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Disposicions

AGÈNCIA De SUPORT
A L’eMPReSA CATALANA

RESOLUCIÓ
EMO/788/2011, de 21 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a incentivar els plans d’actuació dels agents 
TECNIO i s’obre la convocatòria per a l’any 2011.

TeCNIO, que reuneix més de 100 agents experts en investigació aplicada i 
transferència tecnològica de Catalunya, és la marca creada per l’Agència de Su-
port a l’empresa Catalana, en endavant ACC1Ó, entitat adscrita al Departament 
d’empresa i Ocupació, que té com a objectiu donar suport a la competitivitat de 
l’empresa catalana i centra la seva activitat al voltant de tres grans eixos: la innovació, 
la internacionalització i la millora del model de negoci empresarial. Per aconseguir 
aquest objectiu compta amb una xarxa de 34 oficines arreu del món.

TeCNIO neix amb dues missions fonamentals. D’una banda, consolidar i po-
tenciar el model de transferència tecnològica per generar un mercat tecnològic 
català que aporti competitivitat a l’empresa. De l’altra, dotar de tecnologia a les 
empreses per aportar valor afegit als seus projectes i esdevenir un trampolí de 
projecció exterior.

el Pla de recerca i innovació (PRI) 2010-2013 preveu potenciar el desenvolupament 
de la Xarxa Tecnològica de Catalunya TeCNIO: (a) reforçant els centres tecnològics 
amb vocació sectorial i territorial, (b) impulsant centres tecnològics avançats amb 
alts nivells d’excel·lència en R+D+i, (c) reforçant el suport als centres d’innovació 
tecnològica dels agents de la recerca, (d) alineant l’activitat dels agents TeCNIO 
amb les prioritats establertes al PRI, i (e) coordinant l’activitat dels agents TeCNIO 
amb l’activitat dels agents recerca catalans.

en aquest sentit les xarxes són un element fonamental per reforçar i articular el 
sistema català d’innovació, on, com es descriu, coexisteixen diversos tipus d’in-
fraestructures tecnològiques.

Donant un pas més enllà i amb la intenció de donar cabuda als nous agents 
tecnològics, el desembre 2009 es va publicar el document informatiu de la Xarxa 
Tecnològica de Catalunya TeCNIO (DOGC núm. 5525, de 14.12.2009) on es de-
tallen les condicions que han de complir els diferents agents que en formen part, i 
que a continuació es descriuen:

1) en primer lloc a Catalunya i ha els centres tecnològics avançats (CTA), els quals, 
atesos la seva capacitat de gestió de grans projectes, la seva expansió internacional i 
el fet d’haver superat uns llindars de massa crítica, compten amb capacitats d’elevar 
el seu nivell d’aspiracions per afrontar els grans reptes de país. La seva especificitat 
requereix la creació d’una nova categoria de centre tecnològic. Aquesta actuació té 
com a objectiu accelerar el creixement i augmentar les capacitats dels CTA, per la 
qual cosa es pretén elevar el nivell d’R+D i de transferència de tecnologia dels centres 
existents, amb l’objectiu de disposar de centres tecnològics d’excel·lència, situats a 
la frontera del coneixement aplicat i capaços de competir en el mercat global.

2) Per garantir l’existència d’un sistema de transferència de tecnologia harmònic 
i eficient, cal fomentar el desplegament territorial i sectorial de centres tecnolò-
gics (CT), dels quals ja hi ha nombrosos exemples a Catalunya. Aquests centres, 
especialitzats en la recerca aplicada, els serveis tecnològics avançats i la difusió 
d’innovacions tecnològiques en el seus mercats locals, solen tenir un origen i una 
vocació territorial i/o sectorial. el seu objectiu és el foment de les economies externes 
de caràcter tecnològic, pròpies del districtes industrials i sistemes productius locals, 
amb una determinada especialització industrial existent a Catalunya. D’aquesta 
manera, es desenvolupen els factors propis de producció de les activitats industrials 
ubicades en un territori específic i, en particular, el desenvolupament tecnològic i 
la innovació de les petites i mitjanes empreses.
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3) en tercer lloc, cal esmentar la xarxa de centres de suport a la innovació tec-
nològica (centres IT), formada per grups de recerca universitaris amb vocació i 
experiència en transferència tecnològica, amb l’objectiu de facilitar la transferència 
directa a les empreses dels coneixements generats a les universitats catalanes.

4) Finalment, a Catalunya hi ha un notable desplegament d’altres agents tecnolò-
gics (instituts de recerca, instituts hospitalaris...) que estan impulsant actuacions de 
transferència tecnològica importants en les seves diferents modalitats com projectes 
col·laboradors, explotació de la propietat industrial i creació d’empreses de base 
tecnològica entre d’altres, i que constitueixen nodes clau del sistema de ciència-
tecnologia-empresa que s’han d’incorporar a les polítiques d’innovació regionals 
com a agents del sistema.

La Xarxa Tecnològica de Catalunya (TeCNIO) vol avançar en la homogeneït-
zació d’aquests agents amb els requisits definits al conjunt de l’estat, la qual cosa 
afavorirà la capacitat de participar en les polítiques tecnològiques i de foment de la 
innovació de l’estat espanyol i de la Unió europea.

en el marc d’aquest sistema, els agents tecnològics assenyalats juguen un paper 
clau de suport a la intermediació entre les empreses i el sistema públic d’R+D 
de manera que, a través d’ells, es facilita tant la transferència de tecnologia a les 
empreses com el trasllat dels reptes tecnològics a la investigació pública. Aquest 
paper és particularment important per al cas de les petites i mitjanes empreses i 
sobretot per als sectors productius tradicionals, que accedeixen amb més dificultat 
a informació, recursos humans i financers i instal·lacions per completar per ells 
mateixos els seus processos d’innovació.

els agents tecnològics esmentats han de realitzar un esforç permanent de millora 
i adaptació dels seus serveis i una recerca aplicada i desenvolupament previs a la 
demanda efectiva per part de les empreses, anticipant-se a la demanda dels serveis 
i generant un coneixement propi com a resultat del treball conjunt d’universitats, 
empreses i administracions. Així mateix, els agents tecnològics han de millorar la 
seva capacitat de provisió de serveis tecnològics i de difusió i foment de la innova-
ció, la qual cosa permetrà reforçar la capacitat d’innovació de les petites i mitjanes 
empreses dels sistemes productius locals de Catalunya.

Per això, vist l’informe previ de l’Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions 
que em són conferides,

RESOLC:

Article 1
Bases reguladores

Aprovar les bases reguladores que han de regir aquesta convocatòria, les quals 
figuren als annexos 1 i 2 d’aquesta disposició.

Article 2
Convocatòria

Obrir la convocatòria per a l’any 2011 per a la concessió de subvencions destinades 
a incentivar els plans d’actuació dels agents TeCNIO.

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), i per la Llei 26/2009, de 23 
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de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC núm. 5537, 
de 31.12.2009); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOe 
núm. 276, de 18.11.2003), i el Reglament que la desplega, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol (BOe núm. 176, de 25.7.2006).

Article 4
Aplicació pressupostària

4.1 La quantitat màxima destinada a aquests ajuts durant l’any 2011 és de 
12.450.000 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/770.0001/574.

4.2 L’atorgament d’aquests ajuts per a l’any 2011 restarà condicionat a les dis-
ponibilitats pressupostàries.

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

5.1 Per a l’any 2011, el termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies 
hàbils comptats de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

5.2 Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu la base 4 de 
l’annex 1, han d’anar adreçades al conseller delegat d’ACC1Ó i s’han de formalitzar 
en l’imprès normalitzat que es pot obtenir al lloc web d’ACC1Ó (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 troba disponible al lloc web d’ACC1Ó (www.acc10.cat).

Una vegada complimentat l’imprès, d’una banda, les dades de l’imprès de sol-
licitud i del document PDF amb la memòria tècnica s’enviaran telemàticament a 
ACC1Ó i, de 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 convo-
catòries corresponents i juntament amb la documentació que preveu la base 4 de 
l’annex 1, a ACC1Ó, passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les 
seves delegacions, o mitjançant els procediments que preveuen l’article 25 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i 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.

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 relati-
ves al compliment de les obligacions tributàries amb l’estat i amb la Generalitat de 
Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social per part del sol·licitant.

