
música, l’audiovisual, el cinema, les arts visuals, els videojocs i els llibres.

Serveis i continguts (serveis i continguts web, per a mòbils i PDA, sistemes de 
traducció multilingüe).

Mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, publicitat, Internet).
e-Infraestructures:
Xarxes troncals de banda ampla d’altes prestacions.
Xarxes programables i reconfigurables.
Infraestructures per a continguts digitals: recerca orientada a produir, emmagat-

zemar, gestionar, personalitzar, transmetre i preservar continguts digitals.
Sistemes basats en tecnologia Grid per tenir accés a recursos heterogenis distri-

buïts en diferents plataformes.
Maquinari intel·ligent per a xarxes òptiques.
Programari per a xarxes òptiques intel·ligents.
Aplicacions i serveis sobre xarxes òptiques.
Xarxes de sensors.
Es poden presentar les tipologies de projectes següents:
Projectes de recerca industrial, d’acord amb la definició de l’annex 2.
Projectes de desenvolupament experimental, d’acord amb la definició de l’annex 2.
2.3 Els projectes no es poden haver iniciat abans de la data de presentació de 

la sol·licitud, atès que no tindrien un efecte incentivador.

—3 Entitats beneficiàries
3.1 Poden beneficiar-se de les subvencions i els préstecs previstos les agrupacions 

de persones jurídiques, públiques o privades, en els termes previstos a l’article 11 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Tots els membres 
que es comprometin a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten 
la concessió de l’ajut tenen la consideració de beneficiaris. En tot cas, cal nomenar 
una persona representant o apoderada única de l’agrupació, amb poders suficients 
per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l’agrupació.

Les agrupacions han d’incloure, com a mínim:
a) Per a projectes d’e-Infraestructures i e-Cultura:
Una pime. Vegeu-ne la definició a l’annex 2.
Una entitat o centre de recerca de caràcter públic o privat que disposi d’unitats 

de recerca i/o innovació.
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Una universitat. En el cas que la universitat participi mitjançant un centre de 
recerca amb entitat jurídica pròpia no és obligatòria la participació d’un altre centre 
de recerca.

Aquest mínim es refereix a entitats jurídicament independents entre si.
Addicionalment, poden participar-hi centres tecnològics, grans empreses i entitats 

de dret públic, aquestes últimes sempre que actuïn com a usuàries finals i facilitin 
la fase de proves del producte.

b) Per a projectes d’e-Salut:
Una pime. Vegeu-ne la definició a l’annex 2.
Una entitat assistencial. Vegeu-ne la definició a l’annex 2.
Un centre de recerca de caràcter públic o privat o altres entitats sense ànim de 

lucre dedicades a la recerca en ciències de la salut.
Una universitat. En el cas que la universitat participi mitjançant un centre de 

recerca amb entitat jurídica pròpia no és obligatòria la participació d’un altre centre 
de recerca.

Aquest mínim es refereix a entitats jurídicament independents entre si.
Addicionalment, poden participar-hi centres tecnològics, grans empreses i entitats 

de dret públic, aquestes últimes sempre que actuïn com a usuàries finals i facilitin 
la fase de proves del producte.

3.2 Els participants hauran dur a terme una part de la seva activitat en el terri-
tori de Catalunya i no podran ser empreses en crisi, segons la definició recollida a 
l’annex 2. Tampoc no poden formar part de l’agrupació sol·licitant les empreses que 
estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió de la 
Comissió que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

3.3 La participació d’organismes d’investigació en el projecte comportarà que 
l’organisme d’investigació rebi de les empreses participants una compensació equi-
valent al preu de mercat dels drets de propietat industrial resultants de l’activitat de 
l’organisme d’investigació efectuada en el projecte i transferibles a les empreses 
participants. Qualsevol contribució de les empreses participants en els costos de 
l’organisme d’investigació es deduirà de la compensació esmentada. En aquest 
mateix sentit, els contractes d’investigació o d’altres serveis relacionats amb la 
investigació duta a terme per organismes d’investigació finançats amb fons públics 
els hauran de pagar a preu de mercat les empreses participants per tal de no incórrer 
en ajut d’estat indirecte.

3.4 Poden participar en el projecte les entitats subcontractades, sempre que no 
es destini a la subcontractació més del 20% del cost total del projecte.

3.5 En termes generals, en els projectes cofinançats pel FEDER, les entitats 
beneficiàries han de complir el marc legal comunitari i, en concret, la normativa 
específica següent:

a) Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol, pel qual s’esta-
bleixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió.

b) Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 
de juliol, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

c) Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, 
que fixa les normes de desenvolupament.

d) Ordre EHA/524/2008, de 26 de febrer, per la qual s’aproven les normes sobre 
les despeses subvencionables dels programes operatius del FEDER i del Fons de 
Cohesió, així com les instruccions específiques per a la gestió de fons FEDER.

