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L’aplicació d’aquesta guia està subjecte a la publicació de l’Ordre de bases reguladores de la 

convocatòria d’acreditació i subvenció de projectes de Comunitats RIS3CAT 
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Què és la RIS3CAT ? 

 

La RIS3CAT és l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya 

aprovada pel Govern el 4 de febrer de 2014. 

 

La RIS3CAT s’emmarca en l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), com a full de ruta del Govern 

per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, 

més sostenible i més integrador. 

 

S’estructura en quatre eixos d'actuació que es deriven dels quatre objectius estratègics i que 

permeten combinar la focalització amb la transversalitat: 

 

 

 
 

 

El primer eix d’actuació està dedicat a reforçar els set àmbits sectorials líders identificats, en els 

quals Catalunya té avantatges competitius, massa crítica i oportunitats de futur. Els àmbits són:   
 

 

Àmbits sectorials 
líders  

Activitats 
emergents 

Tecnologies 
facilitadores 

transversals (TFT)  

Entorn 
d'innovació 

Alimentació: indústria agroalimentària i 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. 

Química, energia i recursos:  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.  

 

http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/
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Sistemes industrials: activitats que tenen com a 
habilitat genèrica la gestió i el desenvolupament de 
sistemes industrials eficients (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. 

Indústries basades en el disseny: indústries que 
tenen en comú un fort vincle amb el disseny com a factor 
transversal clau; tèxtil, confecció, pell, calçat, joieria i 
mobiliari. 

Indústries relacionades amb la mobilitat 
sostenible: sector de l’automoció i les activitats 
relacionades, però també té implicacions en 
l’electroquímica, l’energia, l’electrònica, els nano 
materials, Internet, telefonia mòbil, etc. 

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

Indústries culturals i basades en l’experiència: 
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.   
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Identificar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca i la innovació ha de crear 

i explotar nous nínxols de mercat. 

 

 

Les tecnologies facilitadores transversals (TIC, micro i nanoelectrònica, la fotònica, els materials 

avançats, la biotecnologia industrial i la fabricació avançada) consoliden Catalunya com a pol 

europeu de coneixement i connecten les capacitats tecnològiques amb els sectors existents i 

emergents en el territori. 

 

 

La millora global de l'entorn d'innovació a Catalunya ha de  contribuir a millorar la competitivitat 

de les empreses, especialment les pimes. Es vol orientar les polítiques públiques cap al foment de 

la innovació, la internacionalització i l'emprenedoria. 

 

 

 

 

 

L’estratègia RIS3CAT promou grans iniciatives que facilitin i impuls in  la col·laboració entre els 

agents del sistema de recerca i innovació, millorin la  competitivitat del teixit productiu i generin 

solucions que donin respostes a les noves necessitats de la societat.  

 

En la seva implementació, RIS3CAT combina instruments de recerca i innovació consolidats, que 

ara adquireixen una orientació sectorial i tecnològica, amb  nous instruments.  

 

Un d’aquests nous instruments són les Comunitats RIS3CAT 
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Les Comunitats RIS3CAT són agrupacions voluntàries d’empreses i agents del sistema d’R+D i 

Innovació que impulsen plans d’R+D i Innovació de transformació econòmica en els àmbits 

sectorials líders. 

 

 

Les Comunitats RIS3CAT contribueixen a millorar  la competitivitat dels sectors productius a partir 

de l’impuls de l’aplicació de les tecnologies facilitadores transversals.  

 

 

1.  Avantatges de formar-hi part 

 Impulsar un Pla d’actuacions d’alt impacte conjunt i beneficiós pel sector. 

 Conèixer de primera mà les necessitats estratègiques de les empreses del sector. 

 Desenvolupar actuacions d’inversió estratègica que responguin als interessos dels membres de 

la comunitat, basats en la recerca i la innovació, i amb una visió internacional. 

 Potenciar sinèrgies tractores rellevants mitjançant la col·laboració amb altres empreses i 

agents clau del sector. 

 Modernitzar tecnològicament els processos de fabricació adaptant-los a les últimes tendències 

tecnològiques transformadores i sistemes avançats de la producció.  

 Incrementar l’eficiència, la rendibilitat i la sostenibilitat dels processos productius.  

