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El Programa operatiu del Fons europeu de desenvolupament
regional (FEDER) Catalunya 2014-2020 i la RIS3CAT
El Programa operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020 té com a objectiu la promoció
d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en la línia de les
directrius marcades per l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea i la seva
transposició a Catalunya.
La consecució d’aquest objectiu global passa per desenvolupar actuacions orientades
a la cohesió econòmica, social i territorial de Catalunya, dins els objectius temàtics que
figuren en el Programa.
De manera general, tot el Programa operatiu, però molt especialment les operacions
enquadrades dins l’Objectiu temàtic 1 (Potenciar la investigació, el desenvolupament
tecnològic i la innovació) estan vinculades a una metodologia impulsada des de la
Comissió Europea, l’especialització intel·ligent a través dels sistemes d’investigació i la
innovació regional, anomenada RIS3 en anglès.
La RIS3CAT és la transposició d’aquesta estratègia de recerca i innovació per a
l’especialització intel·ligent (RIS3) a la realitat de Catalunya (aprovada pel Govern el 4
de febrer de 2014). La RIS3CAT proposa treballar al voltant de quatre pilars
fonamentals per a l’activitat econòmica a Catalunya: àmbits sectorials líders; activitats
emergents; tecnologies facilitadores transversals i entorn d’innovació.
Així, dins el Programa operatiu i el seu Objectiu temàtic 1, i d’acord amb aquesta
RIS3CAT, el Govern vol impulsar un element crític: l’àmbit territorial. El territori i les
entitats locals, en cooperació amb altres sectors, han de ser un dels motors
d’especialització i innovació a Catalunya.
Dins la RIS3CAT, l’instrument proposat per activar aquest paper del territori són els
projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT). Per tant, en tots els PECT
s’han de respectar uns elements mínims ajustats a aquesta estratègia regional
d’especialització:
 El seu disseny ha de respondre a les exigències bàsiques de la RIS3CAT:
innovació i especialització intel·ligent territorial, coherent amb algun dels quatre
eixos que proposa aquesta estratègia aprovada pel Govern.


Han de complir la normativa, les regulacions i les limitacions dels fons europeus
i, més concretament, del Fons europeu de desenvolupament regional, ja que
aquest fons cofinança les operacions enquadrades dins un PECT.

Això vol dir que els PECT s’emmarquen dins una estratègia territorial predeterminada
per la RIS3CAT i dins uns instruments condicionats per la normativa i les
característiques del Programa operatiu del FEDER i han de respectar les
consideracions i les oportunitats, però també les restriccions que tot això implica.
Els projectes que es presentin han d’estar condicionats per totes dues circumstàncies.
Es recomana, doncs, tenir una noció mínima dels plantejaments del Programa operatiu
FEDER Catalunya 2014-202o, per assegurar-ne l’adequació dels plantejaments del
PECT al quadre delimitat pel Programa operatiu FEDER i la RIS3CAT.
De manera molt resumida, la RIS3CAT impulsa la concentració de recursos i esforços
en diferents objectius estratègics, dels quals cal destacar, en l’àmbit dels PECT:
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Activitats emergents o amb capacitat de creixement elevada a curt i mitjà
termini.
Millorar globalment el sistema català d’innovació, reforçar la
competitivitat de les empreses, particularment de les pimes, i orientar les
polítiques públiques cap al foment de la innovació, la internacionalització
i l’emprenedoria.
Tecnologies facilitadores transversals i, molt significativament, les TIC.
Àmbits sectorials líders, identificats a la RIS3CAT i al Programa operatiu,
com ara (amb una definició de cada àmbit extreta de la “Nova política industrial
sectorial 2014-2020” disponible en l’enllaç següent
http://bit.ly/NOVAPOLITICAINDUSTRIALCAT :
Alimentació. La indústria alimentària agrupa un conjunt d’activitats
heterogènies que van des de la primera transformació de matèries
primeres d’origen animal i vegetal fins a la producció de productes
“sofisticats”, com ara els aliments funcionals.