5.4 el cost subvencionable total dels projectes presentats a la tipologia d’ajuts 
1 de l’annex 2 d’aquestes bases no podrà superar, per a un mateix beneficiari, els 
següents imports: 3.000.000 d’euros per als centres tecnològics avançats (CTA), 
500.000 euros per als centres tecnològics (CT), 60.000 euros per als centres de 
suport a la innovació tecnològica (centres IT) i 100.000 euros per als altres agents 
tecnològics.

Article 6
Òrgan resolutori

el conseller delegat d’ACC1Ó és l’òrgan competent per resoldre sobre les sol-
licituds dels ajuts presentades.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

ACC1Ó durà a terme un estudi d’impacte sobre els resultats derivats de les sub-
vencions regulades en aquesta Resolució i d’acord amb els objectius previstos.
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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, 21 de març de 2011

JOSEP MORAGAS I FREIXA

Conseller delegat

ANNEXOS

Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar els 
plans d’actuació dels agents TECNIO

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 de les subvencions destinades 

a incentivar els plans d’actuació dels agents TeCNIO.

—2 Convocatòries
2.1 en funció de les disponibilitats pressupostàries i per resolució del conseller 

delegat d’ACC1Ó, es publicaran al DOGC les convocatòries per a la presentació de 
sol·licituds per a l’obtenció dels ajuts previstos en aquestes bases, les quals contindran 
les determinacions establertes per la normativa aplicable.

2.2 en el supòsit que, un cop resoltes les convocatòries de les subvencions 
previstes en aquestes bases, no s’hagués esgotat l’import màxim destinat per a 
l’exercici corresponent, o en el cas que ACC1Ó obtingui fons addicionals desti-
nats a les accions regulades en aquestes bases, amb el romanent que quedi o amb 
l’import d’aquests fons addicionals es podrà obrir una nova convocatòria per a la 
concessió dels ajuts regulats en aquestes bases, mitjançant resolució del conseller 
delegat d’ACC1Ó.

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 esgotat 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 d’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 bases.

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

logia dels projectes, els requisits específics que han de tenir els beneficiaris. Amb 
caràcter general, independentment de la tipologia del projecte de què es tracti, els 
beneficiaris hauran de complir els requisits següents:

a) en el cas d’entitats amb 50 o més treballadors, complir amb l’obligació que 
estableix l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minus-
vàlids, 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 treballadors amb 
disminució sobre el nombre total de treballadors de l’entitat, o bé aplicar les me-
sures 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).
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b) Complir les obligacions tributàries davant de l’estat i la Generalitat de 
Catalunya, així com les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes 
amb ACC1Ó ni amb les seves empreses participades.

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, i complir les obligacions 
establertes en els articles 90 bis, apartats a), b), c), d) i e) i 92.2.i) del Text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya.

e) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció 
greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de rela-
cions 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) Les entitats amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors tenen l’obliga-
ció, 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 els seus 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 dels requisits esmentats, s’haurà d’acreditar mitjançant la signatura 
de les declaracions que inclou l’imprès de sol·licitud de l’ajut. el fet de presentar 
aquestes declaracions responsables 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 Documentació addicional
Juntament amb l’imprès de sol·licitud, els sol·licitants han de presentar la docu-

mentació següent:
a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l’entitat.
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.

en el cas que algun d’aquests documents ja hagi estat presentat en convocatòries 
anteriors d’ACC1Ó, no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria sempre que el sol-
licitant presenti una declaració en la qual s’especifiquin aquests documents, la data 
en què es van presentar a ACC1Ó i s’hi faci constar que continuen sent vigents.

—5 Esmenes i millora de les sol·licituds
Un cop examinada la sol·licitud i la documentació presentada, si aquestes no 

compleixen els requisits que estableixen els articles anteriors, es requerirà l’entitat 
sol·licitant perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els 
documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix 
de la seva sol·licitud, amb la 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, a aquests 
efectes, dins de 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 notifica-
ció 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.
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—6 Procediment de concessió
el procediment de concessió dels ajuts que regula aquesta Resolució es trami-

tarà 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.

—7 Òrgans d’avaluació i valoració de les sol·licituds
7.1 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, estarà constituït 
a aquest efecte i integrat per representants d’ACC1Ó competents en transferència 
tecnològica. La puntuació total assolida per un projecte serà el resultat de multiplicar 
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 
al centre.

7.2 L’avaluació definitiva de les sol·licituds serà realitzada per ACC1Ó sobre 
la base de la valoració feta per l’òrgan instructor i per mitjà d’un òrgan col·legiat 
de valoració constituït a aquest efecte i que estarà integrat per tres representants 
d’ACC1Ó.

A les reunions de la comissió hi assistirà un representant d’ACC1Ó 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 l’òrgan col·legiat, així 
com experts externs a ACC1Ó.

7.3 entre els projectes que, una vegada aplicades les previsions incloses a l’apartat 
anterior, obtinguin la mateixa puntuació total, es prioritzaran aquells projectes on 
la responsabilitat de la seva direcció correspongui a dones, sempre i quan l’òrgan 
col·legiat no acordi l’aplicació d’un prorrateig entre aquests projectes.

7.4 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.

7.5 Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, l’òrgan col·legiat 
de valoració elaborarà informe en el qual es concreti el resultat de l’avaluació 
efectuada.

—8 Resolució dels ajuts i recursos
8.1 Vistos l’expedient i l’informe emès per l’òrgan col·legiat de valoració, i a 

proposta d’aquest, el conseller delegat d’ACC1Ó emetrà la resolució que correspon-
gui, 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.

8.2 La resolució, amb indicació de la quantia de l’ajut atorgat i de les condici-
ons i els terminis per a la realització de l’actuació objecte d’ajut, es notificarà als 
sol·licitants, amb el seu consentiment previ, mitjançant l’enviament d’un correu 
electrònic a l’adreça que el sol·licitant hagi facilitat, a aquests efectes, a l’imprès 
de sol·licitud de l’ajut, i aquesta notificació s’entendrà practicada, a tots els efec-
tes legals, en el moment que 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 proce-
diment 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.
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8.3 el termini màxim per resoldre i notificar la resolució 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’entendrà que la sol·licitud és desestimada, per silenci administratiu, d’acord amb 
el que estableix l’article 54 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

8.4 Contra la resolució que dicti el conseller delegat d’ACC1Ó, que exhaureix 
la via administrativa, es podrà interposar recurs davant l’ordre jurisdiccional con-
tenciós 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. Amb 
la fermesa de la resolució de concessió de la subvenció s’entén que el beneficiari 
declara, tàcitament, trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social.

—9 Revisió i modificació
es podran revisar les subvencions ja concedides i, en especial, hi ha 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 de l’interessat prèvia, hi 
ha la possibilitat de modificació de la resolució de concessió, sempre que no en 
resti afectada l’essència, en el cas d’alteració de les condicions que sobrevinguin al 
projecte subvencionat i que siguin justificades suficientment pels interessats abans 
del termini d’execució del projecte.

—10 Obligacions dels beneficiaris
els beneficiaris de les subvencions regulades en aquesta Resolució queden sot-

mesos a les obligacions comunes següents:
a) Dur a terme l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció, complir 

amb els seus objectius i acreditar-ho davant d’ACC1Ó.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a ACC1Ó, i a 

les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d’altres 
òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació 
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

c) Comunicar a ACC1Ó l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o re-
cursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol de les administracions o 
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, i les modificacions de les 
condicions per a les quals es va atorgar la subvenció. Aquesta comunicació es farà 
tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’actuació.

d) Proposar a ACC1Ó qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui 
produir en la destinació de la subvenció, que, si s’escau, hauran d’ésser expressament 
autoritzats per l’òrgan resolutori d’ACC1Ó.

e) 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.

f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de com-
provació i control.

g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos a la 
base 15 d’aquesta Resolució.

h) No subrogar la gestió de qualsevol aspecte de l’activitat subvencionable.
i) L’entitat beneficiària de l’ajut haurà de comunicar a ACC1Ó, si s’escau i abans 

de 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 tres 
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anys des del moment del pagament. Aquest requisit s’ha d’incloure en la resolució 
de concessió de l’ajut.

j) Només en el cas que l’entitat sol·licitant realitzi activitats econòmiques i no 
econòmiques, caldrà distingir amb claredat entre ambdues, i entre els seus respectius 
costos i finançament, en els seus estats financers.

k) Adoptar les mesures de publicitat que s’estableixen a la base 16.1 d’aquest 
annex.

