
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

RESOLUCIÓ EMO/1787/2015, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen els requisits i un procediment
d'acreditació de les entitats TECNIO per al període 2015-2019.

Aquesta Resolució respon als objectius del Govern de la Generalitat de Catalunya i s’emmarca en l'Estratègia
Industrial 2014 - 2020 i, en concret, de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (en endavant, ACCIÓ),
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: la innovació i la internacionalització.

ACCIÓ vol millorar la capacitat d’innovació i la competitivitat de les empreses. En conseqüència, hi ha una
voluntat d’actuació preferent en la provisió de tecnologia de frontera a disposició empresarial i en el
desplegament de les entitats de transferència tecnològica necessàries per desenvolupar específicament les línies
tecnològiques estratègiques que previsiblement sustentin la competitivitat dels sectors empresarials catalans a
mig termini.

D’aquesta manera, TECNIO és l’acreditació que atorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per
identificar on es troba la Tecnologia Diferencial Catalana, els proveïdors que l’ofereixen, i els facilitadors que
participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

L’Estratègia Europa 2020 situa la indústria i la innovació com a fonaments del model de creixement i
condiciona les polítiques de cohesió i els fons estructurals a la promoció d’un creixement intel·ligent, sostenible
i integrador.  

El Govern aposta per una indústria més intensiva en innovació, en talent i inserida en l’economia global.
L’estratègia industrial que impulsa el Govern de la Generalitat ha definit set àmbits sectorials que han de
liderar la transformació de l’economia catalana cap als objectius 2020 d’una participació dels sectors industrials
en el PIB català del 25%. Àmbits que es desenvoluparan sobre la base dels tres vectors clau del futur de
l’economia catalana (tradició industrial, qualitat de vida i economia verda) i que es recullen també en
l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), la qual defineix el
marc estratègic a partir del qual el Govern de la Generalitat de Catalunya desenvolupa les actuacions i els
programes d’R+D+I per al període 2014-2020 i que s’estructura en quatre eixos clau de treball: àmbits
sectorials líders, activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i l’entorn d’innovació.

Això ha d'incentivar l'activitat del mercat tecnològic català entre els generadors de tecnologia, els compradors,
els facilitadors i altres col·laboradors del procés com, entre d'altres, els consultors, agents de patents i les
escoles de negoci.

Un procediment sotmès als principis de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació és la que regula
l’acreditació, tal com consta en aquesta Resolució.

Per això, vist l’informe 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 dels requisits i del procediment per a l'acreditació d’entitats
TECNIO com a element fonamental per a reforçar i articular el sistema català d’innovació.

 

Article 2
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Requisits i condicions valorables

2.1 Als efectes d’aquesta Resolució s’entén com a entitats TECNIO aquells centres, legalment constituïts, amb
personalitat jurídica pròpia, pública o privada, amb establiment operatiu a Catalunya, que compleixin els
següents requisits i condicions valorables.

2.2 S’estableixen diferents tipologies d’acreditació d’entitats TECNIO, amb una funció en el mercat català de la
transferència tecnològica, públics i privats, desenvolupadors i facilitadors, i diferents criteris d’acreditació per a
cada tipologia.

Les tipologies d’entitats TECNIO a acreditar són les següents:

   1. Desenvolupadors de tecnologia públics.

   2. Desenvolupadors de tecnologia privats sense ànim de lucre:

   2.1. Desenvolupadors privats sense ànim de lucre avançats.

   2.2. Altres desenvolupadors privats sense ànim de lucre.

   3. Desenvolupadors de tecnologia privats.

   4. Facilitadors de tecnologia públics: Unitats de comercialització de tecnologia.

Per a cada tipologia d’acreditacions d’entitat TECNIO, s’han de complir uns requisits d’elegibilitat, que podran
verificar-se de forma immediata a la presentació de la documentació, i unes condicions valorables, per les que
serà necessari que es faci una valoració tècnica de la qualitat de compliment.

En tots els casos, les entitats no poden trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La puntuació total assolida per una sol·licitud d’acreditació serà el resultat de multiplicar els valors atorgats a
cadascuna de les següents condicions valorables, pels corresponents valors de puntuació que van de l’1 al 5.
La puntuació màxima que es podrà obtenir serà de 500 punts.

