
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

RESOLUCIÓ EMC/78/2017, de 12 de gener, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a
l'acreditació d'assessors per a l'any 2017 en el marc dels programes d'ACCIÓ.

L'economia catalana té una base industrial. Aquest fet, juntament amb l'obertura a l'exterior i l'aposta per la
innovació de les empreses del país, és fonamental per explicar la competitivitat de Catalunya en un entorn
global. La indústria ha desenvolupat un paper fonamental en la configuració de la Catalunya moderna. Suposa
gairebé el 20% del nostre PIB (més del 50% si es consideren els serveis a la producció) i genera ocupació de
qualitat i cohesió territorial.

Les economies més industrialitzades són les més internacionalitzades i innovadores, les que generen una
ocupació més estable i de qualitat, i les que gaudeixen d'un major benestar i cohesió social. Tots aquests
impactes palesen l'efecte tractor del sector industrial sobre el conjunt de l'economia i sobre l'Estat del
benestar.

Actualment, estem immersos a nivell global en una nova revolució industrial. Després de la mecanització de la
producció mitjançant la màquina de vapor (s. XIX); la producció en massa gràcies a l'electrificació; i la
revolució digital i electrònica que va permetre la major automatització dels processos productius (s. XX),
encetem una quarta revolució industrial basada en la connexió de màquines i sistemes en el propi espai de
producció i l'intercanvi fluid d'informació amb l'exterior.

El Govern de la Generalitat té per objectiu acompanyar aquesta transformació industrial per fer possible que
Catalunya esdevingui un dels territoris pioners a nivell internacional en l'adopció de la Indústria 4.0 i lideri
aquesta revolució industrial des del sud d'Europa.

El Govern de Catalunya està compromès amb la indústria i, des de fa anys, treballa per garantir i desenvolupar
polítiques de suport a la indústria i a l'empresa, nucli central de la nostra economia i element generador de
riquesa i ocupació.

Aquesta visió a llarg termini fa que avui comptem amb una indústria diversificada, de petita i mitjana empresa,
però de valor afegit, innovadora i competitiva internacionalment, ben posicionada per fer front als reptes que
té al davant i preparada per atendre les oportunitats.

La política industrial del Govern de la Generalitat té com a idea nuclear que Catalunya és i ha de continuar sent
un país industrial, amb l'objectiu d'aconseguir que l'any 2020, el 25% del PIB sigui industrial (excloent-hi els
serveis dedicats a la indústria).

Es tracta d'una política industrial alineada amb Europa, que aposta per un renaixement industrial, com a base
per aconseguir un creixement més intel·ligent, sostenible i integrador. Aquesta política es concreta en accions
específiques de suport a la indústria que es canalitzen a través de sis eixos vertebradors:

- Competitivitat empresarial.

- Dimensió empresarial i finançament.

- Indústria 4.0 i digitalització.

- Formació.

- Infraestructures i energia.

- Sostenibilitat i economia circular.

Aquesta política es desplega, principalment, a través de la Direcció general d'Indústria i ACCIÓ, l'agència per a
la competitivitat de l'empresa.

ACCIÓ és l'ens executor de l'estratègia de suport a la indústria, encarregat d'impulsar la competitivitat
empresarial mitjançant actuacions d'accés i impuls a la innovació i la internacionalització, l'emprenedoria i el
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finançament alternatiu, entre d'altres.

L'estratègia en innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (en endavant RIS3CAT) elaborada per
la Generalitat de Catalunya amb el suport d'experts en especialització intel·ligent, recerca, innovació, teixit
productiu i les contribucions ciutadanes aportades durant el període de consulta pública contribuirà, mitjançant
l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), a l'estratègia de la UE “Europa 2020” per a un creixement
intel·ligent, sostenible i integrador donant coherència a les inversions en recerca i innovació i optimitzant-ne
l'impacte en el desenvolupament econòmic i social.

En l'àmbit de la innovació, ACCIÓ impulsa actuacions amb l'objectiu d'augmentar el nombre d'empreses
innovadores, d'augmentar la innovació a les empreses, d'incrementar la transferència tecnològica i de
connectar la innovació catalana amb el món. En definitiva, de ser un país que competeixi internacionalment en
innovació, amb productes de més valor afegit. Tot això, en el marc de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent
de Catalunya (RIS3CAT).

En aquest context, les empreses necessiten disposar d'excel·lència professional especialitzada en les àrees que
incideixen en la seva competitivitat i, en especial, de professionals preparats que coneguin els diferents
mercats i sectors econòmics i que les ajudin a impulsar-se en una Catalunya innovadora i competitiva
internacionalment, ben posicionada per fer front als reptes que té al davant i preparada per atendre les
oportunitats.

En aquest sentit, ACCIÓ estableix un procés d'acreditació amb diferents especialitats per als professionals que
vulguin participar com a assessors en els diferents programes d'ACCIÓ, contribuint directament al
desenvolupament real del projecte empresarial i oferint un acompanyament personalitzat i expert en funció de
la metodologia i les bases i convocatòries establertes a cada programa, degudament publicades per ACCIÓ.

Aquesta Resolució, ens permet iniciar un procés més fàcil, entenedor i accessible per als sol·licitants. És per
aquest motiu que la present convocatòria inclou una sèrie de millores tant en els requisits com en el procés
que garantiran l'acreditació de l'excel·lència professional.

