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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA
RESOLUCIÓ EMC/771/2016, de 21 de març, per la qual es modifica la Resolució EMO/1787/2015, de 29 de
juliol, per la qual s'estableixen els requisits i un procediment d'acreditació de les entitats TECNIO per al
període 2015-2019.
La Resolució EMO/1787/2015, de 29 de juliol (DOGC núm. 6925 de 31.7.2015) estableix els requisits i un
procediment d'acreditació de les entitats TECNIO per al període 2015-2019;
Atès que s'ha resolt el primer procés d'acreditació, i de l'experiència adquirida s'han detectat aspectes del
procés millorables en tant de fer-lo més fàcil, entenedor i accessible pels sol·licitants;
Atès que ACCIÓ vol millorar la capacitat d'innovació i la competitivitat de les empreses, es proposen
modificacions que no representen cap alteració respecte a les sol·licituds avaluades i facilitaran la comprensió
dels conceptes proposats i agilitzaran el procés d'acreditació;
Atès que per introduir aquestes modificacions cal modificar els articles 2.2; 2.3; 2.4; 3.2; 5; 6 i 10.1 de la
citada Resolució;
Vist l'informe previ de l'Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions que em són conferides,

RESOLC:

Article únic
Es realitzen les següents modificacions de la Resolució EMO/1787/2015, de 29 de juliol (DOGC núm. 6925 de
31.7.2015) que estableix els requisits i un procediment d'acreditació de les entitats TECNIO per al període
2015-2019:

1. Es modifiquen els articles 2.2; 2.3 i 2.4, que queden redactats de la següent manera:
“2.2 S'estableixen diferents tipologies d'acreditació d'entitats TECNIO, amb una funció en el mercat català de la
transferència tecnològica, públics i privats, desenvolupadors i facilitadors, i diferents criteris d'acreditació per a
cada tipologia.
Les tipologies d'entitats TECNIO a acreditar són les següents:
1. Desenvolupadors de tecnologia públics.
2. Desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre:
2.1. Desenvolupadors sense ànim de lucre avançats.
2.2. Altres desenvolupadors sense ànim de lucre.
3. Desenvolupadors de tecnologia privats.
4. Facilitadors de tecnologia públics: Unitats de comercialització de tecnologia.
Per a cada tipologia d'acreditacions d'entitat TECNIO, s'han de complir uns requisits d'elegibilitat, que podran
verificar-se de forma immediata a la presentació de la documentació, i unes condicions valorables, per les que
serà necessari que es faci una valoració tècnica de la qualitat de compliment.
En tots els casos, les entitats no poden trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei
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38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La puntuació total assolida per una sol·licitud d'acreditació serà el resultat de multiplicar els valors atorgats a
cadascuna de les següents condicions valorables, pels corresponents valors de puntuació que van de l'1 al 5.
La puntuació màxima que es podrà obtenir serà de 500 punts.
Una sol·licitud d'acreditació haurà d'obtenir una puntuació mínima de 380 punts i una valoració mínima
aplicable per cada condició com a mínim de 3.
2.3. De forma general, totes les entitats TECNIO, han de complir les següents condicions valorables:
a) Oferta tecnològica: Oferir a les empreses accés a tecnologies diferencials i visió sectorial, per resoldre les
seves necessitats tecnològiques (valor:20 punts).
b) Connexió amb l'ecosistema: Oferir coneixement i socis estratègics en el sistema català d'innovació, ràpid
accés a informació tecnològica i accés a informació de finançament. Col·laborar amb els altres entitats del
sistema d'R+D+i, preferiblement acreditats TECNIO (valor:10 punts).
c) Orientació a client: Garantir la confidencialitat de les empreses clients, i ser excel·lent en els processos de
servei al client, així com treballar amb un llenguatge i temps de resposta empresarial. Demostrar un
compromís continuat amb els programes d'ACCIÓ (valor:10 punts).
2.4. Els requisits d'elegibilitat i les condicions valorables per a l'acreditació com a entitats TECNIO segons cada
tipologia són:
1. Desenvolupadors de tecnologia públics:
Requisits:
a) Ser grup de recerca de les universitats públiques i/o privades, dels centres de recerca CERCA, dels centres
del CSIC, o ser entitat pública sense afany de lucre o consorci, i estar ubicat a Catalunya. Excepte en el cas
dels centres de recerca CERCA, cal que el personal investigador estigui acreditat amb el segell SGR (almenys
en un 80% del grup).
b) Que la mitjana d'ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d'R+D+i amb empreses
diverses sigui com a mínim del 25% sobre els ingressos totals del grup, o bé com a mínim de 120.000€.
c) Disposar d'un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta el grup.
Condicions valorables:
d) Que una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d'R+D+i amb empreses sigui amb PIMEs
amb establiment operatiu a Catalunya (valor:25 punts)
e) Disposar de la figura de promotor tecnològic del grup que dugui a terme les activitats de:
- Promoció i acció comercial del grup entre les empreses: elaboració i control de l'execució del pla
d'actuacions, elaboració i execució del pla de màrqueting, gestió del web del centre, visites a empreses i
representació del centre en fires, i organització de jornades tècniques, reunions i cursos, entre d'altres.
- Gestió interna: detecció de coneixements i tecnologies desenvolupades pels diferents investigadors que
poden ser transferibles, implantació i gestió del sistema de qualitat, gestió de con
tractes de R+D+i i relació amb clients, i gestió de la propietat
intel·lectual i industrial generada pel grup , entre d'altres (valor:25 punts).
f) Disposar d'un pla de màrqueting actualitzat (valor:10 punts).
2. Desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre:
2.1.- Desenvolupadors sense ànim de lucre avançats.
Requisits:
a) Tenir la condició d'entitat sense afany de lucre amb majoria d'empreses en el seu patronat.
b) Que la mitjana d'ingressos dels darrers tres anys per desenvolupar recerca pròpia sigui mínim del 30%
dels ingressos totals.
c) Que els ingressos del darrer any o la mitjana d'ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes
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d'R+D+i amb empreses diverses sigui superior al 35% sobre els ingressos totals.
d) Disposar d'un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta a les empreses actualitzat.
e) Tenir uns ingressos mínims anuals de 35.000.000 € o bé tenir un creixement anual dels ingressos del 20%
a comptar des de l'any anterior al d'acreditació.
Condicions valorables:
f) Que una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d'R+D+i amb empreses sigui amb PIMEs
amb establiment operatiu a Catalunya (valor:25 punts)
g) Disposar d'una estructura comercial clarament identificada en el seu organigrama i dedicada especialment
a treballar amb les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya (valor:25 punts).
h) Disposar d'un pla d'internacionalització i d'un departament clarament diferenciat d'innovació internacional i
projectes europeus (valor:10 punts).
2.2.- Altres desenvolupadors sense ànim de lucre:
Requisits:
a) Tenir la condició d'entitat sense afany de lucre.
a) Que el darrer any o la mitjana d'ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d'R+D+i amb
empreses diverses sigui superior al 35% sobre els ingressos totals.
b) Disposar d'un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta a les empreses.
c) Tenir uns ingressos mínims anuals de 500.000€.
Condicions valorables:
d) Que una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d'R+D+i amb empreses sigui amb PIMEs
amb establiment operatiu a Catalunya (valor:45 punts).
e) Disposar d'una estructura comercial clarament identificada en el seu organigrama i dedicada especialment
a treballar amb les PIMES amb establiment operatiu a Catalunya (valor:15 punts).
3. Desenvolupadors de tecnologia privats:
Requisits:
a) Tenir la condició d'enginyeries i/o empreses privades de base tecnològica amb establiment operatiu a
Catalunya amb independència de la seva forma jurídica.
b) Que siguin titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual propis (patents, models d'utilitat i/o drets
d'autor en el cas de “software”) en els darrers 3 anys.
c) Que la mitjana d'ingressos dels darrers tres anys provinents de contractes d'R+D+i amb empreses
diverses sigui com a mínim de 120.000€.
Condicions valorables:
d) Que una part rellevant dels ingressos provinents de contractes d'R+D+i amb empreses sigui amb PIMEs
amb establiment operatiu a Catalunya (valor:60 punts).
4. Facilitadors de tecnologia públics: Unitats de comercialització de tecnologia:
Requisits:
a) Estructures pròpies de les universitats catalanes, instituts de recerca hospitalaris, centres de recerca
CERCA i del CSIC, que tinguin per funció la comercialització de tecnologia via llicència de patents, models
d'utilitat i/o drets d'autor pel cas de “software” a empreses i/o creació d'empreses de base tecnològica.
Condicions valorables:
b) Disposar com a mínim d'una persona dedicada a temps complert a desenvolupar tasques de
comercialització de tecnologia a les empreses en una unitat dedicada a aquesta funció (valor:30 punts).
c) Tenir una experiència mínima de 3 anys en processos de comercialització de tecnologia i que en aquest
període de temps hagin tingut èxit en la creació d'empreses de base tecnològica i/o de llicència de drets de
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propietat industrial i intel·lectual de tecnologia (patents, models d'utilitat i/o drets d'autor en el cas de
“software”). Per demostrar aquest èxit durant els darrers 3 últims anys s'ha d'haver aconseguit un mínim de 6
projectes de creació d'empresa de base tecnològica i/o de llicència; o que la mitjana anual de sol·licituds de
patents internacionals sigui d'un mínim de 15. No es tindrà en compte com a llicència aquella que hagi estat
transferida i/o cedida a una spin off ja valorada com a creació d'empresa (valor: 30 punts).”