També són aplicables i s’han de complir les instruccions específiques per a la 
gestió del fons FEDER que dictin les autoritats competents, si escau, en el decurs 
del desenvolupament del contingut d’aquestes bases.

L’acceptació del finançament FEDER comporta la inclusió a la llista d’agrupacions 
beneficiàries, que es publicarà electrònicament o per altres mitjans, de conformitat 
amb l’article 7 apartat 2 lletra d) del Reglament (CE) núm. 1828/2006.
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—4 Pressupost i cofinançament
4.1 Modalitats dels ajuts.
Els ajuts es podran concedir sota la modalitat de préstecs i/o subvencions, en 

funció del que es determini a les convocatòries corresponents.
El suport que rebin les entitats beneficiàries podrà revestir una o diverses de les 

modalitats enumerades en el punt anterior, en funció de les característiques de cada 
projecte, del nivell de risc inherent a aquestes i, ocasionalment, en funció de l’entitat 
beneficiària, sense que es puguin superar els límits establerts pel marc comunitari 
sobre ajuts de recerca i desenvolupament (Reglament CE 800/2008, de 6 d’agost).

Atès que els ajuts en forma de préstec suposen un equivalent monetari teòric en 
termes de subvenció, la Comissió de Selecció prevista a la base 8 podrà proposar 
la concessió d’un préstec, en lloc de la subvenció sol·licitada per la persona repre-
sentant de l’agrupació, en el cas de les convocatòries que incloguin ambdós tipus 
d’ajuts. La persona representant de l’agrupació, al seu torn, haurà d’indicar si, en 
cas que se li denegui la subvenció, sol·licita o no un préstec, i la negativa facultarà 
la Comissió de Selecció per no proposar cap tipus d’ajut.

4.2 Característiques dels préstecs.
Les característiques dels ajuts en forma de préstecs seran les següents:
a) Import màxim del préstec: fins al 75% del cost dels projectes, respectant els 

límits d’intensitat d’ajut establerts a la base 4.3, i s’entén que per atendre aquests 
límits es calcula l’import del préstec en termes de subvenció bruta equivalent.

b) Termini màxim d’amortització de deu anys, modulable en la resolució de con-
cessió respectiva tenint en compte la naturalesa i les característiques del projecte. 
En tot cas, es podrà concedir un termini de carència no superior a tres anys.

c) Tipus d’interès d’aplicació del 0% anual.
d) L’exigència de garanties financeres a les convocatòries derivades d’aquestes 

bases generals requerirà l’aportació prèvia de l’entitat beneficiària dels resguards 
corresponents de constitució de garanties davant de la Caixa General de Dipòsits, 
segons el que s’estableix a la base 17.

4.3 Finançament de projectes: intensitat de l’ajut.
Les subvencions i els préstecs dels quals puguin beneficiar-se els projectes i les 

activitats es finançaran a càrrec de les aplicacions pressupostàries que es determinin 
a les convocatòries corresponents.

Els instruments de finançament en forma de subvencions i préstecs es podran 
concedir amb caràcter plurianual.

S’entén per intensitat bruta de l’ajut el valor de l’ajut actualitzat, el càlcul del 
qual s’efectua d’acord amb el estableix l’annex I de les directrius sobre les ajudes 
d’Estat de finalitat regional (98/C 74/06), expressat en percentatge de les despeses 
subvencionables del projecte.

En el marc dels límits establerts pel marc comunitari sobre ajuts de recerca i des-
envolupament (Reglament CE núm. 800/2008), la intensitat bruta màxima dels ajuts 
en forma de subvenció o préstec de qualsevol modalitat que es podran concedir per 
als projectes i les actuacions regulats en aquesta resolució serà de com a màxim:

Tipus de projecte Intensitats brutes màximes en forma de subvenció
 Empresa petita Empresa mitjana Altres

Recerca industrial Fins al 70% del cost subvencionable Fins al 60% del cost subvencionable  Fins al 50% del cost subvencionable

Desenvolupament  
experimental Fins al 45% del cost subvencionable Fins al 35% del cost subvencionable Fins al 25% del cost subvencionable
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4.4 Compatibilitat o acumulació.
Els ajuts es podran acumular amb qualsevol altre ajut exempt en virtut del Regla-

ment 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades 
categories d’ajuts compatibles amb el mercat comú, en aplicació dels articles 87 i 88 
del Tractat, sempre que aquestes mesures es refereixin a costos subvencionables que 
tinguin una identificació diferent. En canvi, no es podran acumular amb cap ajut 
de mínims que reuneixi les condicions establertes en el Reglament (CE) 1998/2006 
(DOE L379, de 28 de desembre de 2006) ni amb cap altre finançament comunitari 
corresponent (parcialment o total) als mateixos costos subvencionables si aquesta 
acumulació supera la intensitat més elevada o l’import més elevat de l’ajut aplicable 
a l’ajut esmentat en virtut d’aquest reglament.