 Orientar les línies de recerca dels agents del sistema d’R+D i Innovació cap a les necessitats 

reals del sector amb aplicacions concretes de mercat i participar en l’explotació futura dels 

resultats de la recerca. 

 Obtenir finançament del FEDER pel Pla d’actuacions de la vostra Comunitat. 

 Poder accedir a altres iniciatives de gran valor afegit d’altres regions europees.  
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2. Com es crea una Comunitat 
 

 

Els passos recomanables per estructurar una Comunitat RIS3CAT són: 

 

1. Mapejar el sector, les entitats que en formen part, i les seves capacitats i interessos 

2. Definir els reptes principals 

3. Definir un Pla d’actuacions que resolgui aquests reptes, a partir de les capacitats de les 

entitats que mostren interès a integrar-se a la potencial Comunitat 

4. Constituir-se com a Comunitat  

5. Aprovar el Pla d’actuacions 

6. Sol·licitar l’acreditació a ACCIÓ 

 
 

• Les Comunitats obtindran una acreditació de la Generalitat de Catalunya mitjançant la 

publicació d’una ordre de bases (durant els exercicis 2015, 2016 i 2017), si compleixen els 

criteris d’elegibilitat relatius a la pròpia Comunitat i al seu Pla d’actuacions.  

• Les Comunitats acreditades s'elegiran per concurrència competitiva.  

• L’acreditació permet obtenir un ajut de la Comissió Europea del Programa Operatiu FEDER de 

Catalunya 2014-2020 per al Pla d’actuacions. 
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3. Requisits per participar-hi 
 

3.1. Requisits de l’estructura de membres 

 

• Les Comunitats han d’estar formades per almenys 8 membres entre empreses i agents del 

sistema d’R+D i Innovació, no vinculats entre ells. 

• Com a mínim, 4 dels seus membres han de ser empreses no vinculades entre elles.  

• Tots els membres han de tenir establiment operatiu a Catalunya. 

• Les agrupacions d’empreses i d’agents del sistema d’R+D i Innovació han d’estar regides 

per un document contractual que les reguli. 

• S’ha de definir una estructura de governança de la Comunitat RIS3CAT.  

• Les organitzacions clúster podran actuar com a dinamitzadors o coordinadors de la 

Comunitat RIS3CAT. 

• Destacar l’important rol a jugar per les grans empreses membres de la Comunitat RIS3CAT, 

tant a nivell de desenvolupament de projectes com tractores i arrossegadores de les PIMES 

involucrades en la Comunitat. 

 

 

• Un dels membres ha d’actuar com a entitat coordinadora i representant de la Comunitat, 

amb el vist i plau de la resta dels membres. 

• L’entitat coordinadora ha de representar de manera neutral els interessos del sector. 

• L’entitat coordinadora realitzarà la sol·licitud en nom de la Comunitat i farà seguiment del 

desenvolupament del seu Pla d’actuacions. 
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3.2. Requisits del Pla d’actuacions 

 

• Cada Comunitat s’ha d’emmarcar únicament en un dels àmbits sectorials líders.  

• Pot haver-hi més d’una Comunitat per cada àmbit sectorial líder, complementàries.  

• El Pla d’Actuacions ha de contemplar un conjunt de projectes prioritaris per a la Comunitat 

RIS3CAT amb un fort impacte transversal pel sector que representen. 

• Ha de contemplar l’aplicació de tecnologies facilitadores transversals, d’acord amb l’eix 3 

de l’estratègia RIS3CAT. 

 

• Pressupost mínim de 10 milions d’euros, per tot el Pla d’actuacions.  

• Com a mínim, un 70% de les actuacions seran activitats susceptibles de ser cofinançades 

pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.  

• Un mínim del 20% de les actuacions seran activitats d’acompanyament, no cofinançables 

pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020).  

 

• Els projectes que formin part del Pla d’actuacions, han de tenir una durada màxima de tres 

anys, tot i que s’estudiaran aquells casos excepcionals que per les característiques dels 

projectes, requereixin temps addicional.  

• L’execució dels projectes s’ha d’iniciar durant els dos  primers anys de l’acreditació. 

• Han de participar necessàriament almenys 2 membres de la Comunitat no vinculats. 

