Proposta de resolució provisional de la convocatòria per a l’assignació de
cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a
la realització de projectes de les unitats de valorització i transferència de
coneixement de les universitats de Catalunya adreçats a millorar sensiblement
la interacció amb el sector productiu .
Mitjançant la Resolució EMC/2970/2016, de 27 de desembre (DOGC núm. 7277 de 30 de
desembre de 2016), es va obrir la convocatòria per a l’assignació de cofinançament FEDER
per a la realització de projectes de les unitats de valorització i transferència de coneixement
de les universitats de Catalunya adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector
productiu, i per Ordre EMC/348/2016, també de 27 de desembre, se n’aproven les bases
reguladores.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i revisada la documentació aportada, es va
requerir als sol·licitants de manera individual i per via telemàtica que esmenessin les
sol·licituds.
El 2 de maig de 2017 es constitueix la Comissió d’Avaluació, d’acord amb la base
reguladora 9.3.
El 29 de maig de 2017, la Comissió d’Avaluació determina, l’exclusió o no, dels projectes
presentats d’acord amb els criteris d’elegibilitat de la base 8.2. i per aquells projectes
elegibles procedeix a atorgar la puntuació d’acord amb els criteris de qualitat
cientificotècnica de la base 8.3.
El 21 de setembre de 2017, la Comissió d’Avaluació aprova els informes individuals
d’avaluació, així com també elabora la llista per ordre de puntuació, amb la indicació de les
sol·licituds preseleccionades, d’acord amb la base 11.3.
El 2 de març de 2018 la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació
(DGPECR), en tant que té atribuïdes les funcions que corresponen a l’Organisme Intermedi
del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2017-2020 i atès que el Decret 33/2016, de 19
de gener, li atribueix la funció d’aprovar la selecció de projectes, emet l’informe de
conformitat de la comprovació feta en virtut de l’article 125.3 del Reglament (UE) 1303/2013
i d’acord amb el que disposa la base 11.4 de la convocatòria.
El 8 de març de 2018, la Comissió d’Avaluació d’acord amb la base 11.5, elabora l’acta amb
els resultats de les valoracions, així com l’annex amb les valoracions individuals.
Atès que la base 12 disposa que l’òrgan instructor elaborarà la proposta de resolució
provisional de la convocatòria basada en l’acta elaborada per la Comissió d’Avaluació, i que
aquesta proposta es notificarà a les entitats interessades.
Atès que la Direcció General de Recerca és l’òrgan instructor de la convocatòria d’acord
amb la base 9.1.
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Atès que la base 13 disposa l’obertura d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà
de la data de notificació, per formalitzar l’acceptació de l’ajut presentant la documentació
requerida, presentar al·legacions juntament amb l’acceptació de l’ajut, o desistir de l’ajut.
Atès que les bases 13.2 i 13.5 requereixen a les entitats sol·licitants a presentar, amb
l’acceptació de l’ajut, una proposta d’ajustament del projecte quan la proposta d’assignació
de cofinançament sigui inferior a l’import sol·licitat, per ajustar els compromisos i les
condicions del cofinançament assignat.
Atès que, en base a les previsions i descripcions contingudes a l’apartat 2.1.1 del Marc
sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació, publicitat mitjançant
Comunicació de la Comissió (2014/C 198/1; DOUE de 27.6.2014), els ajuts previstos en
aquesta resolució no constitueixen ajuts d’Estat en el sentit d’allò que es preveu en l’article
107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TUE), sempre i quan el finançament
públic es destini a finançar activitats no econòmiques.
En virtut de tot això,
RESOLC:
1. Seleccionar provisionalment els projectes de les unitats de valorització i transferència
de coneixement de les universitats de Catalunya adreçats a millorar sensiblement la
interacció amb el sector productiu recollits a l’annex 1 (Llista de sol·licituds
proposades per a ser beneficiàries del cofinançament), amb l’import de
cofinançament que es proposa assignar.
2. Declarar provisionalment deserta la llista de sol·licituds excloses.
3. Notificar aquesta resolució provisional a les entitats interessades, juntament amb
l’informe individual d’avaluació.
4. Obrir el període de 10 dies hàbils recollit a la base 13.1 de la convocatòria, a comptar
des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta resolució, perquè els
interessats puguin acceptar el cofinançament proposat o desistir de la sol·licitud. En
l’annex 2 es recull en detall els tràmits a realitzar.
5. Facilitar el document d’acceptació amb les condicions generals del cofinançament
FEDER en compliment a l’article 125, apartat 3, lletra c del Reglament (UE)
1303/2013 a través del Portal de Serveis i tràmits de la Generalitat i el web del
Departament d’Empresa i Coneixement.
Contra aquesta proposta de Resolució provisional, les entitats sol·licitants poden presentar
al·legacions que es tindran en compte en el moment de la resolució definitiva. El termini per
a la presentació d’al·legacions és de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció de
la notificació d’aquesta resolució.
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ANNEX I - Llista per ordre de puntuació amb indicació de les sol·licituds preseleccionades

Ordre de
puntuació

Codi
operació

Entitat

Puntuació

Despesa
elegible
sol·licitada

Despesa
elegible
proposada

Ajut
FEDER
proposat

Despeses
no
acceptades

1

001-P-001102
(IU16-005189)