—11 Justificació
11.1 el beneficiari de l’ajut haurà de justificar l’aplicació dels fons d’acord amb 

allò establert en els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.

11.2 el beneficiari de l’ajut està obligat a realitzar la justificació del projecte en 
el termini i en la forma que s’estableixi en 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 
de l’exercici de la convocatòria, tret que hi hagi una ampliació de termini en els 
termes que s’estableixen a l’annex 2 d’aquestes bases. La data dels comprovants de 
pagament podrà ser, com a màxim, dos mesos posterior a la data màxima establerta 
per als documents justificatius.

11.3 La justificació del projecte consistirà en l’aportació de la documentació 
següent:

a) Una memòria tècnica de l’actuació, segons el model que es trobarà disponible 
a el lloc web d’ACC1Ó (www.acc10.cat), que justifiqui el compliment de les con-
dicions 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 la base 16.1 d’aquest annex.

c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, 
que inclourà aquella informació que es demani en la resolució d’atorgament de 
l’ajut i que estarà entre les diferents possibilitats que permeten els articles 72 i 74 
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 al lloc web d’ACC1Ó (www.acc10.cat).
Originals o fotocòpies compulsades dels documents justificatius de la despesa 

subvencionada (factures i comprovants de pagament –o d’altres documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil–, i/o 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 el 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 on s’hi 
indiqui aquest fet.

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

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 el lloc web d’ACC1Ó (www.acc10.cat).
Informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercitant en el Registre oficial 

d’auditors de comptes depenent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comp-
tes. 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 
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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 objecte de subvenció, i la data de la seva factura 
justificativa podrà ser posterior al termini que s’ha establert a la base 11.2 d’aquest 
annex, sempre que aquestes despeses s’hagin inclòs al pressupost del projecte.

en aquells casos en els quals 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 beneficiari no està obligat a auditar els seus comptes anuals, la designació de 
l’auditor la realitzarà el beneficiari. en ambdós casos, però, ACC1Ó podrà designar 
un altre auditor dins la resolució d’atorgament de l’ajut.

11.4 La justificació del projecte es podrà dur a terme basant-se en el que es-
tablert l’article 82 del Reglament de la Llei de subvencions per a aquelles entitats 
beneficiàries que compleixin els requisits que s’estableixen en aquest article.

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

11.6 Igualment, el beneficiari haurà de facilitar qualsevol informació o com-
provació relativa a l’objecte de l’ajut que li pugui requerir ACC1Ó.

La notificació de les mancances que puguin haver en la justificació presentada 
es farà mitjançant el mateix sistema de correu electrònic que s’estableix a la base 5 
de l’annex 1 d’aquestes bases reguladores.

11.7 ACC1Ó, un cop finalitzada l’execució del projecte, estendrà acta de com-
provació de l’actuació subvencionada.

—12 Pagament
12.1 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 per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres i administratives (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009), i la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, és un requisit necessari per percebre 
subvencions el compliment per part dels beneficiaris de les seves obligacions amb 
la Generalitat de Catalunya, l’estat i la Seguretat Social. Així mateix, es conside-
ra un requisit per percebre l’ajut el no tenir deutes amb ACC1Ó ni amb les seves 
empreses participades.

12.2 el pagament del 100% de l’ajut que es regula per aquesta Resolució 
serà tramitat un cop s’hagi comprovat la justificació de la realització del projecte 
subvencionat per part d’ACC1Ó i un tècnic hagi elaborat una acta favorable de 
comprovació.

—13 Bestretes de pagament
La resolució d’atorgament podrà preveure la possibilitat d’efectuar bestretes de 

pagament sobre la subvenció concedida, així com el règim de garanties que regirà 
en aquests casos.

—14 Seguiment i control
14.1 ACC1Ó efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat.
14.2 ACC1Ó podrà realitzar les actuacions de seguiment i control necessàries 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 les obligacions establertes. els beneficiaris dels ajuts estan 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.

14.3 els beneficiaris estan sotmesos als controls financers que corresponguin, 
d’acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de no-
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vembre, general de subvencions (BOe núm. 276, de 18.11.2003), sobre tramitació, 
justificació i control de subvencions.

—15 Causes de revocació i procediment
15.1 Són causes de revocació 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 de demora que correspongui, des del moment del pagament de la sub-
venció i fins la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, d’acord amb 
els articles 99 i 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, modificat per la Llei 
12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres i per la Llei 26/2009, de 23 de 
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, l’article 37 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 34 del Reglament 
general de subvencions, les següents:

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

b) L’incompliment total o parcial de l’actuació que fonamenta la concessió de 
la subvenció. S’entendrà que no s’ha complert la finalitat de la subvenció si en el 
termini de tres anys, comptats des de la data d’autorització del pagament, el bene-
ficiari 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 contingudes 
a la base 16.1 d’aquest annex.

e) L’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, el compliment 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, procedents 
de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió europea 
o d’organismes internacionals.

g) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als/a les 
beneficiaris/àries així com dels compromisos assumits per aquests/aquestes amb 
motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin la manera com s’han 
d’aconseguir els objectius, fer l’activitat, executar el projecte o adoptar el compor-
tament que fonamenta la concessió de la subvenció o s’hi refereixin.

h) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als/a les 
beneficiaris/àries, així com dels compromisos assumits per aquests/aquestes, amb 
motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d’això derivi la 
impossibilitat de verificar 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, procedents 
de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió europea 
o d’organismes internacionals.

i) en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió europea, 
l’adopció d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

j) Per l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat desenvolupada quan l’import de 
la subvenció sigui d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb d’altres 
subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi 
el cost a desenvolupar pel/per la beneficiari/ària.
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k) La inexactitud o la falsedat de les declaracions responsables a què fa referència 
l’article 92.2.i) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a més que és causa d’exclusió 
del sol·licitant o la sol·licitant de la convocatòria, és també causa de revocació, sens 
perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer com 
a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.

15.2 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 corresponent procediment de revocació, i, 
si s’escau, del reintegrament de les quantitats rebudes indegudament, d’acord amb 
el que estableixen els articles 98 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, 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, i per la 
Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, el 
qual ha de concloure en el termini de 6 mesos des de la data en què s’hagi notificat 
la resolució d’inici de l’expedient.

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.

A la vista de les actuacions realitzades, i amb l’audiència prèvia a les persones 
interessades, l’òrgan col·legiat de valoració emetrà una proposta de resolució que 
elevarà, juntament amb la resta de l’expedient, al conseller delegat d’ACC1Ó, el qual 
emetrà la resolució corresponent, que es notificarà a l’entitat interessada mitjançant 
el mateix procediment que s’ha indicat a la base 8.2 de l’annex d’aquestes bases per 
a la resolució inicial de la sol·licitud.

15.3 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 del conseller delegat d’ACC1Ó exhaureix la via administra-
tiva i es podrà 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.

—16 Publicitat de les subvencions
16.1 L’atorgament de l’ajut comporta l’obligació del/de la beneficiari/ària de 

fer constar en qualsevol comunicació i difusió externa que l’actuació subvencio-
nada s’ha realitzat “Amb el suport d’ACC1Ó” i es farà constar el logotip d’ACC1Ó 
i els elements distintius que identifiquen els agents TeCNIO en tots els elements 
informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada, segons el que 
es detalla a lloc web www.acc10.cat/identitat-corporativa.

16.2 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quan les subvencions concedides, individualment considerades, 
siguin d’import igual o superior a 3.000 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 els llistats que es posaran a 
disposició dels interessats a la seu d’ACC1Ó 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.

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

—17 Concurrència
Si un mateix projecte rep ajuts concurrents, la suma dels diversos ajuts rebuts no pot 

superar el límit màxim més elevat previst en els diferents règims involucrats, i sense 
que en cap cas superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar el beneficiari.
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—18 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.

—19 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.

ANNEX 2

Deinició de les tipologies d’ajut

—1 Ajuts per a la realització dels plans d’actuació anual dels agents TECNIO:
1.1. Plans d’actuació dels centres tecnològics avançats (CTA):
1.1.1 Beneficiaris.
els beneficiaris són les entitats que gaudeixen de la condició de membre de la 

Xarxa Tecnològica de Catalunya, TeCNIO, en la categoria de centres tecnològics 
avançats, segons l’Anunci publicat al DOGC núm. 5782, de 24.12.2010, així com 
segons les modificacions d’aquest Anunci que es puguin publicar al DOGC durant 
l’any 2011.