En els projectes cofinançats pel FEDER no es pot donar el supòsit de doble 
finançament de les despeses imputades al projecte amb altres ajuts procedents de 
règims comunitaris o nacionals que rebin finançament comunitari, ni rebre ajuts 
d’altres programes operatius cofinançats pel FEDER diferents del PO Competitivitat 
Regional i Ocupació de Catalunya 2007-2013.

—5 Despeses elegibles
Despeses de personal: s’imputaran les despeses de personal propi o contractat 

dedicat exclusivament al projecte. En el cas d’organismes públics d’investigació, no 
se subvencionaran les despeses de personal fix vinculat estatutàriament o contrac-
tualment. Es poden imputar despeses de viatge i costos indirectes amb un llindar 
màxim del 25% del cost total del projecte.

Aparells i equips: inversions en aparells i equips físics i lògics de nova adquisició, 
destinats al projecte. El programari que es faci servir en el desenvolupament del 
projecte ha de ser original. Només s’admetrà l’amortització d’equips adquirits amb 
anterioritat al projecte quan s’hagin utilitzat per a l’execució del projecte sempre 
que el pressupost aprovat ho inclogui expressament. Quan la compra dels equips 
es faci mitjançant un contracte de lísing només s’imputaran les quotes pagades fins 
al 31 de desembre de cada anualitat.

Subcontractació: només les despeses de subcontractació derivades exclusivament 
del projecte com les de consultoria i serveis equivalents, coneixements tècnics 
adquirits a tercers, amb un màxim d’un 20% del cost total del projecte.

—6 Convocatòries d’ajuts
El procediment per a la concessió dels ajuts s’iniciarà d’ofici i es podran fer una 

o diverses convocatòries anuals. Els projectes i el finançament objecte de cada 
convocatòria podran tenir caràcter plurianual.

Les disposicions de convocatòria detallaran almenys el contingut mínim previst 
a l’article 92.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

—7 Sol·licituds
7.1 Les sol·licituds s’han de presentar preferentment per mitjans telemàtics, 

d’acord amb el model normalitzat, i les ha de formalitzar la persona representant 
legal o apoderada de l’entitat de l’agrupació que actua com a líder del projecte.

7.2 Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics juntament amb la 
documentació que es demani, i es determinarà a cada convocatòria la forma i les 
condicions de la presentació telemàtica.

7.3 La presentació de sol·licituds s’ha d’ajustar a la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i a la possibilitat de presentar les sol·licituds telemàticament.

L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències 
de l’AGAUR (via Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona) i també a la seva pàgina 
web (http://www.gencat.cat/agaur).

7.4 La sol·licitud ha de contenir una declaració responsable de cada entitat de 
l’agrupació que certifiqui que l’entitat no es troba en cap dels supòsits recollits a 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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Així mateix, els membres de l’agrupació han de declarar que no es troben en crisi 
segons la definició inclosa a l’annex 2 d’aquestes bases.

7.5 Juntament amb la sol·licitud s’han d’adjuntar les propostes de convenis, 
acords, etc., que han de subscriure les parts participants en el projecte en cas que 
esdevinguin adjudicatàries dels ajuts.

7.6 En el cas que es tracti de grans empreses, cal aportar el pla de viabilitat de 
l’efecte incentivador de l’ajut sol·licitat, en relació amb el projecte pel qual se sol·licita 
l’ajut, de conformitat amb el que preveu l’article 8.3 del Reglament 800/2008. El pla 
de viabilitat ha de facilitar informació que justifiqui que, mitjançant l’ajut sol·licitat, 
hi haurà un augment substancial de la mida del projecte i de l’activitat, de l’àmbit 
d’aplicació del projecte o l’activitat, de l’import total invertit pel beneficiari en el 
projecte o l’activitat i/o del ritme d’execució del projecte o l’activitat.

