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AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
I DE RECERCA

RESOLUCIÓ
IUE/2819/2010, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convo-
catòria dels ajuts per incentivar les accions transnacionals de col·laboració en 
recerca i desenvolupament (R+D) entre Catalunya i altres regions o països d’interès 
estratègic per a Catalunya.

D’acord amb el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la 
Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei general de subvencions;

Atesa la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, que aprova les bases generals 
que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR);

Atès el que disposa el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de 
desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis 
(DOUE L 379/5, de 28 de desembre de 2006);

Atès el Marc comunitari sobre ajuts estatals de recerca i desenvolupament i in-
novació (DOUE C 323/01, de 30 de desembre de 2006) amb relació al finançament 
públic d’activitats no econòmiques;

Atès l’article 11 del Decret 168/2002, d’11 de juny, pel qual s’aproven els Estatuts 
de l’AGAUR, que disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convoca-
tòries de beques i subvencions, així com resoldre-les, i que aquestes facultats s’han 
delegat al president o la presidenta de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca 
(CEAR) amb data 5 de desembre de 2002.

Ateses les consideracions anteriors,

RESOLC:

Article 1
Aprovar les bases i obrir la convocatòria dels ajuts per incentivar les accions 

transnacionals de col·laboració en R+D entre Catalunya i altres regions o països 
d’interès estratègic per a Catalunya.

Article 2
Aquesta convocatòria està finançada per ACC1Ó amb càrrec al fons EUROIN-

GENIO. L’import d’aquesta convocatòria és de 500.000,00€ (cinc-cents mil euros), 
que van a càrrec de les partides pressupostàries 449.0001 i 482.0001 del pressupost 
de l’AGAUR per a l’exercici de 2010.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa. A continuació s’indiquen 
els recursos que s’hi poden interposar: un recurs potestatiu de reposició davant 
del president o la presidenta de la CEAR en el termini d’un mes comptador des 
de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC; o bé un recurs contenciós 
administratiu interposat directament davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació 
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de la Resolució al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 30 de juliol de 2010

JOAN ROCA ACÍN

President de la Comissió Executiva
d’Ajuts de Recerca

ANNEX

Preàmbul

Catalunya, en el marc del acords subscrits al Pacte Nacional per a la Recerca i 
la Innovació (PNRI) 2010-2013, es fixa com a repte integrar el sistema de ciència, 
tecnologia i innovació de Catalunya en el context internacional per tal d’augmentar-
ne la presència i incidència global en R+D. Això comporta posar en marxa actu-
acions de suport per part de la Generalitat de Catalunya per dotar d’una dimensió 
internacional i europea la recerca efectuada a Catalunya.

Establir canals de cooperació institucionalitzats i efectius en l’àmbit de l’R+D 
constitueix una eina per preparar i aconseguir projectes futurs d’R+D col·laboratius 
a escala europea, com els finançats pel 7è Programa marc de recerca i desenvolu-
pament tecnològic de la Unió Europea 2010-2013 (7è PM).

El 7è PM és una gran oportunitat per a totes les entitats que duen a terme projectes 
d’R+D ja que ofereix, d’una banda, grans oportunitats i recursos i, de l’altra, una 
àmplia gama de possibilitats i formes de col·laboració amb agents de tot Europa per 
dur a terme l’R+D. En virtut dels acords subscrits per la Generalitat en el marc del Pla 
EUROINGENIO amb l’Administració de l’Estat, la Generalitat de Catalunya disposa 
aquest any del Fons EUROINGENIO, destinat a incrementar la participació en el 
7è PM. Aquest fons permetrà al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
(DIUE) de la Generalitat de Catalunya, que dóna suport a la internacionalització 
de l’R+D, estimular la participació d’entitats de Catalunya en accions d’R+D+i de 
caràcter estratègic a escala internacional, d’acord amb el PNRI: “l’Administració 
de la Generalitat establirà un pla per incrementar la captació de fons per a la recerca 
i la innovació provinents de l’Estat, de la UE i d’altres fons internacionals”.