D'aquesta manera, i per tal d'homogeneïtzar criteris, tots els assessors que ja estiguin acreditats i siguin
vigents en el moment de publicació d'aquesta resolució al DOGC hauran d'adaptar el seu perfil a les condicions
que aquí s'estableixin en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta
resolució. En cas contrari, veuran revocada la seva condició d'assessor acreditat.

Atès aquest interès, vist l'informe previ de l'Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions que em són
conferides,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte la regulació del procediment i dels requisits per a l'acreditació d'assessors en
el marc dels programes d'ACCIÓ, que consten en aquesta resolució i en el seu corresponent annex.

 

Article 2

Convocatòria

Obrir la convocatòria del procés per a l'acreditació d'assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ per l'any
2017.

 

Article 3

Terminis, forma i lloc de presentació de sol·licituds

3.1 Terminis de presentació de sol·licituds

El primer termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la
present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Si s'escau, s'obrirà una nova convocatòria que es publicarà al DOGC quan correspongui.

3.2 Forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'hauran de presentar a través del formulari electrònic de sol·licitud d'acreditació disponible a la
web http://accio.gencat.cat, on es troba tota la informació relativa a aquesta convocatòria, dins del termini
establert per la presentació de sol·licituds, sens perjudici d'allò establert a 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 de l'article 16.4 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

Als efectes de verificar el compliment dels requisits exigits s'haurà d'aportar, juntament amb el formulari de
sol·licitud d'acreditació, la documentació detallada al punt 2 de l'Annex de la present resolució. Les sol·licituds
es consideraran com a degudament formalitzades en el moment en què ACCIÓ rebi la citada documentació a
l'adreça acreditacio.accio@gencat.cat. La no presentació d'aquesta documentació dins del termini establert serà
causa d'exclusió del procés d'acreditació.

Els/les candidats/es fan responsables de la veracitat de les dades personals, professionals i acadèmiques
incloses en la sol·licitud, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú. La falsedat en alguna d'aquestes dades serà
causa d'exclusió del procés d'acreditació i/o causa de revocació, segons correspongui.

3.3 Autorització

Amb la presentació de la sol·licitud el sol·licitant autoritza a l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a
la funció de comprovació d'ofici de les dades relatives 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.

 

Article 4

Àrees d'expertesa

S'estableixen diferents àrees d'expertesa per a acreditar-se com a assessor especialitzat, essent dos el nombre
màxim d'àrees per les quals un assessor pot sol·licitar acreditar-se. Les àrees d'expertesa són les següents:

a) Estratègia

b) Internacionalització

c) Màrqueting i vendes

d) Màrqueting digital

e) Operacions i logística

f) Finances i control de gestió

g) Organització i recursos humans

h) Legal

i) Gestió de la Innovació

j) Conceptualització i disseny de productes

k) Economia verda

l) Tecnologia

m) Horizon 2020: Projectes col·laboratius

n) Horizon 2020: SME instrument

o) Compra pública innovadora

p) Fiscalitat en R+D+i

q) Patent box
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r) Agent de patents i marques

s) Contractació pública Internacional

Opcionalment i addicionalment, els assessors podran acreditar-se en algun dels 7 àmbits sectorials prioritaris
del RIS3CAT. Només és podrà acreditar en un màxim d' 1 àmbit RIS3CAT.

a) Alimentació

b) Química, energia i recursos

c) Sistemes Industrials

d) Indústries de la mobilitat sostenible

e) Indústries relacionades amb el disseny

f) Indústries de la salut

g) Indústries basades en l'experiència

 

Article 5

Comissió de validació

5.1 Per a l'acreditació de les sol·licituds presentades es constituirà una Comissió de validació formada per
personal d'ACCIÓ.

5.2 Una vegada realitzat el procés de validació de les sol·licituds presentades en base als requisits establerts a
la present Resolució, la Comissió, 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, elaborarà una proposta de Resolució per al Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, que serà l'òrgan
resolutori, per aquells candidats que hagin complert els requisits establerts per tal de ser acreditats com a
assessors, conforme allò establert a l'article 6 d'aquesta Resolució.

 

Article 6

Resolució

El/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui, és l'òrgan competent per emetre
resolució sobre les sol·licituds presentades, una vegada la Comissió de validació s'hagi pronunciat sobre el
compliment dels requisits necessaris per part dels assessors.

Aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, sense perjudici que,
potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
seva notificació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i amb l'article 77 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, respectivament.

El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de sis mesos comptats a partir de la data en què
finalitza el termini per poder presentar la sol·licitud que s'estableix a l'article 3.1 d'aquesta resolució.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa pertinent, s'entendrà desestimada
la sol·licitud de l'acreditació per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 55.1.a) de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Article 7

Vigència

La vigència de l'acreditació com a assessor començarà a comptar des de la data de notificació a l'assessor
acreditat, i fins el 31 de desembre de l'any 2018, tret que concorri alguna causa de revocació.
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Article 8

Condicions de col·laboració, drets i obligacions dels assessors

8.1 Condicions de col·laboració

8.1.1 Els assessors donen suport en la implementació dels programes d'ACCIÓ que ho requereixin, en els
àmbits i àrees per a les quals s'han acreditat, en funció de la metodologia i les bases establertes en cada
programa degudament publicades per ACCIÓ. En especial, i sens perjudici de les obligacions que ACCIÓ pugui
establir per a cadascun dels programes d'ACCIÓ en concret, els assessors acreditats per ACCIÓ:

a) Aporten una visió objectiva sobre l'estat de situació de l'empresa en relació a la competència i ajuden a
identificar les actuacions clau i oportunitats per millorar els resultats de l'empresa.

