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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA
RESOLUCIÓ EMC/2195/2018, de 25 de setembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1689/2018, de 16
de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la
selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en els àmbits
sectorials de la RIS3CAT de les indústries del disseny o les indústries culturals i basades en l'experiència, i
en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
La Resolució EMC/1689/2018, de 16 de juliol (DOGC núm. 7668 de 20.7.2018) aprova les bases reguladores
per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament
i innovació, emmarcats en els àmbits sectorials de la RIS3CAT de les indústries del disseny o les indústries
culturals i basades en l'experiència, i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Atès que el Títol V del Reial Decret-llei 11/2018, de 31 d'agost (BOE núm. 214 de 4.9.2018) modifica la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb
el termini d'entrada en vigor del registre electrònic, posposant-lo fins a 2 d'octubre de 2020.
Atès que això permet modificar la base 2.1 i la base 14.3.1 de l'annex de les bases reguladores per a
l'acreditació de comunitats RIS3CAT.
D'acord amb el que estableix l'article 92.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
Vist l'informe previ de l'Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions que em són conferides,

RESOLC:

Article 1
Es modifica la base 2.1 de les bases reguladores per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de
projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en els àmbits sectorials de la
RIS3CAT de les indústries del disseny o les indústries culturals i basades en l'experiència, i en el Programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, que queda redactada de la manera següent:
“2.1 Cal realitzar dos tipus de sol·licituds.
L'entitat coordinadora de la comunitat ha de complimentar l'imprès de sol.licitud d'acreditació de la comunitat i
de l'ajut per al projecte de coordinació.
El líder de cadascun dels projectes ha de complimentar l'imprès de sol.licitud específic d'ajut per a cada
projecte que forma part del pla d'actuacions de la comunitat.
El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria.
El procediment de sol.licitud es considerarà finalitzat quan s'hagin presentat la sol·licitud d'acreditació de la
comunitat i de l'ajut per al projecte de coordinació, i la sol·licitud d'ajut per a cadascun dels projectes del pla
d'actuacions.
Les sol·licituds han d'anar adreçades al/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ i s'han de formalitzar en l'imprès
normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (accio.gencat.cat). A l'imprès s'hi haurà d'adjuntar
la memòria tècnica de la comunitat RIS3CAT o del projecte, segons el cas, en un document pdf, segons el
model que està disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (accio.gencat.cat).
Per tal de facilitar la valoració del projecte, és recomanable que la memòria (sense tenir en compte els
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annexos) tingui una extensió màxima de 80 pàgines, així com un cos de lletra mínim de 10.
La informació inclosa en aquest document pdf, que arriba telemàticament a ACCIÓ, serà la utilitzada per
realitzar la valoració de la sol·licitud presentada.
En cas divergència entre el contingut de la memòria tècnica i l'imprès de so·licitud, aquest últim prevaldrà
sobre la memòria a l'hora de realitzar la valoració tècnica del projecte.
Un cop formalitzats els impresos de sol·licitud i havent adjuntat el document pdf, s'enviarà telemàticament a
ACCIÓ. Per altra banda, cal que l'entitat coordinadora de la comunitat registri conjuntament l'imprès de
sol·licitud de la comunitat i els impresos de sol·licitud dels projectes del pla d'actuacions, en paper i signats,
sense el document pdf, i juntament amb la documentació especificada a les lletres b) i c) de l'apartat 2.5.1., en
el cas del projecte de coordinació i de la lletra b) de l'apartat 2.5.2, en el cas dels projectes del pla
d'actuacions, a Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, o mitjançant els
procediments que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions públiques.”

Article 2
Es modifica la base 14.3.1 de les bases reguladores per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de
projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, emmarcats en els àmbits sectorials de la
RIS3CAT de les indústries del disseny o les indústries culturals i basades en l'experiència, i en el Programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, que queda redactada de la manera següent:
“14.3.1. La justificació del projecte s'haurà de formalitzar en l'imprès normalitzat que es podrà obtenir a la
pàgina web d'ACCIÓ (accio.gencat.cat). Una vegada emplenat, s'hi adjuntarà en format *.pdf la documentació
que es detalla en l'apartat a) següent i s'enviarà telemàticament a ACCIÓ. Per altra banda, l'imprès, en paper i
signat, juntament amb la documentació dels apartats b), c) i d) següents, es registrarà a ACCIÓ, Passeig de
Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions o mitjançant els procediments que preveu
l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i l'article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Resolució entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 25 de setembre de 2018

Joan Romero i Circuns
Conseller delegat

(18.270.033)
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