1.1.2 Tipologia dels plans d’actuació.
1.1.2.1 es podran subvencionar activitats d’R+D independent, de caràcter no econò-

mic, sempre que aquestes tinguin la finalitat de millorar les capacitats tecnològiques 
i els coneixements del centre i/o generar-ne de nous. el projecte podrà preveure, 
amb un màxim de 50.000 euros, despeses d’activitats de prospectiva tecnològica i 
despeses derivades de la implantació i posada en marxa de procediments per a la 
valorització i comercialització de les tecnologies generades al centre.

el projecte haurà de preveure necessàriament una partida de comunicació i difusió 
pública dels resultats on s’evidenciïn el suport d’ACC1Ó al projecte i els elements 
distintius de la marca TeCNIO en els termes que s’estableixen a la base 16.1 de 
l’annex 1 d’aquestes bases.

1.1.2.2 Als efectes d’aquestes bases, s’entén com a activitat no econòmica el que 
preveu el punt 3 del Marc comunitari sobre ajuts estatals de recerca i desenvolupa-
ment i innovació (DOUe C 323, de 30.12.2006).

1.1.2.3 L’actuació subvencionada s’haurà de dur a terme dins de l’exercici de la 
convocatòria, encara que també hi ha 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.

1.1.3 Despeses subvencionables.
1.1.3.1 es consideraran subvencionables les despeses següents relacionades amb 

l’activitat subvencionada:
a) Despeses de personal propi lligades directament a la realització de les actu-

acions subvencionables.
b) Contractació de serveis a tercers.
c) Despeses d’adquisició d’equipaments, instrumental i material inventariable de-

dicats exclusivament i permanentment a l’activitat de recerca i desenvolupament.
d) Despeses de lloguer d’instal·lacions cientificotècniques associades al pro-

jecte.
e) Despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de jus-

tificació de l’actuació subvencionada al qual es refereix la base 11.3 de l’annex 1.
1.1.3.2 No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor 
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tingui vinculació amb el sol·licitant, excepte justificació expressa que haurà de ser 
valorada per ACC1Ó.

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

1.1.3.3 Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000 
euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip o 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 
especials característiques de les despeses subvencionables en el mercat no hi hagi 
nombre d’entitats suficient que el subministrin o el prestin. L’elecció entre les ofertes 
presentades, que s’hauran de presentar en la justificació, es realitzarà conforme a 
criteris d’eficiència i economia, i l’elecció s’ha de justificar expressament en una 
memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

1.1.4 Intensitat dels ajuts.
La intensitat màxima de l’ajut serà del 100% del cost subvencionable. Un 20% 

de l’ajut atorgat restarà condicionat al compliment d’objectius variables que seran 
fixats en la resolució d’atorgament de l’ajut.

La despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de 
justificació de l’actuació subvencionada al qual es refereix la base 11.3 de l’annex 
1 d’aquestes bases, es podrà subvencionar amb una intensitat màxima del 100% 
amb un màxim de 3.000 euros, i l’ajut per aquest concepte no estarà condicionat al 
compliment dels objectius variables.

1.1.5 Criteris de valoració.
els criteris de valoració per a aquests projectes, així com la ponderació, són els 

següents:
a) els criteris següents es valoraran basant-se en els resultats obtinguts a l’any 

2010:
a.1) Creixement del centre: ingressos totals, facturació per projectes d’R+D amb 

empreses, clients nous d’R+D+i, i incorporació de recursos humans qualificats que 
mantinguin una estructura patrimonial sòlida. es valorarà específicament l’encaix 
de l’estratègia del centre amb el conjunt de les estratègies de la resta de centres 
tecnològics avançats, per tal d’evitar solapaments i duplicitats (valor: 15).

a.2) Increment de les capacitats científiques i tecnològiques (publicacions amb 
alt índex d’impacte en col·laboració amb centres de recerca, tesis doctorals, patents 
PCT sol·licitades i noves aliances formalitzades amb agents del sistema català de 
recerca i transferència tecnològica) (valor: 10).

a.3) Participació en programes europeus com a líder i/o acompanyant a empreses 
catalanes (valor: 10).

a.4) Compromís amb el sistema català d’innovació (grau de cooperació amb d’altres 
membres de TeCNIO, projectes cooperatius aprovats; col·laboració amb sistemes 
territorials d’innovació i parcs; projectes de valorització de tecnologia, llicència o 
venda de patents, i participació o creació i d’empreses derivades) (valor: 5).

a.5) Pertinença a TeCNIO: grau de participació en serveis TeCNIO i en general 
en tota activitat que ajudi a potenciar el desenvolupament de la marca TeCNIO 
(aparició en mitjans, jornades, publicacions...); es valorarà també la periodicitat en 
el lliurament dels indicadors de seguiment de les activitats de recerca i transferència 
tecnològica (valor: 10).

b) els següents criteris es valoraran basant-se en el pla d’actuacions de l’any 
2011:

b.1) Descripció de l’actuació: es valorarà positivament la descripció de l’objec-
tiu de l’actuació (abast de l’activitat i potencial d’aplicació), la innovació i novetat 
(estat de la tècnica i experiència prèvia del centre) i el pla de protecció/explotació 
(valor: 15).

b.2) Planificació de l’actuació: es valorarà positivament la descripció del pla de 
treball (dividit en paquets de treball, amb dates, responsables i lliurables), la idoneïtat 
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dels recursos, la coherència del pressupost presentat i la col·laboració amb altres 
agents del sistema, si s’escau (valor: 15).

b.3) Impacte sobre el teixit industrial: alineament de l’actuació amb els reptes 
del Pla de recerca i innovació (PRI), mida del mercat objectiu i empreses catala-
nes potencialment interessades, possibilitats de generació d’empreses derivades 
i/o llicència/venda de propietat industrial a partir de la tecnologia desenvolupada 
(valor: 15).

b.4) Pla de comunicació i difusió pública dels resultats del projecte, on s’evidenciïn 
el suport d’ACC1Ó i la marca TeCNIO en els termes que s’estableixen a la base 
16.1 de l’annex 1 d’aquestes bases (valor: 5).

1.2 Plans d’actuació dels centres tecnològics (CT):
1.2.1 Beneficiaris.
els beneficiaris són les entitats que gaudeixen de la condició de membre de la 

Xarxa Tecnològica de Catalunya, TeCNIO, en la categoria de centres tecnològics, 
segons l’Anunci publicat al DOGC núm. 5782, de 24.12.2010, així com segons 
les modificacions d’aquest Anunci que es puguin publicar al DOGC durant l’any 
2011.

1.2.2 Tipologia dels plans d’actuació.
1.2.2.1 es podran subvencionar les activitats següents:
a) Activitats d’R+D independent, de caràcter no econòmic, relacionades amb 

línies d’R+D del centre tecnològic, sempre que aquestes tinguin la finalitat de 
millorar les capacitats tecnològiques i els coneixements i/o generar-ne de nous. el 
projecte podrà preveure, amb un màxim de 50.000 euros, despeses d’activitats de 
prospectiva tecnològica i despeses derivades de la implantació i posada en marxa 
de procediments per a la valorització i comercialització de les tecnologies generades 
al centre. el projecte haurà de preveure necessàriament una partida de comunicació 
i difusió pública dels resultats on s’evidenciïn el recolzament d’ACC1Ó al projecte 
i els elements distintius de la marca TeCNIO en els termes que s’estableixen a la 
base 16.1 de l’annex 1 d’aquestes bases.

b) Activitats relacionades amb la definició i execució d’un pla de treball per 
a la promoció i difusió tecnològica del centre. el cost subvencionable d’aquestes 
activitats no pot superar un import de 80.000 €

els centres tecnològics poden presentar un pla d’actuacions que prevegi una o les 
dues activitats proposades. en el cas que es prevegin les dues activitats proposades, 
caldrà efectuar una sol·licitud d’ajut per cadascuna de les activitats.

1.2.2.2 Als efectes d’aquestes bases s’entén com a activitat no econòmica el que 
preveu el punt 3 del Marc comunitari sobre ajuts estatals de recerca i desenvolupa-
ment i innovació (DOUe C 323, de 30.12.2006).

