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Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) RIS3CAT  
Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 – DGAL Generalitat 

 

Contacte Oficina: 977 55 81 92 / 977 46 40 44 
e-mail: daniel.ferrer@fundacio.urv.cat / carme.gisbert@urv.cat 

 

Pressupost:                                                             43.172.063 €  Termini de presentació:                                 15 de novembre 

 Eix prioritari 1:                 21.600.000 € 
 Eix prioritari 2:                   2.100.000 € 
 Eix prioritari 3:                   7.800.000 € 
 Eix prioritari 4:                   4.500.000 € 
 Eix prioritari 6:                   7.172.063 € 

 

Del 05/09/2019 fins al 15/11/2019 

01. Beneficiaris i entitats participants no beneficiàries 
 

a) Entitat representant del PECT: un ajuntament, un consell comarcal o una diputació provincial. L'entitat representant 
assumeix la coordinació del PECT i actua com a interlocutor únic davant la Direcció General d'Administració Local i els 
organismes responsables de la gestió i el control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. També és responsable d'iniciar i 
executar la despesa elegible en el marc del PECT. 

b) Entitat sòcia: entitats públiques o privades sense afany de lucre, que inicien i executen la despesa subvencionable en el 
marc del PECT. 

c) Entitat participant no beneficiària: entitats públiques o privades, amb o sense afany de lucre, que participen en les 
operacions del PECT sense executar despesa subvencionable. 
 

02. Resum de la convocatòria 
 

Definició PECT: iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de Catalunya 
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb operacions i actuacions per a 
la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component d'innovació. 

Els PECT: 

a) Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. El seu disseny és coherent amb un o més dels quatre 
objectius de la RIS3CAT: àmbits sectorials líders, activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i 
entorn d'innovació. 

b) Contribueixen, mitjançant la implementació dels seus projectes, a les prioritats del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020. Els projectes han de prioritzar necessàriament l'eix prioritari 1 i es poden emmarcar en els eixos 
prioritaris 1, 2, 3, 4 o 6. També han de contribuir, en la mesura que sigui possible, a les prioritats transversals del 
PO FEDER de Catalunya 2014-2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent. 
Com a mínim, han de contribuir a dues d'aquestes prioritats. 

c) S'emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i han de tenir un impacte en la competitivitat del 
territori, com a mínim amb la implicació d'un àmbit sectorial líder destacat al territori. 

d) Defineixen un màxim de tres eixos prioritaris. Els projectes, les operacions i les actuacions han de ser realistes i 
concrets, i han de tenir una vinculació clara i demostrable en el territori. 

e) Es fonamenten en els actius i les capacitats del territori (teixit productiu, recursos i capacitats tècniques i 
personals) i compten amb la participació del teixit social i econòmic. 
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Consorci mínim: 4 membres, entre les entitats sòcies i les entitats participants no beneficiàries, inclosa l'entitat 
representant. 

Les operacions dels PECT s'han d'emmarcar en els eixos prioritaris, prioritats d'inversió (PI) i objectius específics (OE) 
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 següents (*):  

 Eix prioritari 1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació: PI 1.2. - OE 1.2.1., OE 1.2.2. 

 Eix prioritari 2. Millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l'accés a aquestes tecnologies: PI 2.1. - OE 2.1.1. ; PI 2.2. - OE 
2.2.1.: PI 2.3. - OE 2.3.1. 

 Eix prioritari 3. Millorar la competitivitat de les pimes: PI 3.3. - OE 3.3.1.; PI 3.4. - OE 3.4.1. 

 Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors: PI 4.1. - OE 4.1.2.; PI 4.3. - OE 
4.3.1.; PI 4.4. - OE 4.4.2.; PI 4.5. - OE 4.5.1. 

 Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos: PI 6.3. - OE 6.3.1., OE 
6.3.2. PI 6.4. - OE 6.4.1. 

Els PECT s'han de centrar, com a màxim, en 3 eixos prioritaris i tenir, com a mínim, una operació amb un alt component 
d’innovació. Les operacions d’innovació s’han d’emmarcar en els eixos d’actuació de la RIS3CAT següents: àmbits sectorials 
líders (eix 1), tecnologies facilitadores transversals (eix 3) i entorn d’innovació (eix 4). 
 (*) Veure detall de PI i OE i dels eixos RIS3CAT als punt 2.4.2 i 2.4.3 de les bases reguladores. 
Requisits PECT fora de l'àmbit metropolità de Barcelona 

 Població mínima de 20.000 habitants, llevat que el PECT sigui d'àmbit comarcal. 