b) Transfereixen eines que ajuden a millorar la gestió diària de l'empresa en l'àmbit específic per al qual s'han
acreditat.

c) Ajuden a la implementació d'accions de millora en l'àrea específica i a establir la metodologia per tal que
l'empresa pugui realitzar actuacions d'aquest tipus de forma habitual.

d) Actuen d'enllaç entre l'empresa i els responsables d'ACCIÓ i garanteixen l'aplicació de la metodologia dels
Programes.

8.1.2 L'empresa podrà seleccionar l'assessor que desitgi del llistat d'assessors acreditats per ACCIÓ, el qual
estarà disponible a la pàgina web: http://comunitats.accio.gencat.cat/web/directori/cercador. L'empresa tindrà
accés a l'adreça LinkedIn de tots els assessors, d'on podrà obtenir més informació professional de cada perfil.

8.1.3 La relació contractual s'establirà únicament entre l'empresa i l'assessor que aquesta triï, sense que
existeix cap tipus de vinculació contractual entre ACCIÓ i l'empresa i/o l'assessor.

8.1.4 Estar acreditat per ACCIÓ no garanteix la participació de l'assessor acreditat en un programa concret, ni
la selecció per part de les empreses participants en els programes d'ACCIÓ.

8.1.5 El seguiment de la participació i col·laboració de l'assessor es fa de forma descentralitzada des de cada
programa d'ACCIÓ.

8.2 Drets

Els drets dels assessors acreditats són:

a) Ús del segell com Assessor acreditat, d'acord amb el manual d'ús del segell facilitat pels responsables del
programa.

b) Visibilitat a través de la web d'ACCIÓ i d'altres instruments de comunicació, d'acord amb els criteris
establerts per ACCIÓ.

c) Participar com a col·laboradors dels diferents programes d'ACCIÓ, si s'escau, d'acord amb els criteris
d'ACCIÓ.

8.3 Obligacions

Les obligacions dels assessors acreditats són:

8.3.1 Utilització i difusió del segell com Assessor acreditat, en tots els canals de comunicació i difusió, sempre i
quan facin referència als programes i serveis d'ACCIÓ, i fent-ne un bon ús, segons el manual d'ús del segell
facilitat pels responsables del programa.

8.3.2 A fi de mantenir l'acreditació obtinguda en convocatòries anteriors a la present i gaudir dels drets i
obligacions descrites amb anterioritat, els assessors han de:

a) Inscriure's i assistir obligatòriament a mínim una sessió formativa anual que ACCIÓ convoqui d'alguna de les
àrees d'expertesa per les quals està acreditat.

b) En cas d'estar acreditat en base a convocatòries anteriors, s'ha d'adaptar el perfil a les condicions, descrites
al llarg de la present resolució de conformitat amb la disposició transitòria única.

 

Article 9

Seguiment i control
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ACCIÓ podrà comprovar, mitjançant els mecanismes d'inspecció i de control que consideri convenients, les
activitats de les persones acreditades relatives a les dades professionals i la seva tasca d'assessorament, així
com també podrà realitzar mostreigs de les sol·licituds presentades, al llarg de tot el període de vigència de
l'acreditació com a assessor d'ACCIÓ, de la veracitat de la informació aportada pels sol·licitants i/o assessors
acreditats.

 

Article 10

Revocació

10.1 L'acreditació com a assessor per part d'ACCIÓ serà revocada en els casos següents:

a) Per renúncia expressa de l'interessat.

b) Per resolució del/de la conseller/a delegat/a d'ACCIÓ, o qui per delegació correspongui, on expressament es
deixi constància de la concurrència d'alguna de les causes de revocació següents:

1. La mort, declaració d'absència o incapacitat sobrevinguda de l'assessor.

2. L'incompliment de les obligacions establertes en aquesta Resolució o a les bases que regulin els programes
d'ACCIÓ, per part de l'assessor.

3. L'obtenció de l'acreditació com a assessor per falsedat de la documentació presentada, amb audiència prèvia
de l'interessat, si s'escau.

4. La pèrdua sobrevinguda d'alguna de les condicions que van donar lloc a l'acreditació.

5. Una puntuació de l'assessor per part de les empreses per sota de la mitjana d'assessors en l'àrea
d'expertesa o l'àmbit sectorial de què es tracti de més del 50%, en més de 3 projectes, amb audiència prèvia
de l'interessat, si s'escau.

6. La no assistència, per part de l'assessor acreditat, a com a mínim una de les sessions formatives anuals per
cadascuna de les àrees d'expertesa per les quals està acreditat, o qualsevol altra sessió informativa similar que
ACCIÓ consideri oportú convocar en relació amb els assessors acreditats per ACCIÓ.

7. La no adaptació, dins del termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta
resolució, a les noves condicions descrites en aquesta resolució, de conformitat amb la disposició transitòria
única.

8. Qualsevol altra causa prevista a la legislació vigent.

10.2 La resolució de revocació de la designació serà objecte de notificació individual, sens perjudici de la seva
publicació a la pàgina web d'ACCIÓ. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos a
comptar des de la constatació de la causa de revocació.

