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ANUNCIS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL
AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA
RESOLUCIÓ EMT/2959/2021, de 29 de setembre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1909/2019, de 8
de juliol, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’acreditació d’assessors en el marc
dels programes d’ACCIÓ per al període 2019-2022.
La Resolució EMC/1909/2019, de 8 de juliol, estableix els requisits i un procediment d'acreditació d'assessors
en el marc dels programes d'ACCIÓ pel període 2019-2022 (DOGC núm. 7916 de 12.7.2019), modificada per la
RESOLUCIÓ EMC/264/2021, de 2 de febrer (DOGC núm. 8338 de 10.2.2021) ja que 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 vol millorar la capacitat d'innovació i la competitivitat de les empreses, i és per aquest
motiu que es proposen modificacions a la citada Resolució que no representen cap alteració respecte a les
sol·licituds avaluades i facilitaran la comprensió dels conceptes proposats i agilitzaran el procés d'acreditació.
Això és, es proposa afegir una nova àrea d'expertesa anomenada Canvi climàtic, per proporcionar a les
empreses la incorporació d'aquesta expertesa i, facilitar l'execució de projectes empresarials en aquesta àrea.
Atès que per introduir aquestes modificacions cal modificar l'article 4 de la citada Resolució i el punt 1.3 de
l'Annex de la citada Resolució;
Atès que el Consell d'administració d'ACCIÓ, de data 29 de juliol de 2021, ha autoritzat la publicació d'aquesta
modificació.
Vist l'informe previ de l'Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions que em són conferides,

Resolc:

Article 1
Es modifica l'article 4 de la Resolució EMC/1909/2019, de 8 de juliol que estableix els requisits i un
procediment d'acreditació d'assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ pel període 2019-2022, per tal
d'afegir una nova àrea d'expertesa, que queda redactat de la següent manera:
“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, vendes i canals digitals
d) Operacions i organització
e) Finances i control de gestió
f) Corporate Venturing
g) Gestió de la Innovació
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h) Conceptualització i disseny de productes
i) Economia circular
j) Tecnologia
k) Projectes Europeus - Horizon 2020
l) Compra pública innovadora
m) Fiscalitat en R+D+i
n) Propietat industrial
o) Ecommerce per a la Internacionalització
p) Canvi climàtic
Opcionalment i addicionalment, els assessors podran acreditar-se en algun dels àmbits sectorials prioritaris del
RIS3CAT. Només és podrà sol·licitar l'acreditació per un màxim d'un àmbit RIS3CAT:
a) Alimentació
b) Energia i recursos
c) Sistemes Industrials
d) Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible
e) Indústries basades en el disseny
f) Indústries de la salut
g) Indústries culturals i basades en l'experiència
h) Indústria 4.0 – només per a assessors acreditats en Estratègia, Operacions i organització, i Tecnologia.”

Article 2
S'afegeix un nou apartat 16 del punt 1.3. de l'annex de la Resolució EMC/1909/2019, de 8 de juliol que
estableix els requisits i un procediment d'acreditació d'assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ pel
període 2019-2022, relatiu als requisits específics per cada àrea d'expertesa, que queda redactat de la següent
manera:
“16. Canvi climàtic. Implica expertesa en algun dels àmbits següents: Mitigació i adaptació al canvi climàtic
(ODS13), Transició cap a l'energia neta (ODS7); Mobilitat sostenible (Destination 5 Horizon Europe: Clean and
competitive solutions for all transport mode); Preservació i us sostenible del oceans, mars i recursos marins
(ODS14); Accés a l'aigua, sanejament i tractament d'aigües i us eficient dels recursos hídrics (ODS6); Transició
de la indústria cap a l'economia circular (ODS12); Regeneració del capital natural dels ecosistemes terrestres
(ODS15); Sostenibilitat dels sistemes de producció alimentària (ODS 2) i Ciutats climàticament neutres i
circulars (ODS11).
a) Experiència professional demostrable de 5 anys en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l'àrea per la qual s'acredita realitzats durant els darrers 5 anys.”

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 setembre de 2021
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Natàlia Mas Guix
Consellera Delegada
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