7.7 En cas que s’hagi d’esmenar la sol·licitud, cal notificar-ho a la persona 
interessada mitjançant la publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR d’una diligèn-
cia del director executiu o la directora executiva amb la relació de documentació 
bàsica i documentació no bàsica que cal esmenar, indicant-hi els motius i fent-hi 
constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació 
bàsica, en el termini de deu dies comptadors des de l’endemà de la publicació de 
la diligència corresponent al tauler d’anuncis de l’AGAUR, s’entén que els sol-
licitants desisteixen de la seva sol·licitud, 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. Per tal de fer-ne més difusió i, a 
efectes informatius, es pot consultar el contingut d’aquesta diligència a la pàgina 
web de l’AGAUR.

—8 Avaluació i selecció
8.1 Criteris de valoració.
Les sol·licituds les avaluaran òrgans externs i experts, segons els criteris se-

güents:
Rellevància del projecte en relació amb els objectius establerts en cadascuna de 

les convocatòries.
Qualitat de l’agrupació: es valorarà l’equilibri entre els diferents tipus de partici-

pants així com la idoneïtat dels recursos destinats al projecte (humans i materials). 
A més, es valorarà positivament la col·laboració dels membres de l’agrupació amb 
organismes rellevants d’altres països.

Qualitat i viabilitat de la proposta des dels punts de vista tècnic, econòmic i 
comercial.

Impacte potencial: valor afegit, mercat potencial i creació de llocs de treball.
Potencial d’internacionalitat del projecte. Es valorarà positivament la participació 

dels beneficiaris a escala europea.
Com a resultat de l’avaluació es generarà un valor d’avaluació cientificotècnica 

final expressat en una escala de l’1 al 7.
8.2 Comissions de selecció.
La selecció de les candidatures la durà a terme una comissió de selecció, que 

tindrà en compte les bases generals de l’AGAUR vigents, les avaluacions fetes 
d’acord amb la base 8.1, la disponibilitat pressupostària i l’interès institucional, 
d’acord amb el Pla director vigent de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació.

La Comissió de Selecció la nomena el president o la presidenta del Consell de 
Direcció de l’AGAUR, i està formada per un president o una presidenta, que serà 
el secretari o la secretària de Telecomunicacions i Societat de la Informació o la 
persona en qui delegui, un màxim de cinc vocals i un secretari o una secretària, 
que serà el director executiu o la directora executiva de l’AGAUR o la persona en 
qui delegui, amb veu però sense vot.

Els vocals seran diferents segons les àrees temàtiques subvencionables i els 
designaran els organismes següents:
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Comissió de Selecció per a projectes d’e-Salut: dos vocals designats per la Se-
cretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, dos vocals designats 
pel Departament de Salut i un vocal designat pel Consell Interdepartamental de 
Recerca i Innovació Tecnològica.

Comissió de Selecció per a projectes d’e-Infraestructures: dos vocals designats per 
la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, dos vocals designats 
pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i un vocal designat 
pel Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica.

Comissió de Selecció per a projectes d’e-Cultura: dos vocals designats per la Se-
cretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, dos vocals designats pel 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i un vocal designat pel Consell 
Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica.

A les reunions de les comissions poden assistir amb veu però sense vot els tècnics 
de valoració.

Els organismes que designen els membres de les comissions han de vetllar per la 
paritat de gènere a les comissions de selecció, sempre que sigui possible.

Les comissions de selecció poden proposar una llista de reserva, prioritzada 
degudament, integrada per les sol·licituds que no s’hagin atorgat.

—9 Unitat competent per a la gestió
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

—10 Òrgan competent per a la resolució
El president o la presidenta del Consell de Direcció de l’AGAUR.

—11 Procediment de concessió
La concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva, de 

conformitat amb els criteris de valoració que determini la convocatòria. Per a l’ava-
luació es tindrà en compte exclusivament la documentació aportada a la sol·licitud 
i, per tant, es prescindirà del tràmit d’audiència, de conformitat amb l’article 24.4 
de la Llei 38/2003, general de subvencions, de 17 de novembre.

—12 Termini de resolució
El termini legal màxim per resoldre és de sis mesos comptats des de l’endemà de 

la data de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució 
expressa, l’ajut sol·licitat s’entén desestimat per silenci.

—13 Notificació de la resolució
Publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR. Per tal de fer-ne més difusió i, a 

efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de 
l’AGAUR.