El Pla de Recerca i Innovació (PRI) 2010-2013 és l’instrument mitjançant el qual 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya exerceix la tasca de planificació, 
foment i coordinació de la recerca i la innovació del país, d’acord amb el que es-
tableix el PNRI. Les seves actuacions s’orienten a fer que Catalunya disposi del 
millor talent científic, creatiu, innovador i emprenedor, a enfortir el sistema públic 
de recerca connectant-lo a la creació de valor, a involucrar la societat i la ciutadania 
en el progrés científic i innovador, a internacionalitzar la recerca i a crear comunitats 
de coneixement i innovació, principalment.

Talència serà el nou marc i instrument de la Generalitat de Catalunya des d’on 
es promouran aquestes actuacions, per desenvolupar així un dels reptes del nou 
PRI, a través de tot un eix basat en el foment de la recerca competitiva, que pro-
porcionarà incentius i millors condicions per al desenvolupament de l’activitat de 
recerca a Catalunya.

Entre aquestes actuacions, es pretén implementar aliances estratègiques ins-
titucionals de recerca i innovació amb regions i/o països considerats estratègics. 
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Tal com s’estableix al PRI: “fomentar la integració en xarxes globals i estabilitzar 
les que existeixen actualment”. Alhora, es desenvoluparan accions que permetin 
considerar Catalunya i els seus agents com un partenaire estratègic.

—1 Objecte
1.1 Atorgar ajuts a les accions transnacionals de col·laboració en R+D entre 

Catalunya i altres regions o països d’interès estratègic per a Catalunya.
1.2 Les accions han d’estar formades com a mínim per una entitat catalana i 

una altra de les regions o països d’interès estratègic per a Catalunya.
1.3 Les accions prioritàries que es finançaran amb aquests ajuts són:
a) La creació o consolidació de xarxes transnacionals de recerca.
b) La mobilitat d’investigadors i investigadores.
c) L’organització de seminaris o reunions científiques.
d) La preparació i el desenvolupament de projectes de recerca conjunts.
1.4 No es finançaran:
a) L’organització ni la participació a cursos.
b) Les despeses causades per les entitats de les altres regions o països.
1.5 Les accions que ja tinguin finançament d’altres convocatòries o ajuts de la 

Generalitat de Catalunya no es prioritzaran.
1.6 Els països i les regions i/o institucions d’interès estratègic per a Catalunya 

d’acord amb els convenis establerts per la Generalitat de Catalunya, segons les pri-
oritats del PRI 2010-2013 i les definides al Pla d’impuls a la internacionalització del 
sistema d’educació superior i de recerca de Catalunya (2010-2013) del Comissionat 
per a Universitats i Recerca (CUR) de la Generalitat de Catalunya, són:

Quatre motors per a Europa
Euroregió
Flandes
Xina
Japó
Comunitat de Treball dels Pirineus
Prineus-Mediterrània
Unió per la Mediterrània-EPUF
Quebec

—2 Entitats beneficiàries
2.1 Poden beneficiar-se d’aquesta convocatòria els organismes d’R+D públics i 

privats de Catalunya i les empreses amb establiment operatiu a Catalunya. S’entén 
per organismes d’R+D públics i privats de Catalunya: les universitats, els centres 
CERCA i altres centres d’R+D, els centres de la xarxa TECNIO i els hospitals de 
la xarxa sanitària o les fundacions respectives.

2.2. Les entitats beneficiàries han de complir els requisits següents:
a) La persona responsable de l’acció ha de ser doctor o doctora o acreditar una 

experiència suficient per desenvolupar l’acció proposada.
b) Ha de tenir dedicació completa i estar vinculada estatutàriament o contractual 

a la plantilla de l’entitat sol·licitant. Les persones amb contractes ICREA, Ramón 
y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys 
computen com a membres amb vinculació permanent.

2.3 Es permet la col·laboració amb altres entitats catalanes en el marc d’acords 
establerts entre elles. En el cas que hi hagi més d’una entitat catalana que participi 
en l’acció, una d’elles actuarà com a responsable de l’acció. A efectes econòmics 
i/o administratius quedarà vinculada a l’entitat d’adscripció de la persona res-
ponsable.