1.2.2.3 L’actuació subvencionada s’haurà de dur a terme dins de l’exercici de la 
convocatòria, i hi ha 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 adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú.

1.2.3 Despeses subvencionables.
1.2.3.1 es consideraran subvencionables les despeses següents:
a) Despeses de personal propi lligades directament a la realització de les actua-

cions subvencionables (personal investigador i/o de promotor tecnològic)
b) Contractació de serveis a tercers.
c) Despeses d’adquisició d’equipaments, instrumental i material inventariable, 

dedicat a exclusivament i permanent a l’activitat de recerca i desenvolupament.
d) Despeses de materials i accions de difusió, viatges interurbans, allotjament de 

ponents i presència en els mitjans de comunicació, previstes en el pla de promoció 
tecnològica.

e) Despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de jus-
tificació de l’actuació subvencionada al que es refereix la base 11.3 de l’annex 1.

S’entén com a promotor tecnològic l’expert amb bagatge científic i empresarial, 
que sàpiga detectar vetes i necessitats dels mercats nacionals i internacionals en 
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matèria d’R+D+i, per tal de fomentar i concretar relacions comercials amb altres 
centres d’investigació, empreses i universitats, principalment mitjançant la par-
ticipació en projectes compartits i la comercialització de patents i altres aspectes 
referents a la propietat intel·lectual.

1.2.3.2 No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor 
tingui vinculació amb el sol·licitant, excepte justificació expressa que haurà de ser 
valorada per ACC1Ó. Als efectes d’aquestes bases, es considera que dues entitats 
i/o empreses estan vinculades si incorren en algun dels supòsits que s’estableixen 
en l’apartat 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

1.2.3.3 Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000 
euros en el supòsit 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 hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats que 
el subministrin o el prestin. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran de 
presentar en la justificació, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, 
i l’elecció s’ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la 
proposta econòmica més avantatjosa.

1.2.4 Intensitat dels ajuts.
La intensitat màxima dels ajuts serà del 100% del cost subvencionable per a les 

activitats de caràcter no econòmic relacionades amb projectes d’R+D independent 
i del 75% del cost subvencionable per a les activitats de promoció i difusió.

Un 20% del total d’ajut atorgat restarà condicionat al compliment d’objectius 
variables que seran fixats en la resolució d’atorgament de l’ajut.

La despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de 
justificació de l’actuació subvencionada al que es refereix la base 11.3 de l’annex 
1 d’aquestes bases, es podrà subvencionar amb una intensitat màxima del 100% 
amb un màxim de 3.000 euros, i l’ajut per aquest concepte no estarà condicionat al 
compliment dels objectius variables.

1.2.5 Criteris de valoració.
els criteris de valoració per a aquests projectes, així com la ponderació, són els 

següents:
Per a activitats de caràcter no econòmic relacionades amb projectes d’R+D 

pròpia:
a) els criteris següents es valoraran basant-se en els resultats obtinguts l’any 

2010:
a.1) Creixement del centre: ingressos totals, facturació per activitats d’R+D i 

innovació tecnològica a empreses, clients nous d’R+D+i i incorporació de recursos 
humans qualificats (valor: 15).

a.2) Increment de les capacitats científiques i tecnològiques: publicacions amb 
alt índex d’impacte en col·laboració amb agents de recerca, tesis doctorals, patents 
PCT sol·licitades i noves aliances formalitzades amb agents del sistema català de 
recerca i transferència tecnològica (valor: 5).

a.3) Participació en programes europeus amb participació empresarial catalana 
(valor: 10).

a.4) Compromís amb el sistema català d’innovació (projectes cooperatius presen-
tats, activació de sistemes territorials d’innovació i parcs, projectes de valorització 
de tecnologia i creació d’empreses derivades, i actuacions singulars de suport del 
sistema, organisme intermedi) (valor: 15).

a.5) Pertinença a TeCNIO: grau de participació en serveis TeCNIO i en general 
en tota activitat que ajudi a potenciar el desenvolupament de la marca TeCNIO 
(aparició en mitjans, jornades, publicacions...); es valorarà també la periodicitat en 
el lliurament dels indicadors de seguiment de les activitats de recerca i transferència 
tecnològica (valor: 5).
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b) els criteris següents es valoraran basant-se en el pla d’actuacions de l’any 
2011:

b.1) Descripció de l’actuació: es valorarà positivament la descripció de l’objec-
tiu de l’actuació (abast de l’activitat i potencial d’aplicació), la innovació i novetat 
(estat de la tècnica i experiència prèvia del centre) i el pla de protecció/explotació 
(valor: 15).

b.2) Planificació de l’actuació: es valorarà positivament la descripció del pla de 
treball (dividit en paquets de treball, amb dates, responsables i lliurables), la idoneïtat 
dels recursos, la coherència del pressupost presentat i la col·laboració amb altres 
agents del sistema, si s’escau (valor: 15).

b.3) Impacte sobre el teixit industrial: alineament de l’actuació amb els reptes 
del Pla de recerca i innovació (PRI), mida del mercat objectiu i empreses catala-
nes potencialment interessades, possibilitats de generació d’empreses derivades 
i/o llicència/venda de propietat industrial a partir de la tecnologia desenvolupada 
(valor: 15).

b.4) Pertinença a TeCNIO: grau de participació en serveis TeCNIO i en general 
en tota activitat que ajudi a potenciar el desenvolupament de la marca TeCNIO 
(aparició en mitjans, jornades, publicacions...) (valor: 5).

Per a activitats relacionades amb la definició i execució d’un pla de treball per a 
la promoció i difusió tecnològica:

a) Descripció del pla d’actuació: es valoraran positivament els projectes amb 
un enfocament clar de creixement de l’activitat de transferència tecnològica del 
centre a mitjà termini, la descripció del pla de treball (metodologia, cronograma 
d’actuacions, dates i resultats esperats), la idoneïtat dels recursos assignats i la 
idoneïtat dels objectius proposats i la coherència del pressupost presentat, i la 
subcontractació d’experteses en transferència tecnològica i gestió empresarial, si 
s’escau (valor: 45).

b) Impacte sobre el teixit industrial: alineament de l’actuació amb els reptes i 
polítiques de futur del PRI 2010-2013, mida del mercat objectiu i empreses catalanes 
potencialment interessades, possibilitats de contractes d’R+D+i amb empreses, 
generació d’empreses derivades i/o llicència/venda de propietat industrial i intel-
lectual (valor: 45).

c) Pertinença a TeCNIO: grau de participació en serveis TeCNIO i en general 
en tota activitat que ajudi a potenciar el desenvolupament de la marca TeCNIO 
(aparició en mitjans, jornades, publicacions...); es valorarà també la periodicitat en 
el lliurament dels indicadors de seguiment de les activitats de recerca i transferència 
tecnològica (valor: 10).

1.3 Plans d’actuació dels centres de suport a la innovació tecnològica (centres 
IT):

1.3.1 Beneficiaris.
els beneficiaris són les entitats que gaudeixen de la condició de membre de la 

Xarxa Tecnològica de Catalunya, TeCNIO, en la categoria de centres de suport a la 
innovació tecnològica, segons l’Anunci publicat al DOGC núm. 5782, de 24.12.2010, 
així com segons les modificacions d’aquest Anunci que es puguin publicar al DOGC 
durant l’any 2011.

1.3.2 Tipologia dels plans d’actuació.
1.3.2.1 es podran subvencionar les activitats relacionades amb la definició i 

execució d’un pla de treball destinat a incrementar la transferència tecnològica 
del centre.

1.3.2.2 L’actuació subvencionada s’haurà de dur a terme dins de l’exercici de la 
convocatòria, i hi ha 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 adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú.

1.3.3 Despeses subvencionables.
1.3.3.1 es consideraran subvencionables les despeses següents relacionades amb 

l’activitat subvencionada:
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a) Despeses de personal dedicat a la transferència de tecnologia així com a les 
tasques de gestió interna i de promoció de les capacitats del centre dins del món 
empresarial.