 Plurimunicipalitat: el PECT ha d'abastar més d'un municipi, llevat que el territori sigui el d'una capital de 
demarcació provincial. 

Termini de resolució: 5 de març de 2020 

Període d'execució: les operacions no poden haver-se iniciat abans de l'1 de gener de 2014 i han d'estar executades i 
pagades el 31 de desembre de 2021. Pròrroga màxima fins al 31 de desembre de 2023 (punt 2.6 de les BR).   

Documentació per fer la sol·licitud (*): formulari de sol·licitud, carta de compromís (model a l’annex II de les BR), memòria 
tècnica (model índex memòria a l’annex IV), etc. Els tràmits de la sol·licitud es faran a través de la plataforma SIFECAT1420. 

(*) Veure detall als punts 3.2 i 9 de les BR. 

Conveni de participació: L'entitat representant del PECT seleccionat en fase de resolució definitiva de concessió serà 
requerida per tal que presenti, dins el termini de 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva, 
el conveni de participació degudament formalitzat (punt 3.3 de les BR i model a l’annex III). 

Generació d'ingressos: Per a cada operació, cal especificar si es preveu que es generaran ingressos nets, d'acord amb el 
que estableix l'article 61 del Reglament (UE) 1303/2013. 

Més informació:                                        DOGC – Convocatòria                                        DOGC – Bases reguladores                      

03. Pressupost i Finançament 
 

Pressupost del PECT: d’1 a 5.000.000 d’euros de despesa subvencionable. Cada operació integrant del PECT han de tenir 
una despesa subvencionable mínima de 200.000 euros (excepte l’operació de coordinació del PECT).  

La subvenció màxima és del 50% de la despesa subvencionable, aquest percentatge serà mantingut dins cada projecte, 
operació, actuació, contracte i factura. 

04. Despeses subvencionables 
 

Despeses de l'entitat representant relacionades amb les tasques de coordinació del PECT: no poden excedir el 10% del 
cost total de la iniciativa PECT. 

 Despeses de personal (*): per al personal prèviament contractat es considerarà una dedicació màxima del 
80% i mínima del 15% de la seva jornada laboral. Només es podrà considerar un 100% de dedicació per al 

http://www.eacat.cat/
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7933/1757345.pdf
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personal de nova contractació dedicat exclusivament a l'operació (queden exclosos els contractes de formació 
i/o pràctiques i el personal funcionari). 

 Despeses de contractació de consultoria i serveis equivalents per a tasques de gestió del PECT. No poden 
excedir el 50% de les despeses totals de coordinació. 

 Despeses de lloguer o ús d'espais per dur a terme activitats directament relacionades amb la gestió del PECT. 
En cap cas s'acceptaran despeses de lloguer i instal·lacions de l'activitat ordinària del centre. 

 Despeses de béns i equipaments destinats inequívocament i exclusivament a les tasques de coordinació.  

Despeses associades directament a l'execució dels projectes del PECT 

 Despeses de personal (*): per al personal prèviament contractat es considerarà una dedicació màxima del 
50% i mínima del 15% de la seva jornada laboral. Només es podrà considerar un 100% de dedicació per al 
personal de nova contractació dedicat exclusivament a l'operació (queden exclosos els contractes de formació 
i/o pràctiques i el personal funcionari). Per al personal directiu, es podrà imputar un màxim del 30% de 
dedicació sobre el total de la jornada labora. 

 Despeses de col·laboracions externes: serveis jurídics o tècnics, tasques de recerca o desenvolupament 
tecnològic contractual, d'enginyeria o disseny, consultoria, assistència i formació en àmbits relacionats amb la 
innovació i la transferència, serveis de suport a la innovació del teixit empresarial, etc. Les entitats sòcies 
podran subcontractar fins a un 50% de l'activitat subvencionada. 

 Despeses d'equipament i instrumental, en la mesura en què s'utilitzin per al PECT i en el període que duri el 
projecte. En el cas que aquests elements no s'utilitzin en tota la vida útil del PECT, únicament es consideren 
elegibles les despeses d'amortització corresponents a la seva durada, calculades d'acord amb els principis 
comptables generalment acceptats. No s'admeten com a subvencionables les amortitzacions d'elements que 
hagin estat prèviament subvencionats. 

 Despeses d’adquisició de béns terrenys, béns immobles i expropiacions, fins a un màxim del 10% de la 
despesa total subvencionada de l’operació a la qual estigui vinculada l’adquisició. 

 Despeses destinades a inversió: no podran excedir més del 40% del cost total de la iniciativa PECT. 