Una sol·licitud d’acreditació haurà d’obtenir una puntuació mínima de 380 punts i una valoració mínima
aplicable per cada condició com a mínim de 3.

2.3. De forma general, totes les entitats TECNIO, han de complir les següents condicions valorables:

   a) Oferir a les empreses accés a tecnologies diferencials i visió sectorial, per resoldre les seves necessitats
tecnològiques (valor:20 punts).

   b) Oferir coneixement i socis estratègics en el sistema català d’innovació, ràpid accés a informació
tecnològica i accés a informació de finançament. Col·laborar amb els altres entitats del sistema d’R+D+i,
preferiblement acreditats TECNIO, amb la finalitat de donar una resposta ràpida i integrada a les necessitats de
les empreses (valor:10 punts).

   c) Garantir la confidencialitat de les empreses clients, i ser excel·lent en els processos de servei al client, així
com treballar amb un llenguatge i temps de resposta empresarial. Demostrar un compromís continuat amb els
programes d’ACCIÓ (valor:10 punts).

2.4. Els requisits d’elegibilitat i les condicions valorables per a l’acreditació com a entitats TECNIO segons cada
tipologia són:

   1. Desenvolupadors de tecnologia públics :

Requisits:

   a) Ser grups de recerca de les universitats públiques i/o privades, dels centres de recerca CERCA,.i dels
centres del CSIC, ubicats a Catalunya i acreditats amb el segell SGR (al menys en un 80% del grup).

   b) Que la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses
diverses sigui com a mínim del 25% sobre els ingressos totals del grup, o bé com a mínim de 120.000€.

   c) Disposar d’un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta el grup.

Condicions valorables:

   d) Que una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d’R+D+i amb empreses sigui amb PIMEs
amb establiment operatiu a Catalunya (valor:25)
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   e) Disposar de la figura de promotor tecnològic del grup que dugui a terme les activitats de:

   - Promoció i acció comercial del grup entre les empreses: elaboració i control de l’execució del pla
d’actuacions, elaboració i execució del pla de màrqueting, gestió del web del centre, visites a empreses i
representació del centre en fires, i organització de jornades tècniques, reunions i cursos, entre d’altres.

   - Gestió interna: detecció de coneixements i tecnologies desenvolupades pels diferents investigadors que
poden ser transferibles, implantació i gestió del sistema de qualitat, gestió de contractes de R+D+i i relació
amb clients, i gestió de la propietat intel·lectual i industrial generada pel grup , entre d’altres (valor:25 punts).

   f) Disposar d’un pla de màrqueting actualitzat (valor:10 punts).

   2. Desenvolupadors de tecnologia privats sense ànim de lucre:

   2.1.- Desenvolupadors privats sense ànim de lucre avançats.

Requisits:

   a) Tenir la condició d’entitat sense afany de lucre amb majoria d’empreses en el seu patronat.

   b) Que la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys per desenvolupar recerca pròpia sigui mínim del 30%
dels ingressos totals.

   c) Que els ingressos del darrer any o la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes
d’R+D+i amb empreses diverses sigui superior al 35% sobre els ingressos totals.

   d) Disposar d’un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta a les empreses actualitzat.

   e) Tenir uns ingressos mínims anuals de 35.000.000 € o bé tenir un creixement anual dels ingressos del 20%
a comptar des de l’any anterior al d’acreditació.

Condicions valorables:

   f) Que una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d’R+D+i amb empreses sigui amb PIMEs
amb establiment operatiu a Catalunya (valor:25 punts)

   g) Disposar d’una estructura comercial clarament identificada en el seu organigrama i dedicada especialment
a treballar amb les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya (valor:25 punts).

   h) Disposar d’un pla d’internacionalització i d’un departament clarament diferenciat d’innovació internacional i
projectes europeus (valor:10 punts).

   2.2.- Altres desenvolupadors privats sense ànim de lucre:

Requisits:

   a) Tenir la condició d’entitat sense afany de lucre.

   b) Que el darrer any o la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb
empreses diverses sigui superior al 35% sobre els ingressos totals.

   c) Disposar d’un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta a les empreses.

   d) Tenir uns ingressos mínims anuals de 500.000€.