2.4 Atès que aquesta línia s’acull al Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la 
Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat 
als ajuts de minimis (DOUE L 379/5, de 28 de desembre de 2006) no en poden 
ser beneficiàries les empreses que operin en els sectors de la pesca i l’aqüicultura 
regulats pel Reglament (CE) núm. 875/2007 del Consell, ni les que operin en la 
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producció primària dels productes agrícoles que figurin a la llista de l’annex I del 
Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, així com les empreses actives en el 
sector del carbó ni tampoc les ajudes per a l’adquisició de vehicles de transport 
de mercaderies per carretera atorgades a empreses que efectuïn per compte aliè 
operacions de transport de mercaderies per carretera. Les empreses dedicades a la 
transformació i comercialització de productes agrícoles es poden beneficiar d’aques-
tes línies d’ajut, sempre que l’import de l’ajut no es determini segons el preu o la 
quantitat de productes agrícoles adquirits a productors primaris o comercialitzats 
per les empreses en qüestió o quan l’ajut depengui del fet que aquest es repercuteixi 
parcialment o totalment als productors primaris.

No és aplicable el que disposa el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, 
de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de 
minimis (DOUE L 379/5, de 28 de desembre de 2006), als organismes de recerca 
que desenvolupin activitats que no siguin de caràcter econòmic, d’acord amb el 
que disposa l’apartat 3.1.1 del Marc comunitari sobre ajuts estatals de recerca i 
desenvolupament i innovació.

2.5 Amb caràcter general, les entitats beneficiàries han de complir els requisits 
següents:

a) En el cas d’empreses amb 50 treballadors o més, complir amb l’obligació 
que estableix l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels 
minusvàlids, i la disposició transitòria del Decret del Govern de la Generalitat de 
Catalunya 238/1987, de 20 de juliol, de donar ocupació almenys a un 2% de treballa-
dors amb disminució sobre el nombre total de treballadors de l’entitat, o bé aplicar 
les mesures alternatives d’acord amb el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE 
núm. 94, de 20 d’abril de 2005), el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual 
es regulen els enclavaments laborals (BOE núm. 45, de 21 de febrer de 2004), i el 
Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2 d’agost de 2000).

b) Complir les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
c) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, 

de 7 de gener, de política lingüística.
d) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) No haver estat sancionades per la Comissió, en resolució ferma, d’infracció 

greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de rela-
cions laborals o en matèria de seguretat i salut a la feina, d’acord amb el Text refós 
de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social aprovat per Reial decret 
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

f) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió 
prèvia de la Comissió Europea, en què es declari l’ajut il·legal i incompatible amb 
el mercat comú.

g) No es consideren beneficiàries d’aquests ajuts les empreses en crisi; a aquests 
efectes, s’entén que una PIME està en crisi si compleix els paràmetres definits a 
l’article 1, apartat 7, del Reglament (CE) núm. 800/2008, pel qual es declaren de-
terminades categories d’ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels 
articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories) (DOUE 
L 214, de 9 d’agost de 2008) i que una gran empresa està en crisi si compleix amb 
la definició inclosa a les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i 
de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE C 244, d’1 d’octubre de 2004).

h) Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors tenen 
l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’indicar els mitjans que utilitzen per 
prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i per raó de sexe i intervenir-hi en llurs 
centres de treball, d’acord amb la modificació del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya feta per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, de dret de les dones a 
eradicar la violència masclista.

El compliment dels requisits esmentats s’ha d’acreditar mitjançant la signatura 
de les declaracions que inclou l’imprès de sol·licitud de l’ajut. El fet de presentar 
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aquestes declaracions responsables faculta l’òrgan competent de l’Administració a 
fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions 
per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades 
d’aquestes declaracions.