• La participació dels membres ha d’estar regida per un document contractual que ho reguli. 
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4. Tipologia de projectes 
 

 

4.1. Activitats principals (Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020) 

 
El Pla d’Actuacions ha de comprendre majoritàriament (mínim el 70%) activitats susceptibles de 

ser cofinançades pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.  

 

En aquest sentit es contemplen les següents tipologies d’activitats:  

 

 

Són projectes amb un enfocament industrial i que poden incloure les següents activitats o una 

combinació de les mateixes:  

 

• Estudis de viabilitat previs, entesos com l'avaluació i anàlisi del potencial del projecte de 

R+D, amb l'objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de forma objectiva i 

racional descobrint els seus punts forts i febles, i les seves oportunitats i amenaces, així com 

de determinar els recursos necessaris per portar-lo a terme, en última instància, les seves 

perspectives d'èxit. 

 

• Activitats de recerca industrial enteses com la investigació planificada o els estudis crítics 

encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar 

nous productes, processos o serveis o que permetin millorar considerablement els ja 

existents; comprèn la creació de components de sistemes complexos i pot incloure la 

construcció de prototips en un entorn de laboratori o en un entorn amb interfícies simulades 

amb els sistemes existents, així com línies pilot, quan sigui necessari per a la investigació 

industrial i, en particular, per la validació de tecnologia genèrica.  

 

• Activitats de desenvolupament experimental que comportin l'adquisició, combinació, 

configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, 

empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis 

nous o millorats; podrà incloure també, per exemple, activitats de definició conceptual, 

planificació i documentació de nous productes, processos o serveis; el desenvolupament 

experimental podrà comprendre la creació de prototips, la demostració, l'elaboració de 

projectes pilot, l'assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en 
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entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l'objectiu principal 

sigui aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis que no estiguin 

substancialment assentats; podrà incloure el desenvolupament de prototips o projectes i 

plantes pilot que puguin utilitzar-se comercialment quan siguin necessària ment el producte 

comercial final i la seva fabricació resulti massa onerosa per al seu ús exclusiu amb fins de 

demostració i validació. No inclou les modificacions habituals o periòdiques efectuades en 

productes, línies de producció, processos de fabricació, serveis existents i altres operacions 

en curs, encara que aquestes modificacions puguin representar millores dels mateixos . 

 

• Activitats d’innovació(*), necessàries per a la seva capacitació tècnica i el desenvolupament 

de nous productes i processos o serveis més eficaços. S’inclouen  activitats vinculades amb:  

- L'obtenció, validació i defensa de patents i altres actius immaterials. 

- L'enviament en comissió de servei de personal altament qualificat.  

- La contractació externa de serveis d’assessorament en matèria d’innovació, com per 

exemple actuacions de consultoria, assistència i formació en els àmbi ts de la 

transferència de coneixements, l’adquisició, protecció i explotació d’actius 

immaterials (patents, llicències, coneixements tècnics i altres drets de propietat 

intel·lectual) i el ús de normes i reglaments que les incorporin.  

- O amb la contractació de serveis de suport a la innovació com, el subministrament de 

locals, accés a bancs de dades o biblioteques, serveis d’investigació de mercats, accés 

a laboratoris o a serveis d’etiquetat de qualitat, assaig i certificació.  

 

• Actuacions de cooperació internacional en l’àmbit de la recerca industrial, desenvolupament 

experimental i la innovació amb un enfocament industrial, on les empreses i agents del 

sistema d’R+D i Innovació de Catalunya col ·laborin de forma efectiva amb altres empreses i 

agents de regions i països de la Unió Europea en projectes d’R+D i Innovació vinculats a 

programes bilaterals d’R+D ad hoc, iniciatives KIC (knowledge and Innovation Community), 

Public Private Partnership (PPP), European Innovation Partnership (EIP), etc. 

Perquè aquestes actuacions de cooperació internacional siguin elegibles, han de participar 

almenys dos membres de la comunitat no vinculats i amb establiment operatiu a Catalunya, 

que desenvolupin el projecte i participin en el seu finançament. També hauran de presentar 

el document contractual que reguli la seva participació en el projecte de cooperació amb la 

resta de partners internacionals. Només seran subvencionables les activitats de les entitats 

amb establiment operatiu a Catalunya. 