Condicions valorables:

   e) Que una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d’R+D+i amb empreses sigui amb PIMEs
amb establiment operatiu a Catalunya (valor:45 punts).

   f) Disposar d’una estructura comercial clarament identificada en el seu organigrama i dedicada especialment
a treballar amb les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya (valor:15 punts).

   3. Desenvolupadors de tecnologia privats:

Requisits:

   a) Tenir la condició d’enginyeries i/o empreses privades de base tecnològica amb establiment operatiu a
Catalunya amb independència de la seva forma jurídica.

   b) Que siguin titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual propis (patents, models d’utilitat i/o drets
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d’autor en el cas de “software”) en els darrers 3 anys.

   c) Que la mitjana d’ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d’R+D+i amb empreses
diverses sigui com a mínim de 120.000€.

Condicions valorables:

   d) Que una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d’R+D+i amb empreses sigui amb PIMEs
amb establiment operatiu a Catalunya (valor:60 punts).

   4. Facilitadors de tecnologia públics: Unitats de comercialització de tecnologia:

Requisits:

   a) Estructures pròpies de les universitats catalanes, instituts de recerca hospitalaris, centres de recerca
CERCA i del CSIC, que tinguin per funció la comercialització de tecnologia via llicència de patents , models
d’utilitat i/o drets d’autor pel cas de “software” a empreses i/o creació d’empreses de base tecnològica.

Condicions valorables:

   b) Disposar com a mínim d’una persona dedicada a temps complert a desenvolupar tasques de
comercialització de tecnologia a les empreses en una unitat dedicada a aquesta funció (valor:30 punts).

   c) Tenir una experiència mínima de 3 anys en processos de comercialització de tecnologia i que en aquest
període de temps hagin tingut èxit en la creació d’empreses de base tecnològica i/o de llicència de drets de
propietat industrial i intel·lectual de tecnologia (patents, models d’utilitat i/o drets d’autor en el cas de
“software”) en un mínim de 6 projectes o que la mitjana anual de sol·licituds de patents internacionals sigui
d’un mínim de 10 en els darrers 3 anys (valor:30 punts).

 

Article 3

Documentació relativa als requisits d’elegibilitat i condicions valorables.

3.1 Documentació general.

Als efectes de verificar el compliment de les condicions valorables, s’haurà d’aportar amb la sol·licitud
d’acreditació la següent documentació:

   a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l'entitat o empresa, en cas que
aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil. En el cas que aquest document 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 aquest document, la data en què es va presentar a
ACCIÓ i s’hi faci constar que continua essent vigent.

   b) Estatuts vigents de l’entitat o documentació equivalent.

   c) Memòria segons el model annex disponible per a cada tipologia d’entitat, a la web http://accio.gencat.cat,
per tal de comprovar que concorren els requisits de l’apartat 2.3 a) de les condicions generals, consistent en
oferir a les empreses accés a tecnologies diferencials i visió sectorial per resoldre les seves necessitats
tecnològiques i els requisits de l’apartat 2.3 b) de les condicions generals, que consisteix en oferir coneixement
i socis estratègics en el sistema català d’innovació, ràpid accés a informació tecnològica i finançament.

3.2 Documentació específica que caldrà adjuntar al formulari de sol·licitud en funció de la tipologia d’acreditació
d’entitats TECNIO que es sol·liciti:

   1. Desenvolupadors de tecnologia públics:

Requisits

   a) Document acreditatiu de disposar del segell SGR i document d’altes i baixes de membres, si s’escau.

   b) Document acreditatiu de tenir la condició de centre CERCA, si s’escau.

   c) Document acreditatiu del sistema de gestió de qualitat actualitzat.

Condicions valorables

   d) Si es disposa de la figura de promotor tecnològic del grup, nom i CV del promotor tecnològic del grup, així
com una relació de les activitats realitzades durant l’any anterior.
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   e) Si es disposa de pla de màrqueting actualitzat, adjuntar-ne una còpia.

   2. Desenvolupadors de tecnologia privats sense ànim de lucre:

   2.1 Desenvolupadors privats sense ànim de lucre avançats:

Requisits

   a) Compte de Pèrdues i Guanys dels darrers 3 anys (comptes auditats, si s’escau).

   b) Certificat de qualitat dels serveis que presta a l’empresa, o documentació equivalent.