—3 Període
Les accions s’han d’implementar en el període màxim de dos anys, comptadors 

a partir de la finalització del termini de presentació del document d’acceptació. 
No s’accepten ampliacions del termini d’execució de l’acció presentat en aquesta 
convocatòria sense una justificació prèvia, que ha d’autoritzar el president o la pre-
sidenta de la CEAR. En cas de sol·licitar l’ampliació, la sol·licitud s’ha de presentar 
abans que finalitzi el període inicial d’execució.

—4 Quantia
4.1 L’import màxim de l’ajut per a cada acció és de 40.000,00 euros. Aquest 

import subvencionarà parcialment el cost total de la despesa de l’acció.
4.2 Aquest ajut es destinarà a cobrir despeses directament relacionades amb el des-

envolupament de l’acció. Els conceptes de despeses finançables són els següents:
a) Personal de recerca: les hores de dedicació a la implementació de l’acció del per-

sonal eventual i permanent, fins a un màxim del 60% del pressupost sol·licitat.
b) Despeses de petit equipament, instrumental i bibliogràfic, dedicat exclusiva-

ment i permanentment a l’acció.
c) Adquisició de material fungible.
d) Desplaçaments dels membres de les entitats catalanes.
e) Altres despeses relacionades amb el desenvolupament de l’acció, com ara la 

creació de pàgines web o serveis de suport, que s’han de justificar degudament. 
Amb un màxim del 20% del pressupost sol·licitat en aquest ajut.

f) Subcontractació de serveis o activitats relacionades amb l’objecte de l’ajut 
i que no pot assumir directament l’entitat, sempre que s’indiqui prèviament en el 
pressupost i no superi el 40% de l’import total atorgat. No es pot subcontractar 
l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció, 
i s’ha de poder demostrar, si escau, que les activitats subcontractades no les pot 
assumir l’entitat.

4.3 El cofinançament per part d’altres institucions serà obligatori i es prioritzaran 
les sol·licituds que aportin cofinançament dels altres països o regions implicats.

No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses en què l’entitat proveïdora 
estigui vinculada amb l’entitat sol·licitant, excepte que es presenti una justificació 
expressa que haurà de valorar l’AGAUR. Als efectes d’aquestes bases es considera 
que dues entitats i/o empreses estan vinculades si incorren en algun dels supòsits 
que s’estableixen a l’apartat 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions.

4.4 D’acord amb el que estableix el Reglament (CE) núm. 1998/2006, de 15 de 
desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis 
(DOUE L 379, de 28 de desembre de 2006), al qual s’acull aquesta línia d’ajuts, 
l’ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no serà superior a 
200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En el cas d’em-
preses que operin en el sector del transport per carretera, l’ajut total de minimis no 
serà superior a 100.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. 
Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol 
deducció en concepte de fiscalitat.

Aquests límits s’apliquen independentment de la forma de l’ajut de minimis o de 
l’objectiu o finalitat perseguits, i indistintament de si l’ajut concedit està finançat 
totalment o parcialment mitjançant recursos d’origen comunitari.

—5 Sol·licituds i documentació
5.1 La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat, l’ha de formalitzar la 

persona responsable de l’acció amb el vistiplau del vicerector o la vicerectora de 
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Recerca o òrgan equivalent a les universitats o el/la representant legal de l’entitat, 
i no pot superar el nombre de fulls que s’estableixi.

5.2 Les entitats sol·licitants han d’emplenar la sol·licitud amb el formulari 
corresponent i presentar-la telemàticament i en format paper (només el formulari 
general amb les signatures corresponents) al registre de l’AGAUR o d’acord 
amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

L’imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències 
de l’AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona) i també a la seva pàgina 
web (http://www.gencat.cat/agaur).

En cas de qualsevol incidència o diferència entre els impresos presentats en for-
mat paper i els presentats telemàticament, sempre preval la sol·licitud presentada 
al registre de l’AGAUR en format paper.

És obligatori presentar els impresos signats en paper dins del termini per optar 
a la convocatòria.