 

Article 11

Política de comunicació i protecció de dades

11.1 Els sol·licitants donen el seu consentiment, de manera expressa, per a la cessió de les seves dades
personals a ACCIÓ, en els termes establerts per la llei, així com la publicació de les mateixes al web de
l'Agència. Aquestes dades seran recollides i incorporades a un fitxer titularitat d'ACCIÓ amb la finalitat de
gestionar la seva acreditació i proporcionar-li informació sobre els serveis oferts per ACCIÓ, podent exercir els
drets ARCO adreçant un escrit a dades.accio@gencat.cat. En un sentit no restrictiu aquestes dades podran
incloure: nom i cognoms de l'assessor, web, adreça electrònica o de Linkedin, entre d'altres. En cap cas les
dades excediran de la catalogació legal de nivell baix, segons el que estableix la normativa de protecció de
dades de caràcter personal vigent. Així mateix, dóna el seu consentiment perquè ACCIÓ pugui cedir aquestes
dades a un tercer per tal de gestionar les enquestes de satisfacció i d'altres de naturalesa anàloga.

11.2 L'acreditació de l'assessor no es farà efectiva fins a la notificació de la Resolució del Conseller/a
Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui, al sol·licitant que hagi estat acreditat.

11.3 La valoració del treball de l'assessor per part de les empreses participants als programes d'ACCIÓ estarà a
disposició de les empreses que ho sol·licitin. Així mateix, es podran publicar al web d'ACCIÓ.
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Article 12

Responsabilitats

ACCIÓ no assumirà cap responsabilitat per les actuacions dels/les assessors/es, ni pels danys que els puguin
sobrevenir, ni pels que puguin ocasionar a tercers, essent responsables els assessors per les seves actuacions
professionals.

 

 

Disposició transitòria única

Els assessors que ja estiguin acreditats i siguin vigents en el moment de publicació d'aquesta resolució al
DOGC han d'adaptar el seu perfil a les condicions descrites a la present resolució en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta resolució. El no compliment d'aquesta disposició
comportarà la revocació de l'acreditació, tal com estableix l'article 10.

 

 

Disposició derogatòria única

Una vegada hagi transcorregut el període transitori establert a la disposició transitòria única, quedaran
derogades la resolució EMO/908/2014, de 14 d'abril, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per
a l'acreditació d'assessors per a l'any 2014 en el marc dels programes d'ajut d'ACCIÓ (DOGC núm. 6613 de
30/04/2014) i la Resolució EMO/1281/2015, de 15 de maig, per la qual s'estableixen els requisits i el
procediment per a l'acreditació d'assessors per a l'any 2015 en el marc dels programes d'ACCIÓ (DOGC
número 6896 de 19.6.2015), així com totes aquelles disposicions, resolucions o requisits publicats amb
anterioritat en relació amb l'acreditació d'assessors pels programes d'ACCIÓ.

 

 

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 12 de gener de 2017

 

Núria Betriu Sánchez

Consellera delegada

 

 

ANNEX

 

Els requisits i documentació acreditativa dels mateixos per a l'acreditació com assessor/a són els que
s'estableixen en aquest annex:

 

1. Requisits per a l'acreditació com a assessor

 

1.1 Incompatibilitats
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L'acreditació com a assessor d'ACCIÓ és incompatible amb:

a) Mantenir una relació laboral o assimilada amb els centres TECNIO, segons la relació publicada en el DOGC –
Resolució EMO/771/2016, de 21 de març.

b) Estar acreditat com a tutor del programa Start-up Catalonia d'ACCIÓ.

c) Estar acreditat en les àrees d'expertesa Màrqueting Digital i Internacionalització a la vegada.

 

1.2 Requisits generals

a) Disposar d'una titulació universitària oficial espanyola o d'algun país membre de l'Espai Europeu d'Educació
Superior (EEES), o homologada a Espanya en cas que sigui d'un país tercer, relacionada amb l'àrea o àrees
d'expertesa per les quals es sol·licita l'acreditació.

b) La formació anterior és homologable en cas de no disposar-se, per una titulació de formació específica per
l'àrea que s'acredita i que superi els 60 crèdits ECTS o equivalent.

c) Tenir coneixements avançats de català, castellà i d'una tercera llengua.

d) Disposar d'un perfil públic a LinkedIn, que pugui ser consultat sense necessitat d'estar registrat a la
plataforma; on s'especifiqui la formació, l'experiència i els serveis per els quals es posiciona com a expert.

e) Especificar a l'aplicatiu d'assessors l'experiència professional dels últims 10 anys.

f) Acceptar les condicions de col·laboració del punt 8 de la present resolució i el codi deontològic, que es pot
consultar al web d'ACCIÓ.

g) Complir amb els requisits que consten a l'apartat 1.3 del present Annex, específics per a cada àrea
d'expertesa, segons l'àrea o àrees a les quals s'opti.

h) No incórrer en cap de les incompatibilitats detallades al punt 1.1 del present Annex.