La resolució expressa de concessió o denegació dels ajuts exhaureix la via ad-
ministrativa. Les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de 
reposició davant del president o la presidenta del Consell de Direcció de l’AGAUR, 
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva notificació, d’acord 
amb el que preveuen els articles 116 i 117 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, o directament un recurs con-
tenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, 
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació al 
DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

—14 Acceptació
14.1 L’acceptació de l’ajut s’ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat 

signat per la persona representant legal i/o apoderada de l’agrupació beneficiària, 
en el qual s’ha de comprometre a complir totes les condicions fixades a les bases 
reguladores d’aquesta convocatòria i d’acord amb les bases generals de l’AGAUR 
i les bases específiques de la convocatòria.
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El document d’acceptació s’ha de presentar al registre de l’AGAUR o, d’acord amb 
el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en el termini 
de 45 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la resolució 
d’atorgament al tauler d’anuncis de l’AGAUR.

14.2 Juntament amb el document d’acceptació, cal aportar la documentació 
següent:

a) Document contractual signat per les parts que formen part de les agrupacions 
beneficiàries. El document ha de regular, com a mínim, el següent:

Distribució de les tasques i del pressupost.
Principis de confidencialitat.
Propietat intel·lectual dels resultats.
Patents.
Explotació comercial dels resultats.
Difusió dels resultats.
b) Poders notarials a favor de la persona representant i/o apoderada de l’agrupació 

beneficiària i el seu document d’identitat.
c) CIF de l’empresa o entitat líder.
d) Quan l’ajut es concedeixi en forma de préstec: resguard d’acreditació de 

constitució de les garanties davant de la Caixa General de Dipòsits.
e) En cas de tractar-se d’una pime, declaració que confirmi que l’empresa té 

la consideració de petita i mitjana empresa, d’acord amb la definició inclosa en el 
Reglament 800/2008, de 6 d’agost de 2008.

14.3 D’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres, en el moment de l’acceptació i per tal de procedir al 
pagament de l’ajut, l’AGAUR comprovarà d’ofici si les entitats beneficiàries estan 
al corrent de les obligacions tributàries. En cas que no sigui possible aquesta com-
provació, l’AGAUR requerirà a l’entitat beneficiària l’aportació de les certificacions 
positives acreditatives d’estar-ne al corrent.

Pel que fa a les obligacions davant de la Seguretat Social, en tot cas, les entitats 
beneficiàries han de presentar, juntament amb el document d’acceptació, el certificat 
positiu acreditatiu d’estar-ne al corrent.

14.4 El document normalitzat d’acceptació de l’ajut es pot obtenir a les depen-
dències de l’AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta, 08003 de Barcelona) i a la seva 
pàgina web: http://www.gencat.cat/agaur.

14.5 S’entén que renuncien tàcitament a l’ajut les entitats beneficiàries que no 
hagin presentat el document d’acceptació i la resta de documentació requerida en 
el termini i les condicions descrites en els apartats anteriors.

—15 Renúncies i substitucions
En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document 

d’acceptació i la resta de documentació en les condicions i el termini que preveu la 
convocatòria, l’òrgan de resolució de la convocatòria o el director executiu o la directora 
executiva de l’AGAUR poden adjudicar l’ajut a candidatures de la llista de reserva. Les 
renúncies i substitucions s’han de notificar individualment a la persona interessada, 
d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 16 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—16 Canvis i incidències
Quan les circumstàncies del cas ho aconsellin i estiguin motivades degudament, 

el director executiu o la directora executiva de l’AGAUR pot resoldre les incidències 
i autoritzar, a petició de la persona representant legal de l’agrupació beneficiària 
de l’ajut alguna variació en el pla de treball i/o projecte proposat o en el període de 
gaudi de l’ajut, segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui 
un canvi substancial dels termes de la convocatòria.

—17 Garanties
17.1 Les convocatòries corresponents a aquestes bases establiran les circum-

stàncies en les quals les entitats beneficiàries hauran d’aportar garanties per a la 
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concessió de préstecs. En les bases de la convocatòria s’especificarà l’import o 
percentatge de la garantia.

17.2 Els préstecs s’han d’abonar abans de la justificació de l’execució de l’actuació 
o el projecte, sempre que s’hagi justificat la constitució de la garantia.

17.3 Les garanties s’han de constituir en el termini que fixi la resolució de 
convocatòria i davant de la Caixa General de Dipòsits, en alguna de les modalitats 
previstes en la normativa de la Caixa esmentada (Reial decret 161/1997, de 7 de 
febrer, BOE de 25 de febrer, i Ordre de 7 de gener de 2000, BOE de 25 i 31 de gener, 
modificada per l’Ordre ECO/2120/2002, de 2 d’agost, BOE de 24 d’agost) i amb els 
requisits que s’hi estableixen.

17.4 Juntament amb la resolució estimatòria, i en el moment de la presen-
tació del document d’acceptació, se sol·licitarà que les entitats beneficiàries 
aportin el resguard de constitució de les garanties davant de la Caixa General 
de Dipòsits.