2. Es modifica l'article 3.2, que queda redactat de la següent manera:
“3.2 Documentació específica que caldrà adjuntar al formulari de sol·licitud en funció de la tipologia
d'acreditació d'entitats TECNIO que es sol·liciti:
1. Desenvolupadors de tecnologia públics:
Requisits
a) Document acreditatiu de disposar del segell SGR i document d'altes i baixes de membres, si s'escau.
b) Document acreditatiu de tenir la condició de centre CERCA, si s'escau.
c) Document acreditatiu de ser una entitat pública sense afany de lucre (estatuts i composició de l'òrgan de
govern).
d) Certificat de qualitat dels serveis que presta a l'empresa, o documentació equivalent.
Condicions valorables
e) Si es disposa de la figura de promotor tecnològic del grup, nom i CV del promotor tecnològic del grup, així
com una relació de les activitats realitzades durant l'any anterior.
f) Si es disposa de pla de màrqueting actualitzat, adjuntar-ne una còpia.
2. Desenvolupadors de tecnologia sense ànim de lucre:
2.1 Desenvolupadors sense ànim de lucre avançats:
Requisits
a) Compte de Pèrdues i Guanys dels darrers 3 anys (comptes auditats, si s'escau).
b) Certificat de qualitat dels serveis que presta a l'empresa, o documentació equivalent.
Condicions valorables
c) Organigrama on s'especifiqui l'estructura comercial clarament identificada i dedicada a treballar amb les
PIMES amb establiment operatiu a Catalunya i el/s departament/s diferenciat/s d'innovació internacional i
projectes europeus.
d) Pla d'internacionalització.
2.2 Altres desenvolupadors sense ànim de lucre:
Requisits
a) Comptes de Pèrdues i Guanys dels darrers 3 anys (comptes auditats, si escau).
b) Certificat de qualitat dels serveis que presta a l'empresa, o documentació equivalent
Condicions valorables:
c) Organigrama on s'especifiqui l'estructura comercial clarament identificada i dedicada a treballar amb les
PIMES amb establiment operatiu a Catalunya.
3. Desenvolupadors de tecnologia privats:
Requisits
a) Comptes de Pèrdues i Guanys dels darrers 3 anys (comptes auditats, si escau).
b) Registre o document acreditatiu de la propietat intel·lectual/industrial de l'empresa en vigor, o si s'escau,
en fase de sol·licitud.
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4. Facilitadors de tecnologia pública: unitats de comercialització de tecnologia:
Condicions valorables:
a) Nom i CV del responsable i de tots els membre de l'equip que desenvolupin les tasques de comercialització
de tecnologia a les empreses i relació de les activitats realitzades durant el darrer any.
En el cas que cap de les anteriors documentacions siguin adients per acreditar la idoneïtat de l'entitat en una
categoria concreta de la seva personalitat jurídica o del sector on desenvolupa la seva activitat, ACCIÓ podrà
sol·licitar altres documents que permetin acreditar-ho.”

3. Es modifica l'article 5, que queda redactat de la següent manera:
“Article 5
Els drets de les entitats TECNIO acreditades són:
- Ús del segell TECNIO.
- Visibilitat a través de la web d'ACCIÓ i d'altres instruments de comunicació. Si escau, serveis especialment
dissenyats per la difusió i comercialització de la tecnologia i de les seves capacitats en R+D.
- Informació sobre les activitats i instruments de suport d'ACCIÓ.
- Capacitació en transferència tecnològica.
- Tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i innovació.
- Informació especialment adreçada a entitats acreditades TECNIO sobre línies d'ajut i programes específics
gestionats per ACCIÓ que puguin ser del seu interès.
- Participació en activitats de networking (treball en xarxa).
- Vehiculació dels instruments de política d'innovació i transferència tecnològica a través de TECNIO.
ACCIÓ, en les seves línies d'ajut i programes, quan escaigui per la naturalesa i/o l'àmbit d'aquests, establirà
termes i condicions específics per a les entitats acreditades TECNIO.”

4. Es modifica l'article 6, que queda redactat de la següent manera:
“Article 6
Les obligacions de les entitats acreditades TECNIO són:
- Utilització i difusió del segell TECNIO en tots els mitjans de comunicació, fent-ne un bon ús, segons el
manual d'ús del segell disponible a la web http://accio.gencat.cat.o la intranet d'ACCIÓ corresponent al grup
de treball de les entitats acreditades amb el segell TECNIO.
- Comunicació a ACCIÓ de la variació de les dades que afectin els criteris de valoració previstos.
- Aportació trimestral dels indicadors de seguiment d'activitat, i dels casos d'èxit corresponents. Pels
desenvolupadors privats de tecnologia (tipologia 3), aquests indicadors seran requerits de forma anual.
- Reunions de seguiment periòdiques per conèixer l'evolució del centre per part dels tècnics d'ACCIÓ i
aportació d'un pla anual d'actuacions.
- Compliment d'objectius anuals que s'estableixen conjuntament entre ACCIÓ i l'entitat, i que es revisaran
anualment.
- Informació a ACCIÓ de qualsevol canvi que afecta la funció de transferència tecnològica que es pugui
produir en el centre.”

5. Es modifica l'article 10.1, que queda redactat de la següent manera:
“10.1 Per a l'acreditació de les entitats sol·licitants es constituirà com a mínim una vegada l'any fins l'any
2018, una Comissió de validació formada per personal d'ACCIÓ així com per experts externs que garanteixin
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l'objectivitat i el coneixement expert dels diferents àmbits que s'avaluen.”

Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 21 de març de 2016

Núria Betriu Sánchez
Consellera delegada

(16.090.036)
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