 

1.3 Requisits específics per cada àrea d'expertesa:

La participació en el procés és oberta a totes les persones que compleixin els requisits establerts per a les
diferents àrees d'expertesa, essent dos el nombre màxim d'àrees per les quals un assessor pot sol·licitar
acreditar-se. Es pot optar, doncs, entre les següents àrees d'expertesa, quan es compleixin els requisits
especificats a continuació:

1. Estratègia. Implica l'expertesa en el disseny i execució de plans estratègics en PIME.

a) Mínim 10 anys d'experiència professional en empresa privada demostrable específicament en l'àrea per la
qual s'acredita i, d' aquests 10 anys, un mínim de 3 anys en assessoria especialitzada en PIMEs durant el
període 2010-Actualitat, també específicament en l'àrea per al qual s'acredita.

b) Haver realitzat, com a mínim, tres projectes durant els últims 5 anys, desenvolupats amb PIMEs.

2. Internacionalització. Implica expertesa en l'exportació, en l'elaboració i execució de plans
d'internacionalització, en la implantació d'accions de màrqueting internacional, en la comercialització de
productes i serveis en mercats exteriors.

a) Haver exercit durant els últims 10 anys com a director d'exportació en empresa privada amb establiment
operatiu a Catalunya demostrable específicament en l'àrea d'internacionalització i, d'aquests 10 anys, un mínim
de 3 anys en assessoria per exportar productes o serveis.

b) Haver realitzat, com a mínim, tres projectes desenvolupats amb PIMES durant l'últim any, d'exportació
productes i serveis d'obertura d'un mercat nou.

3. Màrqueting i vendes. Implica expertesa en el disseny i execució de plans de màrqueting i/o vendes, en la
gestió i relació amb clients, en la direcció i gestió de la xarxa de vendes, en l'optimització de processos
comercials.

a) Mínim 10 anys d'experiència professional en empresa privada demostrable específicament en l'àrea per la
qual s'acredita i, d' aquests 10 anys, un mínim de 3 anys en assessoria especialitzada en PIMEs durant el
període 2010-Actualitat, també específicament en l'àrea per al qual s'acredita.
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b) Haver realitzat, com a mínim, tres projectes durant els últims 5 anys, desenvolupats amb PIMEs.

4. Màrqueting digital. Implica expertesa en Internet com a instrument per augmentar la competitivitat
internacional, i en les diferents eines per optimitzar el rendiment del negoci mitjançant la seva pàgina web,
estratègia SEM, campanyes SEO. També en les estratègies i gestió del posicionament a xarxes socials, la gestió
de reputació online, branding 2.0, social ads i relacions 2.0 entre d' altres.

a) Experiència professional mínima de 7 anys en el sector privat.

b) Haver realitzat, com a mínim, tres projectes durant els últims 5 anys, desenvolupats amb PIMEs.

5. Operacions i logística. Implica expertesa en la millora i optimització de processos al llarg de tota la cadena
de subministra (aprovisionament/compres, producció i/o distribució), ja sigui en empreses de productes o de
prestació de serveis, mitjançant la implantació de bones pràctiques que permetin oferir un millor servei,
flexibilitat o reduir costos: 5S, SMED, TOC, VMI, JIT, CPFR, etc.

a) Mínim 10 anys d'experiència professional en empresa privada demostrable específicament en l'àrea per la
qual s'acredita i, d' aquests 10 anys, un mínim de 3 anys en assessoria especialitzada en PIMEs durant el
període 2010-Actualitat, també específicament en l'àrea per al qual s'acredita.

b) Haver realitzat, com a mínim, tres projectes durant els últims 5 anys, desenvolupats amb PIMEs.

6. Finances i control de gestió. Implica expertesa en finances i control de gestió, així com en comptabilitat
analítica, des de l'orientació en l'anàlisi financer, implantació de tècniques i metodologies que permetin fer
tancaments mensuals, desenvolupar plans de tresoreria i inversions, càlcul de marge brut, etc. fins a la
construcció de quadres de comandament que permetin prendre decisions a les empreses.

a) Mínim 10 anys d'experiència professional en empresa privada demostrable específicament en l'àrea per la
qual s'acredita i, d' aquests 10 anys, un mínim de 3 anys en assessoria especialitzada en PIMEs durant el
període 2010-Actualitat, també específicament en l'àrea per al qual s'acredita.

b) Haver realitzat, com a mínim, tres projectes durant els últims 5 anys, desenvolupats amb PIMEs.

7. Organització i Recursos Humans. Implica expertesa en l'anàlisi i millora dels processos administratius,
l'establiment de polítiques orientades a la gestió i lideratge de recursos humans, implantació de sistemes de
compensació i retribució en base al rendiment, redistribució de càrregues de treball, etc. També pot incloure
expertesa i lideratge en processos de canvi organitzatiu, i de successió familiar.

a) Mínim 10 anys d'experiència professional en empresa privada demostrable específicament en l'àrea per la
qual s'acredita i, d' aquests 10 anys, un mínim de 3 anys en assessoria especialitzada en PIMEs durant el
període 2010-Actualitat, també específicament en l'àrea per al qual s'acredita.

b) Haver realitzat, com a mínim, tres projectes durant els últims 5 anys, desenvolupats amb PIMEs.