Si els resguards de constitució de la garantia no es presenten davant de l’òrgan 
competent dintre del termini que fixin les resolucions de convocatòria, s’entendrà 
que l’entitat sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.

17.5 Les garanties s’alliberaran per trams a mesura que es produeixi el reem-
borsament del préstec.

Si la resolució concedís una quantitat d’ajut inferior a la indicada en la proposta, 
la garantia es reduirà fins a aquesta quantia o en la proporció que correspongui.

En tot cas, l’alliberament de les garanties requerirà la resolució expressa de l’òrgan 
directiu a disposició del qual estiguin constituïdes.

17.6 En cap dels supòsits regulats en els dos apartats anteriors, l’aportació dels 
resguards de constitució de les garanties no suposa la generació de cap dret davant 
de l’Administració, no prejutja el contingut de la resolució de concessió, ni genera 
dret subjectiu a l’obtenció d’ajuda per a l’entitat, per si mateix.

17.7 En cas d’ajuts plurianuals, se sol·licitarà per a cada anualitat la constitució 
de la garantia corresponent a l’ajut de l’any, i s’hi aplicaran tots els requisits exposats 
en els apartats anteriors.

17.8 Una vegada s’hagi complert la justificació efectiva de l’execució del 
projecte o actuació objecte de l’ajut, l’òrgan gestor podrà autoritzar la cancel·lació 
de les garanties constituïdes si autoritza que, sens perjudici de les responsabilitats 
que puguin ser exigibles a l’entitat beneficiària, una entitat de crèdit assumeixi, 
de manera irrevocable i amb les garanties degudes, el reemborsament segons el 
calendari d’amortitzacions fixat en la resolució estimatòria de la concessió de l’ajut 
per l’òrgan competent.

—18 Pagament
18.1 El pagament de l’ajut, tant de la primera anualitat com de les anualitats 

successives, si tinguessin caràcter plurianual, quedarà condicionat al fet que exis-
teixi constància per part de l’AGAUR que l’entitat beneficiària compleix tots els 
requisits assenyalats a l’article 34 de la Llei general de subvencions. En el cas que 
no consti la situació de l’entitat beneficiària respecte a aquestes obligacions, se li 
sol·licitarà que, en el termini màxim de deu dies laborables des de l’endemà de la 
notificació del requeriment, aporti els certificats oportuns.

18.2 El pagament de l’ajut l’ha d’efectuar mitjançant una transferència bancària 
al compte corrent indicat amb aquesta finalitat la persona representant legal i/o 
apoderada de l’agrupació beneficiària, que serà l’òrgan encarregat d’assignar a 
cadascun dels participants el pressupost corresponent segons consti a la resolució 
de concessió de l’ajut.

18.3 L’import de l’ajut es lliurarà en dos terminis. El primer, corresponent al 
80% del total concedit, es farà un cop formalitzada l’acceptació de l’ajut. El paga-
ment del 20% restant es farà un cop justificat l’ajut, d’acord amb la base 19 de les 
bases reguladores. Pel que fa a la tramitació de l’ajut corresponent a les anualitats 
posteriors, el 80% del total concedit es pagarà un cop aprovada la justificació de 
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la primera anualitat i, el 20% restant es pagarà un cop justificada i aprovada la 
segona anualitat.

—19 Justificació
19.1 Les entitats beneficiàries dels ajuts han de justificar l’execució efectiva 

del projecte i acreditar-la, com a màxim, durant els tres mesos posteriors a la data 
màxima de finalització del projecte prevista a la convocatòria, mitjançant els mo-
dels normalitzats.

En el cas d’ajuts plurianuals la convocatòria establirà el termini de justificació 
de la segona anualitat i de les següents.

La documentació justificativa s’haurà de presentar al registre de l’AGAUR o 
d’acord amb el que estableix 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.

19.2 La documentació que cal adjuntar és la següent:
a) Informe memòria del projecte, segons un model normalitzat proporcionat per 

l’AGAUR, signat per la persona representant legal i/o apoderada de l’agrupació de 
beneficiaris, que acrediti que s’ha dut a terme el projecte subvencionat. S’hi hauran 
d’explicar els resultats obtinguts i l’impacte assolit. En aquest sentit, les entitats 
beneficiàries han d’aportar un informe sobre l’efecte incentivador basat en termes 
de criteris quantificables que demostri com la subvenció atorgada ha incrementat 
el grau d’activitat d’R+D de l’entitat beneficiària.