5.3 Juntament amb l’imprès de sol·licitud, cal presentar:
a) Una memòria en format pdf amb informació detallada sobre l’acció segons el 

que especifiqui el model disponible al web de l’AGAUR, on es farà constar expres-
sament les dades de l’entitat que sol·licita l’ajut, la relació de col·laboració amb els 
altres membres de l’acció i el detall del pressupost sol·licitat. La petició d’aquesta 
documentació té com a finalitat exclusiva poder valorar l’oportunitat de la sol·licitud 
d’ajut en el marc d’aquesta convocatòria, i queda expressament prohibida la cessió 
o comunicació d’aquesta informació a terceres persones.

b) En el cas de sol·licitar aquest ajut dins del marc d’una convocatòria o progra-
ma determinat i posteriorment a la presentació de la proposta a la convocatòria 
corresponent, la documentació de justificació requerida a la base 18 d’aquesta 
convocatòria.

c) Si n’hi ha, detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a la mateixa finalitat, 
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data d’atorgament 
i l’ens atorgant.

d) Si existeixen, detall dels ajuts de minimis rebuts en els dos exercicis fiscals 
anteriors i en l’exercici fiscal en curs, especificant-ne la quantia, la data d’atorga-
ment i l’ens atorgant.

En l’imprès de sol·licitud s’incorporarà la declaració responsable que abasti les 
remuneracions que percep el personal directiu de l’entitat subvencionada, entenent 
per directiu o directiva la persona que exercita funcions executives i d’adminis-
tració; el compromís de donar publicitat a les dites remuneracions en la memòria 
que s’adjunta amb els estat comptables; el compromís de mantenir, en el marc de la 
relació laboral preexistent i durant el període de vigència de la subvenció, l’estructura 
retributiva esmentada i, el compliment de les regles establertes als apartats a), b), 
c) i d) de l’article 90 bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Pel que fa a 
les remuneracions del personal directiu, en el cas d’entitats en què les retribucions 
constin en algun lloc d’accés públic o que s’hagi comunicat a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i per tant, aquesta ja disposi d’aquesta informació, només 
caldrà fer esment a la norma o font d’informació en la qual es fa pública aquesta 
informació.

5.4 En cas que s’hagi d’esmenar la sol·licitud, es notificarà a la persona inte-
ressada mitjançant la publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR d’una diligència 
del director executiu o la directora executiva amb la relació de documentació 
bàsica i documentació no bàsica que cal esmenar, on s’indicaran els motius i es 
farà constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud pel que fa a la documentació 
bàsica, en el termini de deu dies comptadors des de l’endemà de la publicació de 
la diligència corresponent al tauler d’anuncis de l’AGAUR, s’entendrà que l’entitat 
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sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’article 71 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. Per tal de fer-ne més difusió i, a 
efectes informatius, es pot consultar el contingut d’aquesta diligència a la pàgina 
web de l’AGAUR.

—6 Termini de presentació de sol·licituds
S’estableixen tres terminis de presentació de sol·licituds:
a) Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i fins al 15 

d’octubre de 2010.
b) Des del 16 d’octubre de 2010 i fins al 15 de desembre de 2010.
c) Des del 16 de desembre de 2010 i fins al 15 de març de 2011.

—7 Avaluació i selecció
7.1 Les sol·licituds s’avaluaran en dues fases. En una primera fase, les avaluaran 

òrgans externs i persones experts de la comunitat cientificotècnica i empresarial, 
i es tindran en compte els criteris i puntuacions següents:

a) Qualitat cientificotècnica de l’acció: objectius, metodologia, pla de treball 
(30/100).

b) Experiència de l’equip de treball en relació amb l’acció prevista, així com el 
prestigi de les entitats participants (20/100).

c) Impacte de l’actuació en l’enfortiment de les relacions entre Catalunya i altres 
països o regions, impacte sobre el teixit productiu, grau d’internacionalització i 
vincles amb el 7è PM (20/100).

La puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta primera fase és de 70 punts 
sobre 100.

