
ANUNCIS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMT/1673/2022, de 26 de maig, per la qual s'estableixen els
requisits i el procediment per a l'acreditació de persones assessores en el marc dels programes d'ACCIÓ i
s'obre la convocatòria pel període 2022-2030 (DOGC núm. 8683, de 7.6.2022).

Havent observat dues errades al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC i publicat al número 8683 -
7.6.2022, se'n detallen les oportunes correccions.

A l'apartat 14 del punt 1.3. de l'Annex de la Resolució esmentada relatiu a la definició de l'àrea d'expertesa de
Tecnologia, on diu:

“14. Tecnologia. Implica expertesa en el desenvolupament i l'aplicació de sistemes de producció i consum més
eficients i resilients, que facilitin entre d'altres la reutilització, la reparació, la renovació i el reciclatge de
materials i productes que allarguin la seva vida útil. És per això que es requereixen coneixements i habilitats
en l'estalvi i eficiència en l'ús de matèries primeres, en la utilització dels residus com a recursos i en nous
models de negoci innovadors en camps com l'ecodisseny, la servitització, etc.”

ha de dir:

“14. Tecnologia. Implica expertesa en la realització de desenvolupaments tecnològics i l'aprovisionament de
tecnologia que permeti intensificar el valor tecnològic de productes, processos, serveis i/o models de negoci.”

A l'apartat b) del punt 2.2 de l'Annex de la Resolució esmentada relatiu a la documentació justificativa dels
projectes, on diu:

“b) Projectes: justificar cada projecte en el cas de totes les àrees d'expertesa (excepte per les àrees de Negoci
digital internacional i de Projectes RDI europeus (en especial Horizon Europe)) amb certificats emesos per les
empreses clients amb les quals s'ha realitzat cada projecte indicat al formulari de sol·licitud, o bé la factura
corresponent al projecte entre persona sol·licitant i empresa client on quedi reflectit que la persona sol·licitant
ha desenvolupat el projecte. En cas de no poder facilitar la documentació requerida per motius de
confidencialitat, cal presentar l'acord de confidencialitat signat amb l'empresa.”

ha de dir:

“b) Projectes: justificar cada projecte en el cas de totes les àrees d'expertesa (excepte per l'àrea de Negoci
digital internacional) amb certificats emesos per les empreses clients amb les quals s'ha realitzat cada projecte
indicat al formulari de sol·licitud, o bé la factura corresponent al projecte entre persona sol·licitant i empresa
client on quedi reflectit que la persona sol·licitant ha desenvolupat el projecte. En cas de no poder facilitar la
documentació requerida per motius de confidencialitat, cal presentar l'acord de confidencialitat signat amb
l'empresa.”

Barcelona, 21 de juliol de 2022

Natàlia Mas Guix

Consellera delegada
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