UAB

81,20

5.793.428,00

4.542.576,04

2.271.288,02

1.250.851,96

2

IU16-004982

FBG
(UB)

76,40

4.377.123,04

2.186.870,90

1.093.435,45

2.190.252,14

3

IU16-005123

UPF

76,20

5.374.249,00

4.328.808,48

2.164.404,24

1.045.440,52

4

IU16-005105

UOC

73,80

1.546.981,00

1.502.451,00

751.225,50

44.530,00

5

001-P-001063
(IU16-005188)

UPC

73,80

5.968.020,00

4.549.165,00

2.274.582,50

1.418.855,00

6

IU16-005192

UIC

73,60

1.177.727,60

809.283,20

404.641,60

368.444,40

7

IU16-005193

UdL

73,40

1.041.164,58

1.041.164,58

520.582,29

0,00

8

001-P-001082
(IU16-005183)

UVICCC

71,60

478.183,62

418.401,24

209.200,62

59.782,38

Actuació amb pressupost sobredimensionat (base 11.5, lletres b)
Altres despeses no elegibles

9

001-P-001022

FURV
(URV)

71,00

2.637.780,00

1.963.522,72

981.761,36

674.257,28

Actuació amb pressupost sobredimensionat (base 11.5, lletres b)
Altres despeses no elegibles

10

IU16-005042

UdG

69,40

3.686.033,86

1.526.846,48

763.423,24

2.159.187,38

Actuació amb pressupost sobredimensionat (base 11.5, lletres b)

11

001-P-001062
(IU16-005185)

URL

69,20

760.944,21

649.452,48

324.726,24

111.491,73
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Motivació de les despeses no acceptades

Personal no elegible (base 6, annex 3)
Personal no elegible (base 6, annex 3)
Activitat no alineada amb l’objecte de la convocatòria (base 1.2, lletra a)
Personal no elegible (base 6, annex 3)
Activitat no alineada amb l’objecte de la convocatòria (base 1.2, lletra a)
Actuació a assolir de manera més econòmica (base 11.5, lletres c)
Activitat no alineada amb l’objecte de la convocatòria (base 1.2, lletra a)
Actuació amb pressupost sobredimensionat (base 11.5, lletres b)
Personal no elegible (base 6, annex 3)
Actuació no alineada amb l’objecte de la convocatòria (base 1.2, lletra a)

Actuacions a assolir de manera més econòmica (base 11.5, lletra c)
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ANNEX II - Tràmits a realitzar per formalitzar l’acceptació o desistiment de l’ajut
1. Un cop notificada la proposta de resolució provisional, s’obra un termini de 10 dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de notificació, per formalitzar
l’acceptació de l’ajut.
2. Dins d’aquest període les entitats sol·licitants poden presentar al·legacions, que es
valoraran en el moment de la resolució definitiva.
3. En aquest període els sol·licitants, també poden desistir de l’ajut. El desistiment es
pot fer amb el mateix document normalitzat d’acceptació de l’ajut, que té previst
aquest apartat per al desistiments.
4. L’acceptació de l’ajut s’ha de fer mitjançant el document normalitzat signat
digitalment pel representant legal de l’entitat beneficiària, la qual s’ha de
comprometre a complir totes les condicions fixades en les bases reguladores i
d’acord amb la resta de la normativa vigent. En cas que el cofinançament atorgat
sigui inferior al que s’ha sol·licitat, l’acceptació també ha d’incloure la proposta de
reformulació de la sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions al
cofinançament assignat d’acord amb les observacions de l’informe individual
d’avaluació. La reformulació ha de ser acceptada expressament per la Comissió
d’Avaluació per garantir que les modificacions no alteren la valoració de les
sol·licituds. L’acceptació del cofinançament comporta l’acceptació dels canvis
presentats per les entitats sol·licitants.
5. Juntament amb el document d’acceptació, i si s’escau la reformulació de la sol·licitud,
cal aportar la documentació següent:
a) Còpia de l’escriptura de constitució de l’entitat beneficiària i dels seus estatuts.
b) Còpia del document d’identificació de la persona representant legal de l’entitat
beneficiària i document acreditatiu dels poders.
c) Declaració responsable del compliment dels requisits i obligacions recollits a
l’Ordre EMC/2970/2016, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a l’assignació de cofinançament procedent del Fons FEDER per a la
realització de projectes de les unitats de valorització i transferència de coneixement
de les universitats de Catalunya adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el
sector productiu.
No cal presentar la documentació que ja s’hagi lliurat a qualsevol òrgan de
l’Administració de la Generalitat sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys
des que es va presentar vàlidament a l’Administració i que no hagi experimentat cap
modificació. En aquest supòsit, es presentarà per escrit la data i l’òrgan on es van
presentar els documents i el procediment en què corresponen. Aquest apartat no és
aplicable quan es tracti de documents que s’hagin d’actualitzar periòdicament o quan
hagin estat modificats després d’haver estat presentats a la Generalitat de
Catalunya. En aplicació del que estableix l’article 53.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, s’ha constatat que l’Administració de la Generalitat ja disposa, en
el cas de les universitats públiques, d’aquesta informació; en conseqüència,
aquestes institucions només han de presentar la declaració prevista a l’apartat c)
d’aquesta base.
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