En una segona fase, una comissió tècnica integrada per la Direcció General de 
Recerca (DGR) i ACC1Ó valorarà:

a) L’adequació de l’acció als convenis establerts per la Generalitat de Catalunya 
i/o als eixos del PRI 2010-2013 i/o a les prioritats del Pla d’impuls a la internacio-
nalització del sistema d’educació superior i de recerca de Catalunya (2010-2013) 
del CUR de la Generalitat de Catalunya.

b) L’interès estratègic de la proposta per a la Generalitat de Catalunya.
c) Que estiguin liderades per grups de recerca reconeguts per la Generalitat de 

Catalunya o empreses catalanes.
Aquesta valoració pot atorgar fins a 30 punts, que se sumaran als de la primera 

fase.
Com a resultat de l’avaluació es generarà un valor final d’avaluació cientifico-

tècnica expressat en una escala de l’1 al 7.
7.2 La selecció la farà una comissió de selecció, que tindrà en compte les bases 

generals de l’AGAUR vigents, el reglament d’avaluació de l’AGAUR, les avaluacions 
fetes d’acord amb la base 7.1 i la disponibilitat pressupostària.

7.3 La Comissió de Selecció la nomenarà el president o la presidenta de la 
CEAR i director o directora general de Recerca. La Comissió estarà presidida 
pel president o la presidenta de la CEAR o la persona en la qual delegui i estarà 
formada per un màxim de quatre vocals (dues persones representants de l’AGAUR 
i dues d’ACC1Ó) i un secretari o una secretària, que serà el director executiu o la 
directora executiva de l’AGAUR o la persona en la qual delegui, amb veu però 
sense vot.

L’AGAUR vetllarà per la paritat de gènere de la Comissió de Selecció sempre 
que sigui possible.

7.4 La Comissió de Selecció pot proposar una llista de reserva prioritzada de-
gudament i integrada per sol·licituds que no s’hagin atorgat i que es podran tenir en 
compte en els diferents terminis d’acord amb les limitacions pressupostàries.

—8 Unitat competent per a la gestió
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
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—9 Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per delegació, la CEAR i/o la persona 

que n’ocupa la presidència, segons l’acord del Consell de Direcció amb data 5 de 
desembre de 2002.

—10 Procediment de concessió
La concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva, de 

conformitat amb els criteris de valoració que determina aquesta convocatòria. Per 
a l’avaluació es tindrà en compte exclusivament la documentació aportada a la sol-
licitud i, per tant, es prescindirà del tràmit d’audiència de conformitat amb l’article 
24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—11 Termini de resolució
11.1 Totes les sol·licituds presentades des de l’endemà de la publicació de la 

convocatòria al DOGC fins al 15 d’octubre de 2010, inclòs, es resoldran com a 
màxim el 30 de novembre de 2010.

L’import màxim que es pot atorgar durant aquest període és de 250.000,00 
euros.

11.2 Totes les sol·licituds presentades des del 16 d’octubre de 2010 fins al 15 
de desembre de 2010, ambdós inclosos, es resoldran com a màxim el 31 de gener 
de 2011.

L’import màxim que es pot atorgar durant aquest període és de 150.000,00 
euros.

11.3 Totes les sol·licituds presentades des del 16 de desembre de 2010 fins al 15 de 
març de 2011, ambdós inclosos, es resoldran com a màxim el 30 d’abril de 2011.

L’import màxim que es pot atorgar durant aquest període és de 100.000,00 
euros.

11.4 En cas que en finalitzar un període s’hagin atorgat els ajuts corresponents i 
no s’hagi esgotat l’import màxim per atorgar, es pot traslladar la quantitat no aplicada 
a la resolució posterior, d’acord amb els termes establerts a l’article 59 del reglament 
que desplega la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

—12 Notificació de la resolució
La resolució es notificarà mitjançant la publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR. 

Per tal de fer-ne més difusió i, a efectes informatius, es pot consultar el resultat 
de la resolució a les pàgines web de l’AGAUR i del CUR. La resolució expressa 
de concessió o denegació dels ajuts exhaureix la via administrativa. Les persones 
interessades poden interposar en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà 
de la publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR, un recurs potestatiu de reposició 
davant del president o la presidenta de la CEAR, tal com preveuen els articles 116 i 
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, o directament un recurs conten-
ciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació al tauler abans 
esmentat, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

—13 Acceptació
13.1 L’acceptació de l’ajut s’ha de formalitzar mitjançant un document norma-

litzat signat per la persona responsable de l’acció i per la persona responsable legal 
de l’entitat beneficiària, en el qual es comprometin a complir totes les condicions 
fixades a les bases reguladores d’aquesta convocatòria i a les bases generals de 
l’AGAUR vigents.