8. Legal. Implica expertesa en assessorament jurídic i legal, en diferents àmbits, des de l'econòmic, mercantil,
fiscal, informàtic fins a internacional. Aquests àmbits són de caràcter enunciatiu i no limitatiu. També pot
incloure l'assessorament jurídic en temes d'acords contractuals entre entitats privades i/o públiques, de caire
nacional o internacional i en l'explotació de la propietat industrial i intel·lectual.

a) Titulació universitària oficial en Dret.

b) Mínim 10 anys d'experiència professional en el sector privat en l'àrea per la qual s'acredita.

c) Haver realitzat, com a mínim, tres projectes durant els últims 5 anys, desenvolupats amb PIMEs.

9. Gestió de la Innovació. Implica expertesa en la definició i implantació de models i eines de gestió de la
innovació adaptat a les necessitats de l'empresa. Inclou principalment saber definir l'estratègia d'innovació i el
procés d'innovació amb els mètodes i eines adients.

a) Mínim 10 anys d'experiència professional en el sector privat, i d'aquests, com a mínim 5 anys en
d'experiència en l'àrea per la qual s'acredita.

b) Haver realitzat, com a mínim, tres projectes durant els últims 5 anys, desenvolupats amb PIMEs.

10. Conceptualització i disseny de productes. Implica expertesa en les fases prèvies al desenvolupament de
nous productes, és a dir, la generació de nous conceptes gràcies a l'anàlisi de les tendències del mercat i una
adequada gestió del disseny.

a) Mínim 10 anys d'experiència professional en el sector privat en l'àrea per la qual s'acredita.
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b) Haver realitzat, com a mínim, tres projectes durant els últims 5 anys, desenvolupats amb PIMEs.

11. Economia verda. Implica expertesa en el desenvolupament i aplicació de coneixements i habilitats en
l'eficiència en l'ús de recursos, les tecnologies netes i intel·ligents, la reducció de l'impacte sobre l'entorn i la
salut de les persones i la producció de béns i serveis més sostenibles, inclou la definició de nous models de
negoci basats en economia verda que permetin generar valor a través de la incorporació de criteris ambientals
en els productes, processos, serveis o models de negoci de les empreses. També implica l'experiència
específica en l'aplicació de l'economia circular, definida com a sistema industrial restaurador o regeneratiu per
principi i per disseny, que utilitza energies renovables, i que cerca l'eliminació de residus amb models de
negoci innovadors que optimitzen el disseny de materials, productes i sistemes.

a) Mínim 10 anys d'experiència professional en el sector privat en l'àrea per la qual s'acredita.

b) Haver realitzat, com a mínim, tres projectes durant els últims 5 anys.

12. Tecnologia. Implica expertesa en la realització de desenvolupaments tecnològics i aprovisionament de
tecnologia diferencial que permeti intensificar el valor tecnològic de productes, processos, serveis i/o models de
negoci.

a) Mínim 10 anys d'experiència professional en el sector privat en l'àrea per la qual s'acredita.

b) Haver realitzat, com a mínim, tres projectes durant els últims 5 anys.

13. Horizon 2020. Projectes col·laboratius. Implica expertesa oferint assessorament tècnic i financer en la
preparació i gestió de projectes europeus d'R+D i Innovació. Específicament cal que acreditin experiència en
projectes presentats per a empreses als programes marc d'R+D de la EU (7è Programa Marc i Horizon 2020).

a) Mínim 5 anys d'experiència professional.

b) Presentació del rati d'èxit dels projectes presentats els darrers 5 anys.

c) Acreditar, com a mínim, la preparació de 3 projectes presentats al Programa Horizon 2020 o anteriors
Programes Marc de la UE.

d) Acreditar, com a mínim, la preparació de 1 projecte finançat al Programa Horizon 2020 o anteriors
Programes Marc de la UE.

14. Horizon 2020. SME Instrument. Implica expertesa oferint assessorament tècnic i financer en la preparació i
gestió de projectes europeus d'R+D i Innovació. Específicament cal que acreditin experiència en projectes
presentats per a empreses al programa SME Instrument (Horizon 2020).

a) Mínim 5 anys d'experiència professional.

b) Presentació del rati d'èxit de les propostes presentades els darrers 3 anys.

c) Acreditar, com a mínim, la preparació de 3 projectes presentats al programa SME Instrument (Horizon
2020).

d) Acreditar, com a mínim, la preparació de 1 projecte finançat al programa SME Instrument (Horizon 2020).

15. Compra pública innovadora. Implica l'assessorament en la preparació d'ofertes a licitacions de Compra
Pública Innovadora a empreses.

a) Mínim 10 anys d'experiència professional en empresa privada demostrable.

b) Aportar referències sobre 3 licitacions públiques per les quals s'ha assessorat a empreses en la seva
participació.

c) Presentar el rati d'èxit assolit (a través de referències aportades per l'empresa a la que s'ha assessorat en
algun procés de CPI).

16. Fiscalitat en R+D+i. Implica l'expertesa en l'establiment d'una adient estratègia en relació a l'aplicació de
les diferents eines fiscals lligades a la innovació, així com en la seva implementació pràctica i defensa davant la
inspecció fiscal. Inclou els següents aspectes: deduccions per projectes d'R+D+i en totes les seves diferents
formes e liquidació (autoliquidació, IMV, acord previ de valoració, consulta vinculant), ajustos comptables y
bonificacions a la SS.

a) Mínim 10 anys d'experiència professional en el sector privat, i d'aquests, com a mínim 5 anys en l'àrea per
la qual s'acredita.
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b) Haver realitzat, com a mínim, tres projectes durant els últims 5 anys.