No es considerarà com a despesa subvencionable el personal funcionari ni el 
personal lligat a projectes de recerca del centre.

b) Despeses d’equipament destinat específicament a línies de transferència 
tecnològica.

c) Contractació de serveis a tercers amb l’objectiu de millorar les capacitats de 
valorització i transferència de tecnologia del centre IT, així com les seves capacitats 
de gestió empresarial (pla estratègic, pla de màrqueting, etc.).

d) Despeses lligades a formació en transferència tecnològica. Aquest tipus de 
despesa no pot superar 5.000 euros.

e) Despeses lligades a la promoció del centre IT dins el món de l’empresa com: 
jornades de presentació del centre a públics empresarials, contractació de ponents, 
lloguer d’espais, material i accions de difusió, viatges interurbans i allotjament, assis-
tència a fires i a missions tecnològiques (per exemple les missions CONNeCT-eU), 
i presència en mitjans de comunicació generals i especialitzats, entre d’altres.

1.3.3.2 No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses en què el proveïdor 
tingui vinculació amb el sol·licitant, excepte justificació expressa que haurà de ser 
valorada per ACC1Ó. Als efectes d’aquestes bases, es considera que dues entitats 
i/o empreses estan vinculades si incorren en algun dels supòsits que s’estableixen 
en l’apartat 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

1.3.3.3 Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000 
euros en el supòsit 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 en el mercat no hi hagi nombre d’entitats suficient que 
el subministrin o el prestin. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran de 
presentar en la justificació, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, 
i l’elecció s’ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la 
proposta econòmica més avantatjosa.

1.3.4 Intensitat dels ajuts.
La intensitat màxima de l’ajut serà del 100% del cost subvencionable. en el cas 

que l’ajut atorgat sigui d’un import igual o superior a 30.000 euros, un 20% d’aquest 
ajut restarà condicionat al compliment d’objectius variables que seran fixats en la 
resolució d’atorgament de l’ajut.

1.3.5 Criteris de valoració.
els criteris de valoració per a aquests projectes, així com la ponderació, són els 

següents:
a) els criteris següents s’apliquen als centres que faci més d’un any que són centres 

IT i es valoraran basant-se en els resultats obtinguts durant a l’any 2010:
a.1) Creixement del centre: ingressos totals, facturació per projectes d’R+D amb 

empreses, clients nous d’R+D+i (valor: 15).
a.2) Increment de les capacitats científiques i tecnològiques: publicacions amb 

alt índex d’impacte, tesis doctorals presentades, i aliances formalitzades amb els di-
ferents agents del sistema català de recerca i transferència tecnològica (valor: 5).

a.3) Participació en programes europeus acompanyant empreses catalanes i en 
les missions tecnològiques (valor: 10).

a.4) Impacte de l’activitat de transferència de tecnologia del Centre (projectes 
cooperatius presentats, projectes de valorització tecnològica, creació d’empreses 
derivades, sol·licituds de patent PCT i transferència de propietat intel·lectual i 
industrial) (valor 15).

a.5) Pertinença a TeCNIO: grau de participació en serveis TeCNIO i en general 
en tota activitat que ajudi a potenciar el desenvolupament de la marca TeCNIO 
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(aparició en mitjans, jornades, publicacions...); es valorarà també la periodicitat en 
el lliurament dels indicadors de seguiment de les activitats de recerca i transferència 
tecnològica (valor: 5).

b) els criteris següents s’apliquen a tots els centres i es valoraran basant-se en 
el pla d’actuacions de l’any 2011 (la ponderació serà doble per als centres IT de 
menys d’un any):

b.1) Descripció i planificació de l’actuació: es valoraran positivament els projectes 
amb un enfocament clar de creixement de l’activitat de transferència tecnològica del 
centre a mitjà termini, la descripció del pla de treball (dividit en paquets de treball, 
amb dates, responsables i lliurables); la idoneïtat dels recursos i la coherència del 
pressupost presentat i la subcontractació d’experteses en transferència tecnològica 
i gestió empresarial, si s’escau (valor: 45 per als centres de menys d’un any i 25 per 
a la resta de centres).

b.2) Impacte sobre el teixit industrial: alineament de l’actuació amb els reptes i 
polítiques de futur del Pla de recerca i innovació (PRI) 2010-2013, mida del mercat 
objectiu i empreses catalanes potencialment interessades, possibilitats de contrac-
tes d’R+D+i amb empreses, generació d’empreses derivades i/o llicència/venda de 
propietat industrial i intel·lectual (valor: 45 per als centres de menys d’un any i 20 
per a la resta de centres).

b.3) Pertinença a TeCNIO: ús de la marca TeCNIO en els termes que s’establei-
xen en la base 16.1 de l’annex 1 d’aquestes bases. Participació en serveis TeCNIO 
i en general en tota activitat que ajudi a potenciar el desenvolupament de la marca 
TeCNIO. Lliurament a termini dels indicadors trimestrals i anuals referents a 
l’activitat de recerca i transferència tecnològica (valor: 10 pels centres de menys 
d’1 any i 5 per a la resta de centres).

1.4 Plans d’actuació d’altres agents tecnològics.
1.4.1 Beneficiaris.
els beneficiaris són les entitats que gaudeixen de la condició de membre de la 

Xarxa Tecnològica de Catalunya, TeCNIO, en la categoria d’altres agents, segons 
l’Anunci publicat al DOGC núm. 5782, de 24.12.2010, així com segons les modifi-
cacions d’aquest Anunci que es puguin publicar al DOGC durant l’any 2011.

1.4.2 Tipologia dels plans d’actuació.
1.4.2.1 es podran subvencionar les activitats d’R+D independent, de caràcter no 

econòmic, lligades a l’impuls d’actuacions de transferència tecnològica en les seves 
diferents modalitats: projectes cooperatius, explotació de la propietat industrial i 
creació d’empreses de base tecnològica, entre d’altres, així com els plans d’actuació 
referits a les activitats de promoció i difusió de tecnologia.

1.4.2.2 Als efectes d’aquestes bases s’entén com a activitat no econòmica el que 
preveu el punt 3 del Marc comunitari sobre ajuts estatals de recerca i desenvolupa-
ment i innovació (DOUe C 323, de 30.12.2006).

1.4.2.3 L’actuació subvencionada s’haurà de dur a terme dins de l’exercici de la 
convocatòria, i hi ha 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 adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú.

1.4.3 Despeses subvencionables.
1.4.3.1 es consideraran subvencionables les despeses següents relacionades amb 

l’activitat subvencionada:
a) Despeses de personal propi lligades directament a la realització de les actu-

acions subvencionables.
b) Despeses d’adquisició d’equipaments, instrumental i material inventariable de-

dicats exclusivament i permanentment a l’activitat de recerca i desenvolupament.
c) Contractació de serveis a tercers.
d) Despeses de materials i accions de difusió tecnològica, viatges interurbans, 

allotjament dels ponents i presència en els mitjans de comunicació.
e) Despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de jus-

tificació de l’actuació subvencionada al que es refereix la base 11.3 de l’annex 1.
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1.4.3.2 No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor 
tingui vinculació amb el sol·licitant, excepte justificació expressa que haurà de ser 
valorada per ACC1Ó. Als efectes d’aquestes bases, es considera que dues entitats 
i/o empreses estan vinculades si incorren en algun dels supòsits que s’estableixen 
en l’apartat 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

1.4.3.3 Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000 
euros en el supòsit 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 especials característiques de les 
despeses subvencionables en el mercat no hi hagi nombre d’entitats suficient que 
el subministrin o el prestin. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran de 
presentar en la justificació, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, 
i l’elecció s’ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la 
proposta econòmica més avantatjosa.

1.4.4 Intensitat dels ajuts.
La intensitat màxima de l’ajut serà del 100% del cost subvencionable per a les 

activitats de caràcter no econòmic relacionades amb projectes d’R+D pròpia i del 75% 
del cost subvencionable per a les activitats de promoció i difusió tecnològica.

Un 20% del total de l’ajut restarà condicionat al compliment d’objectius variables 
que seran fixats en la resolució d’atorgament de l’ajut.

La despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de 
justificació de l’actuació subvencionada al que es refereix la base 11.3 de l’annex 
1 d’aquestes bases, es podrà subvencionar amb una intensitat màxima del 100% 
amb un màxim de 3.000 euros, i l’ajut per aquest concepte no estarà condicionat al 
compliment dels objectius variables.