13.2 A més del document d’acceptació, les entitats beneficiàries que no siguin 
universitats han d’incloure-hi la documentació següent:

a) Còpia de l’escriptura de constitució de l’entitat.
b) Còpia del document d’identificació del/de la representant legal de l’entitat i 

document acreditatiu dels poders.
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c) Si existeixen, detall dels ajuts de minimis rebuts en els dos exercicis fiscals 
anteriors o en l’exercici fiscal en curs, especificant-ne la quantia, la data d’atorga-
ment i l’ens atorgant.

En el cas que algun d’aquests documents ja s’hagi presentat en convocatòries 
anteriors de l’ens atorgant, no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria sempre 
que l’entitat sol·licitant presenti una declaració en la qual s’especifiquin aquests 
documents, la data en què es van presentar i s’hi faci constar que continuen essent 
vigents.

13.3 El document d’acceptació s’ha de presentar al registre de l’AGAUR, o 
d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, en el termini de trenta dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la 
publicació de la resolució al tauler d’anuncis de l’AGAUR.

13.4 D’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres, en el moment de l’acceptació i per tal de procedir 
al pagament de l’ajut, l’AGAUR comprovarà d’ofici si les entitats beneficiàries 
estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas 
que no sigui possible aquesta comprovació, l’AGAUR requerirà a les entitats 
beneficiàries que aportin les certificacions positives que acreditin que n’estan 
al corrent.

13.5 El document normalitzat d’acceptació de l’ajut es pot obtenir a les depen-
dències de l’AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona) i també a la 
seva pàgina web (http://www.gencat.cat/agaur).

13.6 S’entén que renuncien tàcitament a l’ajut les entitats beneficiàries que no 
hagin presentat el document d’acceptació i la resta de documentació requerida en 
el termini i les condicions que descriu l’apartat anterior.

—14 Renúncies i substitucions
En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document 

d’acceptació en les condicions i el termini que preveu la base 13 de la convocatòria, 
l’òrgan de resolució de la convocatòria o el director executiu o la directora execu-
tiva de l’AGAUR poden adjudicar l’ajut a candidatures de la llista de reserva. Les 
renúncies i substitucions es notificaran individualment a la persona interessada, 
d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
Les substitucions només es podran concedir dins dels tres mesos següents a la 
finalització del termini de presentació del document d’acceptació.

—15 Canvis i incidències
Quan les circumstàncies del cas ho aconsellin i estiguin motivades degudament, 

el director executiu o la directora executiva de l’AGAUR podran resoldre les inci-
dències i autoritzar, a petició del beneficiari o la beneficiària, alguna variació en 
el pla de treball i/o en l’acció proposada o en el període de gaudi de l’ajut i també 
resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de 
la convocatòria.

—16 Pagament
El pagament de l’ajut s’efectuarà directament a l’entitat a la qual pertanyi la 

persona responsable de l’acció.
L’import es lliurarà en dos pagaments. El primer, corresponent al 80% del total 

atorgat, es tramitarà un cop es resolgui la convocatòria i es formalitzi l’acceptació. 
El pagament del 20% restant es tramitarà quan s’hagi presentat la justificació, 
d’acord amb el que preveu la base 18 de la convocatòria.

—17 Incompatibilitats de l’ajut
17.1 Les entitats beneficiàries estan obligades a comunicar altres ajuts i/o 

subvencions concedits per al mateix objecte i el seu fonament jurídic, tant en pre-
sentar la sol·licitud com en qualsevol moment en què es produeixi aquesta situació, 
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i han d’acceptar les reduccions aplicables per al compliment de les bases d’aquesta 
convocatòria, si escau.