 

 

 

 

(*) activitats elegibles només per a PIMES 
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A mode d’exemple, i com a resultat d’aquestes actuacions, s’espera aconseguir entre d’altres:  

 La valorització tecnològica de l’estoc de coneixement acumulat del agents del sistema 

d’innovació per ser transferit de manera efectiva cap a solucions i aplicacions 

tecnològicament avançades al teixit productiu industrial, que permetin,  

 El desenvolupament de nous productes, processos o sistemes industrials tecnològicament 

avançats a partir d’aquestes noves solucions o l’ús de les  tecnologies facilitadores 

transversals. 

 El desenvolupament de nous equipaments científico-tècnics, prototips demostradors o 

plantes pilot que permetin testejar i validar aquests nous productes, processos o sistemes 

industrials. Poden incloure el desenvolupament de laboratoris, instal·lacions industrials, 

bens d’equipament o instrumental científic d’aplicació industrial, així com motlles i 

utillatges per aquests prototips. 

 Aquests equipaments, prototips demostradors o plantes pilots poden potenciar o 

complementar altres instal·lacions ja existents en altres regions Europees amb l’objectiu 

d’establir sinèrgies estratègiques entre elles.  

 

 

 

 

 

Amb l’objectiu de millorar els seus mètodes de producció o subministrament o de reforçar 

notablement les seves pràctiques comercials, l'organització del centre de treball i les relacions 

exteriors a nivell industrial. Poden incloure les següents activitats o una combinació de les 

mateixes. 

 

• Activitats d’Innovació en matèria d'organització, enteses com l'aplicació d'un nou mètode 

organitzatiu a les pràctiques comercials, l'organització del centre de treball o les relacions 

exteriors d'una empresa. No s'inclouen els canvis basats en mètodes organitzatius ja emprats 

en l'empresa, els canvis en l'estratègia de gestió, les fusions i adquisicions, l'abandonament 

d'un procés, la mera substitució o ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de 

variacions del preu dels factors, la producció personali tzada, l'adaptació als usos locals, els 

canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o 

significativament millorats. 

 

• Activitats d’innovació en matèria de processos, enteses com l'aplicació d'un mètode de 

producció o subministrament nou o significativament millorat (inclosos canvis significatius 

quant a tècniques, equips o programes informàtics). No s'inclouen els canvis o millores 

d'importància menor, els augments de les capacitats de producció o servei mitjançant la 

introducció de sistemes de fabricació o logística molt similars als ja utilitzats, l'abandonament 
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d'un procés, la mera substitució o ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de 

variacions del preu dels factors, la producció personal itzada, l'adaptació als usos locals, els 

canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o 

significativament millorats. 

 

Totes aquestes activitats van dirigides a PIMES i a empreses GRANS que col·laborin amb el les de 

manera efectiva si la PIME amb la que col·laboren corre amb un mínim del 30% del total dels 

costos subvencionables. S’entén com “Col·laboració efectiva” la col·laboració entre almenys dues 

parts independents per a l'intercanvi de coneixements o tecnologia, o per assolir un objectiu comú 

sobre la base de la divisió del treball, en la qual les parts implicades defineixen conjuntament 

l'àmbit del projecte en col·laboració, contribueixen a la seva aplicació i comparteixen els seus 

riscos i els seus resultats; la investigació sota contracte i la prestació de serveis d'investigació no es 

consideren formes de col·laboració; 

 

 

4.2. Activitats d’acompanyament 

 
El Pla d’Actuacions ha de contemplar (mínim el 20% del Pla d’Actuacions) activitats 

d’acompanyament no cofinançables pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 

 

Les accions no finançables amb FEDER poden tenir altres fonts de finançament, tal com: 

• Formació per a capacitar persones en les àrees de recerca aplicada que s’està 

desenvolupant i que cobreixin una necessitat de la indústria: 

• Amb finançament privat 

• Fons Social Europeu - SOC 

• Doctorats industrials 

• Projectes conjunts d’R+D (Horizon 2020, Nuclis d’R+D o d’altres) 

• Instruments financers per a empreses de Base Tecnològica, Capital Llavor, etc. 