Condicions valorables

   c) Organigrama on s’especifiqui l’estructura comercial clarament identificada i dedicada a treballar amb les
PIMES amb establiment operatiu a Catalunya i el/s departament/s diferenciat/s d’innovació internacional i
projectes europeus.

   d) Pla d’internacionalització.

   2.2 Altres desenvolupadors privats sense ànim de lucre:

Requisits

   a) Comptes de Pèrdues i Guanys dels darrers 3 anys (comptes auditats, si escau).

   b) Certificat de qualitat dels serveis que presta a l’empresa actualitzat.

Condicions valorables:

   c) Organigrama on s’especifiqui l’estructura comercial clarament identificada i dedicada a treballar amb les
PIMES amb establiment operatiu a Catalunya.

   3. Desenvolupadors de tecnologia privats:

Requisits

   a) Comptes de Pèrdues i Guanys dels darrers 3 anys (comptes auditats, si escau).

   4. Facilitadors de tecnologia pública: unitats de comercialització de tecnologia:

Condicions valorables:

   a) Nom i CV del responsable de les tasques de comercialització de tecnologia a les empreses i relació de les
activitats realitzades durant el darrer any.

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

3.3. L’entitat resta obligada 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. Així com també ACCIÓ podrà
realitzar un control per mostreig de conformitat amb allò establert a l’article 12.

 

Article 4

4.1 Termini, forma i lloc de presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds per obtenir l’acreditació d’entitat TECNIO per ACCIÓ serà des de
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins el 30 de
novembre de 2018.

4.2 Lloc de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través del formulari electrònic de sol·licitud d’acreditació disponibles a
la web http://accio.gencat.cat. on es troba tota la informació relativa a aquest procediment d’acreditació, dins
del termini establert per la presentació de sol·licituds, sens perjudici d’allò establert als articles 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 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
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procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

En cas que es comprovi que la sol·licitud està incomplerta o no és conforme, es donarà un termini màxim de
deu dies hàbils per tal que es pugui esmenar la sol·licitud, de conformitat amb allò establert a l’article 7.
L’incompliment dels terminis de presentació de les sol·licituds establert serà motiu d’exclusió del procés
d’acreditació.

Els/les sol·licitants es fan responsables de la veracitat de les dades personals, professionals i acadèmiques
incloses en la sol·licitud. La falsedat en alguna d’aquestes dades serà causa d’exclusió del procés d’acreditació
i/o causa de revocació, segons correspongui.

4.3 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 5

Els drets de les entitats TECNIO acreditades són:

   - Ús de la marca TECNIO.

   - Visibilitat a través de la web d’ACCIÓ i d’altres instruments de comunicació. Si escau, serveis especialment
dissenyats per la difusió i comercialització de la tecnologia i de les seves capacitats en R+D.

   - Informació sobre les activitats i instruments de suport d’ACCIÓ.

   - Capacitació en transferència tecnològica.

   - Tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i innovació.

   - Informació especialment adreçada a entitats acreditades TECNIO sobre línies d’ajut i programes específics
gestionats per ACCIÓ que puguin ser del seu interès.

   - Participació en activitats de networking (treball en xarxa).

   - Vehiculació dels instruments de política d’innovació i transferència tecnològica a través de TECNIO.

ACCIÓ, en les seves línies d’ajut i programes, quan escaigui per la naturalesa i/o l’àmbit d’aquests, establirà
termes i condicions específics per a les entitats acreditades TECNIO.

 

Article 6

Les obligacions de les entitats acreditades TECNIO són:

   - Utilització i difusió de la marca TECNIO en tots els mitjans de comunicació, fent-ne un bon ús, segons el
manual d’ús de la marca disponible a la web http://accio.gencat.cat.

   - Comunicació a ACCIÓ de la variació de les dades que afectin els criteris de valoració previstos.

Addicionalment, les obligacions de les entitats acreditades TECNIO segons la tipologia 1 (desenvolupadors de
tecnologia públics), la tipologia 2 (desenvolupadors de tecnologia privats sense ànim de lucre) i la tipologia 4
(facilitadors de tecnologia pública: unitats de comercialització de tecnologia) són:

   - Aportació trimestral dels indicadors de seguiment d’activitat, i dels casos d’èxit corresponents.