1.4.5 Criteris de valoració.
els criteris de valoració per a aquests projectes, així com la ponderació, són els 

següents:
Per a activitats de caràcter no econòmic relacionades amb projectes d’R+D 

pròpia:
a) els criteris següents es valoraran basant-se en els resultats obtinguts a l’any 

2010:
a.1) Creixement del centre: ingressos totals, facturació per activitats d’R+D i 

innovació tecnològica a empreses, clients nous d’R+D+i i incorporació de recursos 
humans qualificats (valor: 15).

a.2) Increment de les capacitats científiques i tecnològiques: publicacions amb 
alt índex d’impacte en col·laboració amb agents de recerca, tesis doctorals, patents 
PCT sol·licitades i noves aliances formalitzades amb agents del sistema català de 
recerca i transferència tecnològica (valor: 5).

a.3) Participació en programes europeus amb participació empresarial catalana 
(valor: 10).

a.4) Compromís amb el sistema català d’innovació (projectes cooperatius presen-
tats; activació de sistemes territorials d’innovació i parcs; projectes de valorització 
de tecnologia i creació d’empreses derivades, i actuacions singulars de suport del 
sistema (organisme intermedi) (valor: 15).

a.5) Grau de participació en serveis TeCNIO i en general en tota activitat que 
ajudi a potenciar el desenvolupament de la marca TeCNIO (aparició en mitjans, 
jornades, publicacions...); es valorarà també la periodicitat en el lliurament dels 
indicadors de seguiment de les activitats de recerca i transferència tecnològica 
(valor: 5).

b) els següents criteris es valoraran basant-se en el pla d’actuacions de l’any 
2011:

b.1) Descripció de l’actuació: es valorarà positivament la descripció de l’objec-
tiu de l’actuació (abast de l’activitat i potencial d’aplicació), la innovació i novetat 
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(estat de la tècnica i experiència prèvia del centre) i el pla de protecció/explotació 
(valor: 15).

b.2) Planificació de l’actuació: es valorarà positivament la descripció del pla de 
treball (dividit en paquets de treball, amb dates, responsables i lliurables); la idoneïtat 
dels recursos, la coherència del pressupost presentat i la col·laboració amb altres 
agents del sistema, si s’escau (valor: 15).

b.3) Impacte sobre el teixit industrial:Alineament de l’actuació amb els reptes 
del Pla de recerca i innovació (PRI); mida del mercat objectiu i empreses catala-
nes potencialment interessades; possibilitats de generació d’empreses derivades 
i/o llicència/venda de propietat industrial a partir de la tecnologia desenvolupada 
(valor: 15).

b.4) Pertinença a TeCNIO: grau de participació en serveis TeCNIO i en general 
en tota activitat que ajudi a potenciar el desenvolupament de la marca TeCNIO 
(aparició en mitjans, jornades, publicacions...) (valor: 5).

Per a activitats relacionades amb la definició i execució d’un pla de treball per a 
la promoció i difusió tecnològica:

a) Descripció de l’actuació: pla de treball detallat (metodologia, cronograma d’ac-
tuacions, dates i resultats esperats); la idoneïtat dels recursos assignats (estructura 
de gestió del projecte amb responsables i equip de treball), la idoneïtat dels objectius 
proposats i la coherència del pressupost presentat (valor 35).

b) Actuació alineada amb les línies d’actuació amb els reptes i polítiques de fu-
tur del Pla de recerca i innovació (PRI) 2010-2013 que afavoreixin la transferència 
tecnològica a Catalunya en general (valor: 15).

c) Influència de l’actuació en els agents TeCNIO i en els resultats de transferència 
tecnològica i innovació empresarial de Catalunya; col·laboració amb els agents del 
sistema (valor: 45).

d) Compromís amb el sistema: grau de participació en serveis TeCNIO i en 
general en tota activitat que ajudi a potenciar el desenvolupament de la marca 
TeCNIO (aparició en mitjans, jornades, publicacions...); es valorarà també la pe-
riodicitat en el lliurament dels indicadors de seguiment de les activitats de recerca 
i transferència tecnològica (valor: 5).

—2 Ajuts per incentivar l’execució de projectes col·laboradors entre els agents 
TECNIO

2.1 Beneficiaris.
els beneficiaris són les entitats que gaudeixen de la condició de membre de la 

Xarxa Tecnològica de Catalunya, TeCNIO segons l’Anunci publicat al DOGC 
núm. 5782, de 24.12.2010, així com segons les modificacions d’aquest Anunci que 
es puguin publicar al DOGC durant l’any 2011.

2.2. Tipologia de projectes subvencionats.
2.2.1 es podran subvencionar els projectes de col·laboració estable, lligats a acti-

vitats d’R+D independent de caràcter no econòmic, en els quals participin al menys 
dos centres TeCNIO, amb l’objectiu d’incrementar la capacitat de transferència de 
tecnologies a la indústria i que responguin a les següents tipologies:

a) Creació d’equips transversals i d’unitats de recursos compartits per a la 
realització de projectes d’R+D o de serveis de transferència tecnològica (creació 
d’unitats de valorització compartida, unitats de prospectiva tecnològica, iniciatives 
d’optimització de la gestió, etc.).

b) Projectes integrats i línies de recerca compartides (execució de projectes 
tractors, demostratius consorciats o de línies de recerca compartides...).

c) Projectes de valorització tecnològica (projectes de desenvolupament de pro-
ductes propis o de creació d’empreses de base tecnològica (eBTs) en els quals hi 
participi un CTA i almenys un altre agent TeCNIO.

d) Projectes d’expansió internacional (projectes de venda de serveis tecnològics 
i/o d’establiment d’aliances estratègiques amb agents internacionals).

S’entén per col·laboració estable la relació contractual, per escrit, que contempli 
l’obligació de les parts de col·laborar en el marc d’un pla estratègic de col·laboració 
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consensuat per les parts amb una durada mínima de tres anys, i que entre d’altres 
acords, reguli els aspectes corresponents a la titularitat dels actius i/o a la propietat 
intel·lectual o industrial resultants de la col·laboració entre les parts.

2.2.2 Als efectes d’aquestes bases s’entén com a activitat no econòmica el que 
preveu el punt 3 del Marc comunitari sobre ajuts estatals de recerca i desenvolupa-
ment i innovació (DOUe C 323, de 30.12.2006).

2.2.3 els projectes hauran de complir, a més, les condicions següents:
a) els diversos agents TeCNIO que participen en l’actuació hauran de realitzar 

una única sol·licitud, en la que caldrà fer-hi constar els compromisos d’execució 
assumits per cada agent. en aquesta sol·licitud hi haurà un sol·licitant principal 
que actuarà com a representant de tot el grup. La resta d’agents signaran també la 
sol·licitud com a entitats participants i aquesta signatura comporta l’acceptació per 
part dels centres participants que el centre sol·licitant actuarà com a representant 
del grup.

el sol·licitant de l’ajut serà el representant i el responsable de la realització de 
l’actuació subvencionada davant de l’Administració, així com qui tindrà la relació 
directa amb la Generalitat de Catalunya per a la coordinació de l’actuació. Amb 
aquesta finalitat haurà de canalitzar la relació amb els participants i, si s’escau, 
aportar la documentació justificativa de la realització de l’actuació. el pagament de 
l’ajut concedit es realitzarà directament a cadascun dels centres participants.

b) els agents que no pertanyen a la xarxa TeCNIO únicament podran participar 
en el projecte com a entitats subcontractades.

c) Tots els projectes han d’incloure el pla estratègic de col·laboració a tres anys 
consensuat per les parts i una còpia de l’acord signat entre les parts que contingui 
la regulació contractual pel que fa a la titularitat dels actius i/o a la propietat intel-
lectual i industrial resultants de la col·laboració.

2.2.4 els projectes s’hauran d’iniciar a partir de l’entrada en vigor de la convoca-
tòria d’ajut i hauran de finalitzar en la data que s’indiqui en la resolució d’atorgament 
de l’ajut, i hi ha 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.