b) Certificació detallada de l’estat d’ingressos i despeses totals de l’activitat, 
d’acord amb el model normalitzat, tot indicant-hi les despeses assumides amb 
càrrec a aquesta subvenció, amb càrrec a fons propis o amb càrrec a d’altres sub-
vencions o recursos, signada per la persona responsable comptable de cadascuna 
de les entitats beneficiàries.

c) Relació numerada dels justificants de les despeses, d’acord amb els conceptes 
detallats al pressupost adjuntat a la sol·licitud de l’ajut.

d) En cas que el projecte de desenvolupament experimental inclogui el des-
envolupament d’un prototip i/o projecte pilot que s’hagi utilitzat comercialment, 
acreditació dels ingressos obtinguts efectivament per l’explotació comercial del 
prototip i/o projecte pilot.

e) Justificants originals de les despeses (factures) per un import no inferior a l’ajut 
concedit, segons els conceptes detallats en el pressupost presentat a la sol·licitud de 
l’ajut. Aquests justificants originals han de contenir tots els requisits legals que la 
normativa vigent aplicable estableix, i s’hi ha d’adjuntar l’acreditació corresponent 
del pagament efectiu (transferències bancàries, girs bancaris, nòmines signades, 
etc.).

L’AGAUR pot requerir a les entitats beneficiàries qualsevol altra documentació 
per tal d’acreditar el compliment per part de les entitats beneficiàries dels requisits 
establerts per aquestes bases i per la resta de normativa vigent, en especial la nor-
mativa de la Unió Europea.

19.3 El model normalitzat de memòria justificativa del projecte es pot obtenir 
a les dependències de l’AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona) i 
també a la seva pàgina web (http://www.gencat.cat/agaur).

—20 Altres obligacions de les entitats beneficiàries
A més de l’obligació de justificació descrita a la base 19, les entitats beneficiàries 

dels ajuts tenen les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat.
b) Comunicar a l’AGAUR els ajuts demanats o obtinguts, a més dels ja consignats 

a la sol·licitud de subvenció, d’altres administracions públiques, entitats i empreses 
privades, al marge de les contractacions publicitàries, tan aviat com els conegui i, 
en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts. 
L’AGAUR en valorarà la compatibilitat amb l’ajut concedit.
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c) Fer constar, en qualsevol publicitat referida a l’activitat subvencionada o en 
qualsevol material que s’elabori, el logotip del departament de la Generalitat que 
aporti finançament al projecte mitjançant les convocatòries d’ajuts pertinents 
associades a aquestes bases. Amb aquesta finalitat, els mateixos departaments 
proporcionaran als beneficiaris els arxius informàtics necessaris per reproduir el 
logotip i les seves normes d’ús.

d) En cas que els departaments de la Generalitat de Catalunya organitzin activitats 
de difusió, poden requerir a les organitzacions beneficiàries de participar-hi per tal 
d’explicar els resultats del projecte subvencionat. Les organitzacions beneficiàries 
han d’atendre aquests requeriments sempre que es formulin en termes que els siguin 
assumibles. Si el compliment d’aquesta clàusula genera incidències, la resolució és 
competència de l’AGAUR.

e) Proporcionar en tot moment la informació que se’ls demani respecte de la 
subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació de la Intervenció 
General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes, de l’AGAUR i altres òrgans 
competents d’acord amb la normativa aplicable.

—21 Revocació
21.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l’ajut l’ha 

d’autoritzar prèviament l’òrgan corresponent.
21.2 L’incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions establerts en 

aquesta convocatòria i a la resta de normativa aplicable donarà lloc a l’obertura d’un 
expedient per incompliment, la resolució del qual podrà donar lloc a la revocació 
total o parcial de l’ajut i l’obligació de retornar la quantitat corresponent.

—22 Normativa aplicable
Les entitats beneficiàries dels ajuts queden subjectes a les disposicions sobre 

subvencions del capítol IX, articles 87 i següents, del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a 
la normativa bàsica estatal en matèria de subvencions, així com al Reglament CE 
núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determi-
nades categories d’ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 
87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories), publicat al Diari 
Oficial de la Unió Europea de 9 d’agost de 2008 (DO L 214).

Tot el que no preveuen aquestes bases es regeix per les bases generals de l’AGAUR 
vigents i per la resta de la normativa aplicable, així com les directrius comunitàries 
que es dictin en el decurs del desenvolupament d’aquesta resolució.

ANNEX 2

Deinicions

Entitat assistencial: qualsevol entitat que formi part del sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), d’acord amb el Decret 378/2000, de 
21 de novembre (DOGC núm. 3279, de 4.12.2000).