17. Patent box. Implica l'expertesa en l'establiment d'una adient estratègia en relació a l'aplicació dels
incentius fiscals lligats a la transferència d'actius intangibles per la seva explotació per part de tercer (Patent
box), així com en la seva implementació pràctica.

a) Mínim 10 anys d'experiència professional en el sector privat, i d'aquests, com a mínim 5 anys en fiscalitat en
R+D+i, i d'aquests 5 com a mínim 3 anys d'experiència professional en Patent Box.

b) Haver realitzat, com a mínim, tres projectes durant els últims 3 anys.

18. Agent de patents i marques. Implica expertesa en assessorament en temes de propietat industrial i
intel·lectual, patents i marques, i anàlegs. També pot incloure aquells que poden representar els interessos de
les empreses en matèria de patents davant organismes i organitzacions intergovernamentals.

a) Mínim 10 anys d'experiència professional en el sector privat en l'àrea per la qual s'acredita.

b) Acreditar que és Agent de Patent Europeu (European Patent Attorney) segons estipula a l'article 134 de la
Convenció sobre la Patent Europea, o que és Agent de Propietat Industrial d'Espanya.

c) Haver realitzat, com a mínim, tres projectes durant els últims 5 anys, desenvolupats amb PIMEs.

19. Contractació pública Internacional: és l'àmbit de la internacionalització que busca accedir a les oportunitats
llançades per una autoritat pública -pot ser una agència governamental, municipis, empreses públiques o
institucions financeres internacionals o organitzacions per a la cooperació i el desenvolupament- en
aprovisionament de béns, consultoria de serveis o projectes de construcció. Implica expertesa tant en aspectes
estratègics, com és l'elaboració i execució de plans d'internacionalització per accedir a les licitacions
internacionals i implantació de plans comercials internacionals, com en el seguiment dels projectes
(actualització dels pipelines de projectes), elaboració i presentació de propostes (incloent-hi la formació de
consorcis, preparació de les ofertes tècnica i financera i negociació amb el client), i també en l'execució de
projectes.

a) Haver treballat durant els últims 10 anys en tasques d'internacionalització per a empreses privades, dels
quals almenys 2 amb empreses catalanes i, d'aquests 10 anys, un mínim de 5 en tasques de Contractació
Pública Internacional.

b) Aportar referències de 3 licitacions públiques internacionals guanyadores per les quals s'ha assessorat a
empreses en la seva participació, en els darrers 5 anys.

 

1.4 Requisits específics per cada àmbit sectorial Ris3cat:

Opcionalment i addicionalment, els assessors podran acreditar-se en algun dels 7 àmbits sectorials prioritaris
del RIS3CAT. Només és podrà acreditar en un màxim d'1 àmbit RIS3CAT.

1. Alimentació: inclou la indústria agroalimentària, però també altres graons de la cadena de valor com els
sector primaris, la gran distribució, les indústries de l'envasat i l'embalatge, la maquinària per a l'alimentació,
els additius i les matèries primeres, la gastronomia i la restauració.

a) Es requereixen 2 anys d'experiència en l'àmbit sectorial que es vulgui acreditar, i presentar 3 referències de
projectes d'empreses diferents realitzats en els darrers 2 anys.

2. Química, energia, i recursos: inclou les activitats de gestió dels recursos energètics, naturals i dels residus.
En particular en activitats de més valor afegir i contingut innovador com l'eficiència energètica, la cogeneració,
la domòtica, les energies renovables, la química orgànica i la fusió nuclear.

a) Es requereixen 2 anys d'experiència en l'àmbit sectorial que es vulgui acreditar, i presentar 3 referències de
projectes d'empreses diferents realitzats en els darrers 2 anys.

3. Sistemes industrials: Són les activitats que tenen com a habilitat genèrica la gestió i el desenvolupament de
sistemes industrials eficients (béns d'equip, química, maquinària i equips; robòtica; productes informàtics,
electrònics i òptics, i material i equips elèctrics). S'inclouen especialment les activitats relacionades amb
l'enginyeria de procés i l'advanced manufacturing.

a) Es requereixen 2 anys d'experiència en l'àmbit sectorial que es vulgui acreditar, i presentar 3 referències de
projectes d'empreses diferents realitzats en els darrers 2 anys.

4. Indústries de la mobilitat sostenible: Inclou els sector de l'automoció, la motocicleta, el ferrocarril i
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l'aeronàutica, i les activitats relacionades, i també els serveis de mobilitat de persones i mercaderies.

a) Es requereixen 4 anys d'experiència en l'àmbit sectorial que es vulgui acreditar, i presentar 3 referències de
projectes d'empreses diferents realitzats en els darrers 3 anys però es poder haver iniciat abans.

5. Indústries relacionades amb el disseny: Indústries que tenen en comú un fort vincle amb el disseny com a
factor transversal clau: els sectors del tèxtil, confecció, pell, calçat, joieria, artesania i de hàbitat, com els
mobles, il·luminació, tèxtil llar, bany i paviments.

a) Es requereixen 2 anys d'experiència en l'àmbit sectorial que es vulgui acreditar, i presentar 3 referències de
projectes d'empreses diferents realitzats en els darrers 2 anys.