2.3 Despeses subvencionables.
2.3.1 Seran subvencionables les despeses següents :
a) Despeses de personal (investigadors, tècnics i altre personal auxiliar, sempre 

que estigui exclusivament dedicat a la consecució de l’actuació presentada).
b) Despeses d’equipaments, instrumental i material utilitzats exclusivament per 

a la realització dels projectes col·laboradors, i que, per tant, seran compartits pels 
agents tecnològics que participin en l’actuació.

c) Despeses de subcontractació d’agents tecnològics.
d) D’altres despeses de subcontractació com ara assessoria legal, consultoria i 

formació especialitzada
e) Despeses de viatges i allotjament, justificades per la realització del projecte.
f) Despeses de lloguer d’instal·lacions cientificotècniques associades al pro-

jecte.
g) Despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de jus-

tificació de l’actuació subvencionada al que es refereix la base 11.3 de l’annex 1.
2.3.2 No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor 

tingui vinculació amb el sol·licitant, excepte justificació expressa que haurà de ser 
valorada per ACC1Ó. Als efectes d’aquestes bases es considera que dues entitats 
i/o empreses estan vinculades si incorren en algun dels supòsits que s’estableixen 
en l’apartat 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

2.3.3 Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000 
euros en el supòsit 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 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5849 – 31.3.2011 18891

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

del servei o el lliurament del bé, tret que per les característiques especials de les 
despeses subvencionables en el mercat no hi hagi nombre suficient d’entitats que 
el subministrin o el prestin. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran de 
presentar en la justificació, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, 
i l’elecció s’ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la 
proposta econòmica més avantatjosa.

2.4 Intensitat dels ajuts.
La intensitat màxima de l’ajut serà el 100% del cost subvencionable. La despesa 

de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de 
l’actuació subvencionada al que es refereix la base 11.3 de l’annex 1 d’aquestes 
bases, es podrà subvencionar amb una intensitat màxima del 100% amb un màxim 
de 3.000 euros.

2.5 Criteris de valoració:
a) Capacitat i viabilitat tècnica i econòmica del projecte, amb la valoració de la 

metodologia, pla de treball, i recursos humans i materials previstos (20 punts).
b) excel·lència dels centres: es valoraran els resultats en recerca i transferència 

tecnològica obtinguts durant els darrers exercicis, així com l’experiència del centre 
respecte a les tecnologies que es volen potenciar en el projecte (20 punts).

c) Nivell de contribució tecnològica i grau de millora que representa respecte 
dels coneixements tecnològics existents, amb la valoració de la seva rellevància en 
l’àmbit regional, estatal i internacional (20 punts).

d) Incidència previsible dels resultats del projecte en els sectors industrials cor-
responents i capacitat per crear sinergies amb altres sectors (valor: 20 punts).

e) Projecte que estigui alineat amb l’estratègia tecnològica de la Generalitat, 
d’acord amb el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (valor: 20 punts).

(11.070.117)

*
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	DEPARTAMENT
	DE CULTURA
	DECRET
	304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura.
	ACORD
	GOV/61/2011, de 29 de març, pel qual es declara bé cultural d’interès nacional, en la categoria de monument històric, l’església de Sant Francesc i les restes de l’antic convent, a Montblanc.
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	RESOLUCIÓ
	CLT/778/2011, de 17 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de les empreses discogràfiques catalanes.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	RESOLUCIÓ
	AAM/789/2011, de 23 de març, per la qual s’amplia el termini de justificació de les subvencions per a la gestió forestal sostenible previstes a la Resolució MAH/1668/2010, de 20 de maig.
	RESOLUCIÓ
	AAM/790/2011, de 2 de febrer, per la qual es declara d’utilitat pública la forest anomenada Roca Vidal, situada al terme municipal del Montmell.
	DEPARTAMENT
	D’empresa i ocupació
	RESOLUCIÓ
	EMO/770/2011, de 15 de març, per la qual es dóna publicitat al Conveni de partenariat del projecte subvencionat 0086RI CLIQ del programa INTERREG IVC, subscrit pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i diversos s
	ocis més.
	RESOLUCIÓ
	EMO/792/2011, de 4 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió salarial per a l’any 2011 del Conveni col·lectiu de treball del sector de locals d’espectacles de Catalunya per als anys 2009-2012 (codi de conveni 7900455).
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	EMO/791/2011, de 29 de març, per la qual s’actualitzen per a l’any 2011 les quanties màximes de l’import de les subvencions per a la realització d’itineraris personals d’inserció.
	AGÈNCIA DE SUPORT
	A L’EMPRESA CATALANA
	RESOLUCIÓ
	EMO/788/2011, de 21 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar els plans d’actuació dels agents TECNIO i s’obre la convocatòria per a l’any 2011.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I CONEIXEMENT
	RESOLUCIÓ
	ECO/787/2011, de 10 de març, de cessament del senyor Jaume Bosch Camps com a subdirector general de Gestió de Serveis i Vehicles de Representació de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/779/2011,, de 23 de febrer, per la qual es fa pública la composició nominal de diversos tribunals corresponents a la convocatòria per a la provisió de llocs vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari
	 de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat (convocatòria EJ-HUB-01/10).
	RESOLUCIÓ
	SLT/780/2011, d’11 de març, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de personal estatutari facultatiu especialista en els serveis jerarquitzats de l’Hospital Universitari de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat (convocatòria EJ-HUB-01/10).
	RESOLUCIÓ
	SLT/781/2011, d’11 de març, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de cap de secció d’institucions hospitalàries del Institut Català de la Salut (convocatòria CJ-Metropolitana Sud-03/10).
	RESOLUCIÓ
	SLT/786/2011, de 10 de març, d’adjudicació de les places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria professional d’auxiliar administratiu/iva de la funció administrativa pel sistema de concurs oposició (núm. de registre de la convo
	catòria Auxiliar-2008).
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	RESOLUCIÓ
	INT/782/2011, de 23 de març, de nomenament d’un membre del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra en representació de l’Administració de la Generalitat.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	DECRET
	305/2011, de 29 de març, de cessament del senyor Oriol Guevara i Sendra com a director de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).
	DECRET
	306/2011, de 29 de març , pel qual es nomena el senyor Jordi Bort Ferrando director de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).
	RESOLUCIÓ
	AAM/785/2011, de 16 de març, de nomenament de funcionaris i funcionàries de l’escala bàsica, categoria d’agent major (subgrup C1), del cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 2/09).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	ACORD
	GOV/58/2011, de 29 de març, de nomenament del senyor José M. Faura Messa com a director del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.
	RESOLUCIÓ
	JUS/793/2011, de 29 de març, per la qual es deixa sense efecte la Resolució JUS/321/2011, de 8 de febrer, per la qual s’encarreguen les funcions de la direcció del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció a la persona titular de la Direcció General d’Exec
	ució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament (exp. 91/2011).
	DEPARTAMENT
	DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 25 de març de 2011, de notificació de la Resolució d’aprovació de la relació dels béns i drets afectats per l’execució de la connexió de servei elèctrica del Projecte constructiu dels col·lectors i l’estació depuradora d’aigües residuals d’Ullastret, a
	l terme municipal d’Ullastret (clau S-AA-01163-P).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref.CC2010000192).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2010002350).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Anunci d’informació pública (ref. CC2002000323) (DOGC núm. 5802, pàg. 4571, de 24.1.2011).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
	ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
	EDICTE
	de 18 de març de 2011, pel qual es dona publicitat a la Resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets afectats pel projecte: “Projecte actualitzat de regadiu Garrigues Sud. Etapa IV. TTMM Juncosa, Bellaguard
	a i els Torms. Fase 6”, amb clau ER-01910.6A, als termes municipals de Juncosa, Bellaguarda i Ulldemolins.
	DEPARTAMENT
	DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
	AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’uns contractes de serveis.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 28 de març de 2011, per la qual es rectifica l’anunci de licitació publicat al DOGC núm.: 5854 de data 25 de març de 2011 corresponent al subministrament i muntatge de taules de dibuix per a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA) al Campus Bel
	lisens (Exp. núm. SU 09/11).
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	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre procediment ordinari (exp. 166/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 51 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal especial (exp. 515/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 466/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 44 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 190/10).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 127/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Lleida, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1292/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Sant Feliu de Llobregat, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 695/2009-C).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Reus, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 692/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 33 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 649/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 d’Amposta, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1251/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Gavà, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 935/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Lleida, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 48/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Granollers, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 442/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre actuacions de judici verbal de faltes (exp. 1374/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Terrassa, sobre actuacions de procediment de judici ordinari (exp. 1169/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de la Seu d’Urgell, sobre causes prèvies (exp. 199/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 42 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1718/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Reus, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1175/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal de faltes (exp. 134/2010).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 803/2008).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 5 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 669/2009).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 416/2010).
	JUTJATS DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
	EDICTE
	del Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Badalona, sobre actuacions de procediment de divorci contenciós (exp. 92/2010).
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