Recerca industrial: recerca planificada o estudis crítics encaminats a adquirir 
nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous produc-
tes, processos o serveis o que permetin millorar considerablement els ja existents. 
Inclou la creació de components de sistemes complexos que siguin necessaris per 
a la recerca industrial, especialment la validació de tecnologia genèrica, tret dels 
prototipus que es preveuen en el desenvolupament experimental.

Desenvolupament experimental: l’adquisició, combinació, configuració i utilització 
de coneixements i tècniques ja existents, d’índole científica, tecnològica, empre-
sarial o d’altres tipus, amb vista a l’elaboració de plànols i estructures o dissenys 
de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats. Podrà incloure, per 
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exemple, altres activitats de definició conceptual, planificació i documentació de 
nous productes, processos i serveis. Entre les activitats, hi podrà figurar l’elaboració 
de projectes, dissenys, plànols i altres tipus de documentació, sempre que no vagi 
destinada a usos comercials.

S’hi inclou també el desenvolupament de prototipus i projectes pilot que es pu-
guin utilitzar comercialment quan el prototipus sigui necessàriament el producte 
final i la seva fabricació resulti massa onerosa per a un ús exclusiu amb fins de 
demostració i validació. En cas d’utilització comercial posterior de projectes pilot 
o de demostració, els ingressos que aquesta utilització generi s’han de deduir dels 
costos subvencionables.

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

El desenvolupament experimental no inclou les modificacions habituals o periòdi-
ques efectuades en els productes, les línies de producció, els processos de fabricació, 
els serveis existents i altres activitats en curs, encara que aquestes modificacions 
puguin representar millores.

Empresa en crisi: es considera que una empresa està en crisi si compleix les 
condicions següents:

a) Si es tracta d’una societat de responsabilitat limitada, en què hagi desaparegut 
més de la meitat del capital subscrit i se n’hagi perdut més d’una quarta part en els 
últims 12 mesos.

b) Si es tracta d’una societat en la qual almenys alguns dels seus socis tenen una 
responsabilitat il·limitada sobre el deute de l’empresa, en què hagin desaparegut 
més de la meitat dels fons propis, tal com s’indica en els llibres, i se n’hagi perdut 
més d’una quarta part en els últims 12 mesos.

c) Per a totes les formes d’empresa que reuneixin les condicions establertes en 
el dret nacional per sotmetre’s a un procediment de fallida o insolvència.

Una pime amb menys de tres anys d’antiguitat no es considerarà empresa en crisi 
durant aquest període, excepte si compleix les observacions compreses a la lletra 
c) del paràgraf anterior.

Organisme de recerca: una entitat, com una universitat o un institut de recerca, 
amb independència de la seva condició jurídica (pública o privada) o forma de 
finançament, l’objectiu principal de la qual sigui la recerca fonamental, la recer-
ca industrial o la recerca experimental i difondre els resultats d’aquesta recerca 
mitjançant l’ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia. Tots els 
beneficis es reinvertiran en aquestes activitats, la divulgació dels seus resultats 
o l’ensenyament. Les empreses que puguin exercir influència en les entitats es-
mentades, per exemple, en qualitat d’accionistes o membres, no gaudiran d’accés 
preferent a les capacitats de recerca de l’entitat ni als resultats de la recerca que 
generi.

Definició de petita i mitjana empresa segons el Reglament 800/2008 de la Reco-
manació de la Comissió Europea de 6 d’agost de 2008 (DOCE L 214, de 9 d’agost 
de 2008):

Empresa: es considerarà empresa tota entitat, independentment de la seva forma 
jurídica, que exerceixi una activitat econòmica. En particular, es consideraran 
empreses les entitats que exerceixin una activitat artesanal o altres activitats a títol 
individual o familiar, les societats de persones i les associacions que exerceixin 
una activitat econòmica de manera regular.

Efectius i límits financers que defineixen les categories d’empresa:
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Microempreses, petites i mitjanes empreses (pime): empreses que ocupen menys 
de 250 persones i amb un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions 
d’euros o amb un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d’euros.

Petita empresa: empresa que ocupa menys de 50 treballadors i amb un volum de 
negoci anual o balanç general anual que no excedeix els 10 milions d’euros.

Microempresa: empresa que ocupa menys de 10 persones i amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.

Grans empreses: les no previstes en la definició anterior de petites i mitjanes 
empreses.

Per calcular aquests imports cal tenir en compte les diverses definicions que esta-
bleix el Reglament CE núm. 800/2008 esmentat, en especial les que fan referència 
a empresa autònoma, associada o vinculada.

(10.161.060)
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