• Altres actuacions necessàries o complementàries pel correcte desenvolupament del Pla 
d’Actuacions de la Comunitat RIS3CAT. 

També es poden incloure actuacions ja iniciades o en curs sempre i quan siguin coherents amb els 
eixos de treball proposats per la Comunitat RIS3CAT i siguin compatibles, quan apliqui, amb la 
normativa de les fons de finançament alternatives a les que puguin estar associades.  
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5. Despeses elegibles* 
*  Despeses condicionades al que s’aprovi en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 

i al que s’especifiqui finalment a les bases reguladores de la convocatòria d’acreditació i 

subvenció de projectes de Comunitats RIS3CAT. 

 

• Despeses de personal de l’entitat coordinadora dedicades a tasques corresponents a la 

gestió de les activitats de coordinació de les Comunitats i que involucren al membres de la 

comunitat; preparació de la documentació de seguiment de les actuacions, la preparació 

de reunions de treball, etc. 

 

 

Per a activitats d’elaboració d’estudis de viabilitat són subvencionables les despeses de l’estudi.  

S’inclou: 

• Despeses de personal dedicat a l’elaboració de  l’estudi de viabilitat  

• Despeses contractació de serveis externs per a l’elaboració de l’estudi de viabilitat 

• Despeses d'investigació contractual  

• Despeses d'adquisició d'equipament, instrumental i material, en la mesura i durant el 

període en què s'utilitzin per al projecte 

 

Per a activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental: 

• Despeses de personal: despeses de personal propi associat directament als projectes 

contemplats en aquesta tipologia d’actuació, com: 

- Investigadors, tècnics i personal auxiliar (personal, amb o sense titulació tècnica, tipus 

auxiliars de laboratori, operaris de taller o assimilable, que duen a terme tasques 

necessàries pel projecte) i en la mesura en què estiguin dedicats al projecte.  

- Personal tècnic o administratiu en tasques corresponents a la gestió de les activitats 

incloses a la planificació de les actuacions i que involucren als socis i entitats 

subcontractades; preparació de la documentació de seguiment de les actuacions, la 

preparació de reunions de treball, etc. 

- La intervenció de càrrecs directius o d’altres tipus de càrrecs no tècnics (qualitat, 

comercial, compres) desenvolupant tasques relacionades amb l a gestió i coordinació 

del projecte.  
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• Despeses d'investigació contractual (enteses com despeses de contractació de 

col·laboracions externes), coneixements i patents adquirits o obtinguts per llicència de 

fonts externes en condicions de plena competència, així com les despeses de consultoria i 

serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte.  

 S’exclouen: 

- Les facturacions entre empreses i/o entitats participants en un mateix projecte. 

- Les despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant, segons els supòsits 

establerts a l’apartat 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei General de Subvencions 

(Llei  38/2003 de 17 de novembre). 

- Les despeses vinculades a les col·laboracions per a la preparació del dossier tècnic i 

administratiu vinculat a la sol·licitud de l’ajut, hores de seguiment de visites tècniques 

per part de l’Administració, i en general qualsevol despesa de gestió de la sol·licitud de 

finançament. 

 

A mode d’exemple es contemplen despeses vinculades amb: 

- La contractació d’entitats externes per a dur a terme tasques de recerca i 

desenvolupament experimental. 

- La contractació d’entitats externes per a tasques d’enginyeria o disseny, per a la 

materialització de components o grups funcionals vinculats a la construcció de prototips 

demostradors o plantes pilots.  

- La contractació de serveis de consultoria i assessorament per a la definició de l'estratègia 

de valorització de l’estoc de coneixement acumulat del agents del sistema d’innovació per 

ser transferit de manera efectiva cap a solucions i aplicacions tecnològicament avançades 

al teixit productiu industrial (vigilància tecnològica, anàlisis de patentabilitat, tramitació de 

patents, homologacions, estandardització de la tecnologia o altres similars).  

- La contractació d’activitats de comunicació i difusió dels projectes i actuacions de la 

Comunitat RIS3CAT. 