17.2 Els ajuts no es poden acumular amb cap ajut de minimis que reuneixi 
les condicions establertes en el Reglament (CE) 1998/2006 (DOE L379, de 28 de 
desembre de 2006) ni amb cap altre finançament comunitari corresponent (parci-
alment o total) als mateixos costos subvencionables si aquesta acumulació supera 
la intensitat més elevada o l’import més alt de l’ajut aplicable a l’ajut esmentat en 
virtut d’aquest Reglament.

—18 Termini i forma de justificació
18.1 Les entitats beneficiàries dels ajuts han de justificar l’execució efectiva 

de l’acció i acreditar-la durant els dos mesos següents a la finalització del termini 
d’execució de l’acció, mitjançant els models normalitzats.

La documentació justificativa s’ha de presentar al registre de l’AGAUR, o d’acord 
amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i 
haurà d’anar signada per la persona responsable del projecte, el vicerector o la vi-
cerectora de Recerca o òrgan equivalent a les universitats o pel/per la representant 
legal de l’entitat.

18.2 La documentació que cal adjuntar és la següent:
a) Memòria justificativa de l’acció executada, signada per la persona respon-

sable de l’acció i pel/per la representant legal de l’entitat beneficiària. La memòria 
justificativa també s’haurà de lliurar en format electrònic.

b) Formulari de justificació de despeses d’acord amb el model normalitzat 
que es pot obtenir a la pàgina web de l’AGAUR segons el qual es certifica per 
part del gerent o la gerent o la persona responsable econòmica de l’entitat que 
l’import atorgat s’ha incorporat als seus pressupostos i que l’ajut s’ha destinat a 
la finalitat per a la qual s’ha concedit, amb indicació dels conceptes i la despesa 
per a cadascun d’ells.

L’entitat responsable ha de justificar les despeses totals de l’ajut a l’acció, inde-
pendentment de l’entitat que hagi fet la despesa.

18.3 El model normalitzat de memòria justificativa de l’acció es pot obtenir 
a les dependències de l’AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona) i 
també a la seva pàgina web (http://www.gencat.cat/agaur).

—19 Publicitat
A les publicacions i altres resultats que es puguin produir (llibres, presentacions 

o qualsevol altre format) gràcies a aquesta convocatòria, cal fer esment del suport 
de Programa Connect-EU del DIUE de la Generalitat de Catalunya.

—20 Seguiment i difusió de l’execució de les accions
El fet de participar en aquesta convocatòria implica que les entitats beneficiàries 

dels ajuts consenten tàcitament que la memòria justificativa del projecte presentada 
en el format que estableix la base 18 d’aquesta convocatòria s’introdueixi al dipòsit 
digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
(CBUC), d’acord amb els termes que especifica la llicència Creative Commons 
de reconeixement, no comercial i sense obra derivada. Aquesta llicència estableix 
que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n 
citi l’autoria original i l’entitat que l’empara, i no se’n faci cap altre ús amb finalitats 
comercials ni cap obra derivada. Per obra derivada s’entén el document que s’ha 
editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat de format o modificat de 
qualsevol altra manera. En cas que l’entitat beneficiària de l’ajut ho sol·liciti, l’AGAUR 
pot retardar la publicació de la memòria científica fins a dos anys comptadors des 
de la data prevista a la convocatòria per a la justificació de l’ajut.

—21 Comunicació dels ajuts a la CE
L’atorgament dels ajuts es regirà per les condicions que estableix el Reglament 

(CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’apli-
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cació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L379/5 de 28 de 
desembre de 2006).

—22 Revocació
22.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l’ajut l’ha 

d’autoritzar prèviament l’òrgan corresponent.
22.2 L’incompliment total o parcial dels requisits i obligacions establerts en 

aquesta convocatòria i a la resta de normativa aplicable dóna lloc a l’obertura d’un 
expedient per incompliment, la resolució del qual pot causar la revocació total o 
parcial de l’ajut i l’obligació de retornar la quantitat corresponent.

—23 Normativa aplicable
Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regeix per les bases generals de 

l’AGAUR vigents i per la resta de la normativa aplicable.

(10.214.106)
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