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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA
RESOLUCIÓ EMC/264/2021, de 2 de febrer, 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 pel 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) 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 Ecommerce per a la internacionalització per
tal que es reculli l'experiència professional en entorns digitals, i així mateix, es proposa actualitzar la definició
de l'àrea de Fiscalitat en R+D+i per fer-la més entenedora.
Atès que per introduir aquestes modificacions cal modificar l'article 4 de la citada Resolució i els punts 1.3 i 2.2
de l'Annex de la citada Resolució;
Atès que el Consell d'administració d'ACCIÓ, de data 26 de novembre de 2020, 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
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
Es modifica l'apartat 13 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 20192022, i s'afegeix un nou apartat, el 15, tots dos relatius als requisits específics per cada àrea d'expertesa, que
queden redactats de la següent manera:
“13. 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 de liquidació (autoliquidació, IMV, acord previ de valoració, consulta vinculant), ajustos comptables i
bonificacions a la SS.
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.
15. Ecommerce per a la Internacionalització. Implica expertesa en la definició i execució de plans estratègics
de productes o serveis mitjançant els canals digitals, en la gestió i relació amb els clients internacionals online,
en la direcció i el control de la xarxa de vendes online, en l'optimització dels processos comercials i de venda
(logística, sistemes de pagament, etc.), així com la introducció en nous canals digitals i la gestió omnicanal
(especialització en àrees com l'ecommerce, presència en market places, posicionament SEM i SEO, estratègia
en xarxes socials, e-mail marketing, reputació online, analítica web, entre d'altres.)
a) Haver exercit durant els últims 5 anys en el departament d'exportació o el departament de negoci digital
en empresa privada, o experiència professional demostrable de 5 anys en l'assessorament a altres empreses
en aquesta àrea.
b) Descriure tres projectes representatius de l'àrea per la qual s'acredita realitzats durant els darrers 5 anys.”

Article 3
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Es modifica el punt 2.2 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 a la
documentació justificativa de l'experiència, projectes i altres requisits de les àrees sol·licitades, que queda
redactat de la següent manera:
“2.2 Documentació justificativa de l'experiència, projectes i altres requisits de les àrees sol·licitades
a) Experiència: justificable mitjançant l'informe de la vida laboral de la Seguretat Social, certificats
d'empreses o nòmines.
b) Projectes: justificar en el cas de totes les àrees d'expertesa excepte per a Propietat Industrial i per a
Ecommerce per a la Internacionalització amb certificats emesos per les empreses clients 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.
c) Altres requisits específics de l'àrea Projectes Europeus - 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 de l'àrea Propietat industrial:
a. Certificat d'Agent de Patents Espanyol o Europeu.”

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, 2 de febrer de 2021

Joan Romero i Circuns
Conseller delegat

(21.035.021)
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