• Despeses d'adquisició d'equipament, instrumental i material, en la mesura i durant el 

període en què s'utilitzin per al projecte; en cas que l’equipament, l'instrumental i el 

material no s'utilitzin en tota la seva vida útil per al projecte, únicament es consideraran 

subvencionables els costos d'amortització corresponents a la duració del projecte, calculats 

d'acord amb els principis comptables generalment acceptats 

 

- En cas d’equipaments o instal·lacions adquirits per fórmules financeres només 

s’acceptaran arrendaments financers (com leasings), on el beneficiari ha d’incloure 

l’obligació d’adquirir-lo al finalitzar el període d’arrendament financer.  
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- En el cas d’adquisició d’equips i instrumental usats però de nova adquisició per 

l’empresa, caldrà indicar si l’equipament ja ha rebut finançament amb anterioritat.  

- En cap cas es subvencionarà la construcció ni el lloguer de l’espai a on es durà a terme 

el projecte de l’equipament científico-tècnic, prototip demostrador o planta pilot. 

• Despeses generals i altres despeses d'explotació addicionals, incloses despeses de material, 

subministraments i productes similars, que derivin directament del projecte (matèries 

primeres, material fungible destinat a assajos i proves de validació o similars).  

S’exclouen les despeses indirectes i les despeses de lloguer d’equipaments.  

• Despeses de registre de drets de propietat industrial i propietat intel·lectual generats com 

a conseqüència del projecte, només en el cas de les PIMES. 

Per a activitats d’innovació(*): 

 
• L'obtenció, validació i defensa de patents i altres actius immaterials. 

• Despeses d'enviament en comissió de servei de personal altament qualificat procedent 

d'un organisme d'investigació i difusió de coneixements o una gran empresa, que treballi 

en activitats d'investigació, desenvolupament i innovació en una funció recentment creada 

a l'entitat beneficiària i que no substitueixi a un altre personal; Inclou la nòmina d’aquest 

personal durant el període de comissió de servei així com qualsevol altra despesa 

relacionada amb la contractació i enviament d’aquest personal.  

• Despeses de contractació de serveis d'assessorament i suport en matèria d'innovació, que 

inclouen: 

 Despeses de contractació de serveis d’assessorament en matèria d’innovació, com per 

exemple actuacions de consultoria, assistència i formació en els àmbits de la 

transferència de coneixements, l’adquisició, protecció i explotació d’actius immaterials 

(patents, llicències, coneixements tècnics i altres drets de propietat intel·lectual) i el ús 

de normes i reglaments que les incorporin.  

 Despeses de contractació de serveis de suport a la innovació com, el subministrament 

de locals, accés a bancs de dades o biblioteques, serveis d’investigació de mercats, 

accés a laboratoris o a serveis d’etiquetat de qualitat, assaig i certificació. 

 

La intensitat d'ajuda no haurà d'excedir del 50% de les despeses subvencionables.  

En el cas particular de les ajudes per a serveis d'assessorament i suport en matèria d'innovació, 

la intensitat d'ajuda podrà incrementar fins al 100% dels costos subvencionables a condició 

que l'import total dels ajuts per a aquests serveis no sigui superior a 200.000 € per empresa en 

qualsevol període de tres anys . 

 

 

(*) activitats elegibles només per a PIMES 
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Per a activitats d’innovació en matèria d’organització i processos són subvencionables les despeses 

següents: 

• Despeses de personal propi associat directament als projectes contemplats en aquesta 

tipologia d’actuació. 

 

• Despeses d'adquisició d'equipament, instrumental i material, en la mesura i durant el 

període en què s'utilitzin per al projecte; en cas que l’equipament, l'instrumental i el 

material no s'utilitzin en tota la seva vida útil per al projecte, únicament es consideraran 

subvencionables els costos d'amortització corresponents a la duració del projecte, calculats 

d'acord amb els principis comptables generalment acceptats. 

 

• Despeses d'investigació contractual (enteses com despeses de contractació de 

col·laboracions externes), coneixements i patents adquirits o obtinguts per llicència de 

fonts externes en condicions de plena competència. 

 
S’exclouen: 

- Les facturacions entre empreses i/o entitats participants en un mateix projecte.  

- Les despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant, segons els supòsits 

establerts a l’apartat 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei General de Subvencions 

(Llei  38/2003 de 17 de novembre). 