   - Reunions de seguiment periòdiques per conèixer l’evolució del centre per part dels tècnics d’ACCIÓ i
aportació d’un pla anual d’actuacions.

   - Compliment d’objectius anuals que s’estableixen conjuntament entre ACCIÓ i l’entitat, i que es revisaran
anualment.

   - Informació a ACCIÓ de qualsevol canvi que afecta la funció de transferència tecnològica que es pugui
produir en el centre.

 

Article 7
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Esmenes i millores

7.1 Si la sol·licitud d’acreditació no reuneix els requisits o no s’acompanya dels documents indicats
anteriorment, es requerirà l’entitat sol·licitant per tal que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o
adjunti els documents preceptius, amb indicació de que si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva
sol·licitud en els termes establerts a 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.

7.2 En el decurs de la tramitació del procediment es podrà sol·licitar a l’interessat la informació i la
documentació addicional necessària per a la seva tramitació.

 

Article 8

Vigència

La vigència de la designació com a entitat TECNIO acreditada començarà a comptar des de la data de resolució
d’acreditació i com a màxim fins a 31 de desembre de 2019, tret que concorri alguna causa de revocació.

 

Article 9

Política de comunicació i protecció de dades

9.1 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 d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a dades.accio@gencat.cat. Així mateix, els
sol·licitants donen 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.

9.2 L’acreditació no es farà efectiva fins a la notificació de la Resolució del Conseller/a Delegat/a d’ACCIÓ al
sol·licitant que hagi estat acreditat.

 

Article 10

Acreditació dels sol·licitants

10.1 Per a l’acreditació de les entitats sol·licitants es constituirà ,al darrer trimestre de cada any fins l’any
2018, una Comissió de validació formada per personal d’ACCIÓ així com per experts externs que garanteixin
l’objectivitat i el coneixement expert dels diferents àmbits que s’avaluen.

10.2 Una vegada realitzat el procés de validació de les sol·licituds presentades en base als requisits i
condicions establerts en 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, emetrà un llistat amb aquells candidats que hagin complert els requisits
establerts per tal de ser acreditats com a entitats amb la marca TECNIO.

10.3 La citada Comissió elaborarà una proposta de Resolució per al Conseller/a Delegat/da d’ACCIÓ, amb un
llistat d’aquelles entitats TECNIO acreditades i d’aquelles que no ho han estat.

 

Article 11

Òrgan resolutori

11.1 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.

11.2 El termini màxim per emetre 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 55.1.a) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
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11.3 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, 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, de conformitat amb l’article 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.

 

Article 12

Seguiment i control

ACCIÓ podrà realitzar mostreigs de les sol·licituds presentades, al llarg de tot el període de vigència de
l’acreditació com a entitats TECNIO d’ACCIÓ, i verificar la informació aportada pels sol·licitants i/o entitats
acreditades.

 

Article 13

Revocació

13.1 L’acreditació com a entitat TECNIO per ACCIÓ serà revocada en els casos següents:

   a) Per renúncia expressa de l’interessat.

   b) Per resolució del/de la conseller/a delegat/da 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 dissolució o l’extinció de l’entitat titular de la designació.

   2. L’incompliment de les obligacions establertes a les entitats TECNIO acreditades.

   3. L’obtenció de la designació d’acreditació per falsedat de la documentació presentada, amb audiència prèvia
de l’interessat, si escau.

   4. La pèrdua sobrevinguda de les condicions que van donar lloc a la designació d’acreditació com a entitat
TECNIO d’ACCIÓ.

13.2 La resolució de revocació de la designació d’acreditació 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 l’acord d’iniciació del procediment de revocació.

 

Article 14

Responsabilitats

ACCIÓ no assumirà cap responsabilitat per les actuacions de les entitats acreditades TECNIO, ni pels danys que
els puguin sobrevenir, ni pels que puguin ocasionar a tercers, essent responsables les entitats TECNIO per les
seves actuacions.

 

 

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 29 de juliol de 2015

 

Núria Betriu Sánchez
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Consellera delegada

 

(15.210.051)
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