6. Indústries de la salut: química fina, preparats farmacèutics, universitats, parcs científics i tecnològics,
centres de recerca, indústria de tecnologies mèdiques, hospital i clíniques, assegurances i serveis relacionats.

a) Es requereixen 2 anys d'experiència en l'àmbit sectorial que es vulgui acreditar, i presentar 3 referències de
projectes d'empreses diferents realitzats en els darrers 2 anys.

7. Indústries basades en l'experiència: inclou les indústries creatives i culturals (edició, arts gràfiques,
multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo, artesania) i serveis clau a Catalunya com el turisme i els
esports.

a) Es requereixen 2 anys d'experiència en l'àmbit sectorial que es vulgui acreditar, i presentar 3 referències de
projectes d'empreses diferents realitzats en els darrers 2 anys.

 

2. Documentació acreditativa a presentar:

Als efectes de verificar el compliments dels requisits exigits, s'haurà d'aportar, amb la sol·licitud d'acreditació,
la documentació detallada a continuació. Les sol·licituds es consideraran com a degudament formalitzades en
el moment en què s'enviï la documentació acreditativa relativa a l'àrea o àrees a les quals s'opta a l'adreça
acreditacio.accio@gencat.cat. La no presentació d'aquesta documentació dins del termini establert serà causa
d'exclusió del procés d'acreditació. Cal presentar, mitjançant correu electrònic, la següent documentació:

 

2.1 Documentació general:

a) Titulació universitària oficial espanyola o d'algun país membre de l'Espai Europeu d'Educació Superior
(EEES), o homologada a Espanya en cas que sigui un país tercer, relacionada amb l'àrea o àrees d'expertesa
per les quals es sol·licita l'acreditació.

b) En cas de no tenir titulació universitària oficial, presentar la titulació de formació especifica per l'àrea que
s'acredita, sempre que superi 60 crèdits ECTS o equivalent.

c) Presentar una declaració responsable especificant el nivell de coneixement del català, castellà i una tercera
llengua, o bé presentar els certificats oficials corresponents, en el cas de tenir-los.

d) Garantir que es disposa de perfil LinkedIn públic on hi consta la informació relativa a la formació,
l'experiència i els serveis per als quals es posiciona com a expert.

 

2.2 Documentació justificativa de l'experiència, projectes i altres requisits de les àrees sol·licitades:

a) Experiència: certificats emesos per les empreses on es declara haver treballat, especificant de manera clara
el període de col·laboració i les responsabilitats tal i com consten al formulari de sol·licitud, per cada una de les
àrees d'expertesa. L'experiència també és justificable mitjançant l'informe de la vida laboral de la Seguretat
Social.

b) Projectes: certificats emesos per les empreses amb les quals ha realitzat cada projecte indicat al formulari
de sol·licitud, o bé la factura corresponent al projecte. En cas de no poder facilitar la documentació requerida
per motius de confidencialitat, cal presentar l'acord de confidencialitat signat amb l'empresa.

En cas de no poder presentar els certificats i/o acords de confidencialitat relatius a l'experiència i/o els
projectes, aquests són substituïbles per una declaració responsable on hi consti la informació sol·licitada en els
punts a) i/o b), segons correspongui, i la referència d'almenys un contacte de l'empresa a la qual s'estigui fent
referència.
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c) Altres requisits específics de l'àrea Horizon 2020:

a. Adjuntar un llistat de projectes assessorats i finalment presentats els darrers 5 anys (3 anys pel programa
SME Instrument). Cal que indiquin la nota d'avaluació i si la proposta ha estat finançada o no.

d) Altres requisits específics per a l'àrea de Contractació Pública Internacional:

a. Coneixement directe d'almenys 2 de les principals institucions financeres internacionals o organitzacions per
la cooperació i el desenvolupament, com ara les Nacions Unides, el Banc Inter americà de Desenvolupament,
Banc Mundial, Comissió Europea, Banc Europeu d'Inversions, Banc Europeu per a la Reconstrucció i el
Desenvolupament, Banc Africà de Desenvolupament, etc., i haver realitzat reunions amb responsables
d'aquestes institucions en els darrers 5 anys, tant a les seves seus centrals com a les seus regionals. Aquest
coneixement és demostrable mitjançant una declaració responsable per cada institució. A cada declaració hi ha
de constar una explicació breu del nivell de contacte que s'ha tingut amb la institució (període de contacte,
periodicitat, nombre i lloc de les reunions,...), així com el detall de les persones amb qui s'ha tractat.

 

2.3 En el cas que algun dels documents sol·licitats ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d'ACCIÓ,
no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria sempre que el sol·licitant presenti una declaració responsable
en la qual s'especifiqui de quin/s document/s es tracta, la data en què es van presentar a ACCIÓ, i s'hi faci
constar que continua essent vigent. En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada,
hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del
procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació

 

2.4. Esmenes i millores

Així mateix, si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquesta resolució, es requerirà al sol·licitant
perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació
que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que
disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Aquest requeriment es farà, previ consentiment de la persona sol·licitant, mitjançant l'enviament d'un correu
electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins del formulari de sol·licitud
d'acreditació 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. Quant havent-hi constància de la posada en disposició 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.

En el cas que cap de les anteriors documentacions siguin adients per acreditar la idoneïtat del/de la candidat/a
per una especificitat concreta de la seva personalitat jurídica o del sector on desenvolupa la seva activitat,
ACCIÓ podrà sol·licitar altres documents que permetin acreditar-ho.
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