- Les despeses vinculades a les col·laboracions per a la preparació del dossier tècnic i 

administratiu vinculat a la sol·licitud de l’ajut, hores de seguiment de visites tècniques 

per part de l’Administració, i en general qualsevol despesa de gestió de la sol·licitud de 

finançament. 

 

Despeses generals i altres despeses d'explotació addicionals, incloses despeses de material, 

subministraments i productes similars, que derivin directament del projecte (matèries 

primeres, material fungible destinat a assajos i proves de validació o similars).  

S’exclouen les despeses indirectes i les despeses de lloguer d’equipaments.  

Els ajuts a grans empreses únicament seran compatibles si col·laboren de manera efectiva 

amb la PIME en l'activitat objecte d'ajuda i si la PIME amb la que col·labora corre amb un 

mínim del 30% del total dels costos subvencionables. 

La intensitat d'ajuda no excedirà del 15% dels costos subvencionables si es tracta de grans 

empreses i del 50% dels costos subvencionables en el cas de les PIME.  
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6. Resultats esperats del Pla d’actuacions 
 

A nivell d’exemple, i com a resultat de l’execució del Pla d’actuacions engegat per la Comunitat 

RIS3CAT, s’espera obtenir majoritàriament el desenvolupament de nous equipaments científico-

tècnics (com laboratoris, instal·lacions industrials, bens d’equipament o instrumental científic 

d’aplicació industrial), prototips demostradors o plantes pilot d’interès pels membres de la 

comunitat i pel sector al que representen en general , que permetin testejar i validar nous 

productes, processos, tecnologies o sistemes industrials, així com models de negoci per a la seva 

explotació. 

 

 

7. Vull participar-hi 
 

7.1. Presentació sol·licitud acreditació 

 
L’entitat coordinadora presenta la sol·licitud d’acreditar-se com a Comunitat a ACCIÓ, d’acord a 

les bases reguladores que es publicaran durant els exercicis 2015, 2016 i 2017.  

En el moment de la sol·licitud els membres de la Comunitat han de presentar:  

 

 
 

La proposta d’acord de consorci  ha d’incloure: 

 

• El compromís dels socis a complir totes les condicions fixades a l’ordre de bases.  

• La definició de les modalitats de cooperació entre els socis i de les seves responsabilitats en 

l’execució del Pla d’actuacions. 

• El nomenament del representant que actuarà com  a coordinador. 

• Estructura de governança. 

• El procediment intern de la Comunitat per al seguiment del Pla d’actuacions.  

• El procediment intern de la Comunitat per a modificacions del partenariat o del Pla 

d’actuacions. 

 

Proposta 
d’acord de 

consorci 

Pla 
d’actuacions 
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El Pla d’actuacions ha d’incloure: 

 

• Definició dels principals reptes de l’àmbit sectorial líder o necessitats del sector.  

• Memòria detallada de cadascun dels projectes que conformen el Pla d’actuacions.  

• El pressupost detallat de cadascun d’aquests projectes, per entitat i/o empresa participant 

de la Comunitat, especificant la tipologia de despesa elegible.  

• El calendari detallat de cadascun d’aquests projectes, per entitat i/o empresa participant 

de la Comunitat. 

• Informe de capacitat financera dels membres de la Comunitat per portar executar el Pla 

d’actuacions. 

• Impacte previst del Pla d’actuacions sobre el sector, així com indicadors de seguiment i 

d’impacte. 

• i tota aquella documentació que li sigui requerida en les bases reguladores.  

 

 

7.2. Acreditació i concessió fons FEDER 

 
• En el moment de l’acreditació, es determinarà la quantia de l’ajut FEDER que pot rebre 

cadascun dels projectes del Pla d’actuacions.  

• L’ajut serà com a màxim del 50% del cost elegible, en funció de la naturalesa del projecte i 

el tipus d’entitat o empresa beneficiària (petita, mitjana o gran empresa, entitat pública, 

entitat publico-privada, etc.). 

• La concessió de l’ajut es farà mitjançant resolució per a cadascun dels membres de la 

Comunitat que siguin beneficiaris.  

• La Comissió Europea fa efectiu l’ajut contra despesa justificada i pagada. 

• La Generalitat de Catalunya preveu articular instruments de finançament previ que faciliti 

la participació i finançament dels projectes. 