 Despeses de subministrament i altres despeses directament vinculades als projectes del PECT. 

 Despeses indirectes, un tipus fix del 15% de les despeses directes de personal subvencionables. 

(*) La totalitat de les despeses de personal no pot excedir més del 50% del cost subvencionable total del PECT. 
 

05. Criteris d’avaluació  
 

Valoració dels PECT i els projectes, operacions i actuacions (fins a un màxim de 50 punts) 

Estratègia i objectius (fins a un màxim de 30 punts) 

– Prioritats en concordança amb l'estratègia territorial i amb els plantejaments estratègics del PO FEDER 
de Catalunya 2014-2020 i la RIS3CAT...: fins a un màxim de 10 punts. 

– Coherència del pla d'actuacions, viable i sòlid, amb l'estratègia sectorial i territorial: fins a un màxim 
de 10 punts. 

– Contribució a l'equilibri territorial: fins a un màxim de 5 punts 

– Ambició tècnica del pla d'actuacions en relació amb la transformació econòmica: fins a un màxim de 
3 punts. 

– Les operacions són complementàries d’altres actuacions estratègica sectorials: fins a un màxim de 2 
punts. 

Pla de treball per a la implementació del PECT (fins a un màxim de 15 punts) 
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– Pressupost adequat i coherent: fins a un màxim de 5 punts. 

– Viabilitat i solidesa de l'enfocament proposat: fins a un màxim de 3 punts. 

– Pla de comunicació i difusió detallat: fins a un màxim de 2 punts. 

– Creació d’un portal web o apartat específic sobre el PECT: 1 punt (si es preveu la seva creació). 

– Aplicació de mètodes innovadors en l'àmbit local: fins a un màxim de 2 punts. 

– Identificació de reptes socials i participació de la quàdruple hèlix: fins a un màxim de 2 punts. 

Sistema d'indicadors (fins a un màxim de 5 punts) 

Valoració de la capacitat transformadora i de l'impacte en el territori (fins a un màxim de 35 punts) 

Generació de creixement econòmic (fins a un màxim de 30 punts) 

– Sostenibilitat de resultats tècnics, econòmics i ambientals de la iniciativa PECT més enllà de la seva 
finalització: fins a un màxim de 10 punts 

– Generació de nous llocs de treball d'alta qualificació (com a mínim, titulació universitària) per part de 
les entitats beneficiàries: fins a un màxim de 10 punts (obtindrà la puntuació màxima el PECT que 
generi més de 5 llocs directes de treball de llarga durada; 6 punts, si es creen entre 3 i 4 llocs de treball, 
i 3 punts, si es creen entre 1 i 2 llocs de treball). 

– Contribució del PECT als reptes i les prioritats específiques del sector en què s'emmarqui i al seu 
creixement, així com a la generació de noves activitats tecnològiques que tinguin impacte en la 
innovació dels membres del PECT i del territori: fins a un màxim de 5 punts. 

– Contribució del PECT en el creixement econòmic del territori beneficiat directament per la iniciativa 
PECT: fins a un màxim de 5 punts. 

Contribució a l'equilibri territorial (fins a un màxim de 5 punts) 

Qualitat de l'estructura de gestió i el seu sistema de governança per garantir la implementació del pla d'actuacions i 
maximitzar l'impacte territorial i sectorial (fins a un màxim de 15 punts). 

Nombre i naturalesa de les entitats que formen part del PECT (fins a un màxim de 5 punts) 

– Complementarietat i capacitat tècnica dels agents: fins a un màxim d’1 punt. 

– Desplegament més alt en el territori i presenten massa crítica suficient: fins a un màxim d’1 punt. 

– Integració de representants dels quatre àmbits de la quàdruple hèlix (administracions públiques, 
ecosistema educatiu i de recerca, empreses i associacions empresarials i ciutadania): fins un màxim 
de 2 punts. 

– Incloure especialment agents de recerca i innovació i associacions empresarials vinculades a pimes: 
fins a un màxim d'1 punt. 

Atribució de tasques i responsabilitats dins el partenariat (fins a un màxim de 5 punts) 

Procediments i mecanismes de gestió i seguiment (fins a un màxim de 2 punts) 

Previsió d’una avaluació de la iniciativa PECT que inclogui el contingut del projecte i el seu model de governança 
(fins un màxim d’1 punt) 

Utilització de tecnologies digitals establertes i emergents (fins a un màxim de 2 punts) 

Les sol·licituds que no assoleixin un mínim de 50 punts quedaran excloses del procediment de selecció. 
 

 

 