Química, energia i recursos. L'àmbit de la química, l'energia i els
recursos inclou la indústria química (sense comptar la farmacèutica
i la de l'alimentació) i les infraestructures i serveis que hi estan
relacionats. També inclou la gestió dels recursos energètics, de
l'aigua i els residus, així com la indústria i els serveis relacionats
amb aquests recursos.

Sistemes industrials. El sector dels sistemes industrials a
Catalunya comprèn les activitats que tenen com a habilitat
genèrica la gestió del desenvolupament de sistemes de manera
eficient, com ara maquinària i equips, i la seva reparació, i la
robòtica, els productes informàtics, electrònics i òptics, el material i
els equips elèctrics. S’inclouen especialment les activitats
relacionades amb l’enginyeria de procés i l’advanced
manufacturing.

Indústries basades en el disseny. Les indústries del disseny a
Catalunya componen el conjunt format per totes les indústries que
tenen en comú un fort vincle amb el disseny com a factor
transversal, és a dir, que és un factor clau de la cadena de valor.
Aquestes indústries són el tèxtil, la confecció, la pell, el calçat, la
joieria, l'artesania, el mobiliari, la perfumeria i la cosmètica.

Indústries relacionades amb la mobilitat (sostenible). Les
indústries basades en la mobilitat sostenible inclouen el sector de
l’automoció i les activitats relacionades, però també tenen
implicacions en l’electroquímica, l’energia, l’electrònica, els
nanomaterials, Internet, la telefonia mòbil, etc.
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Indústries de la salut. Les indústries de la salut són la química
fina, els preparats farmacèutics, les universitats, els parcs científics
i tecnològics, els centres de recerca, la indústria de tecnologies
mèdiques, els hospitals i clíniques, les assegurances, i altres
serveis relacionats.

Indústries culturals i basades en l’experiència. El sector de les
anomenades indústries culturals i basades en l’experiència de
Catalunya està format per les indústries que tenen a veure amb
viure experiències de diferents tipus quan es realitza el consum
d’un bé o servei. Entre aquests negocis es poden esmentar, com a
exemple, les indústries creatives i culturals, entre les quals cal
destacar l'edició, les arts gràfiques, les arts multimèdia,
l'audiovisual i la producció d'àudio i vídeo o els que s'agrupen a
l'entorn del servei a un col·lectiu, com el de productes infantils.
També en formen part sectors com el turisme i els esports.

L’aplicació territorial de la RIS3CAT: els projectes
d’especialització i competitivitat territorial (PECT)
L’origen d’un PECT: el territori
Els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) són iniciatives
territorials per generar activitat econòmica innovadora, a través de la col·laboració
d’entitats públiques i privades sense ànim de lucre ubicades al territori. Els PECT
s’articulen, per tant, al voltant d’una proposta per millorar la competitivitat d’un territori,
i sorgeixen com a resposta a les seves característiques i circumstàncies.
La competitivitat s’ha d’assolir, d’acord amb la proposta del Programa operatiu, a
través de les eines de l’especialització i la innovació, en sectors d’activitat ja existents
o en activitats emergents i amb força creixent i real al territori.
Per tant, la reflexió inicial sobre el disseny d’un PECT ha de sorgir des del territori i
implicar els agents principals públics i privats que després participaran de manera
activa, directament o indirectament, en l’execució de les operacions. L’estratègia
d’especialització intel·ligent planteja una transformació a llarg termini del territori a
través de l’acció a curt termini sobre els principals potencials que s’hi localitzen. Així,
els PECT han de nodrir-se de la capacitat existent al territori i articular-se al voltant
d’activitats o sectors econòmics amb un pes important al territori o que constitueixen
una aposta real i efectiva a curt termini per assolir aquest estatus.

Elements bàsics d’un PECT
Com ja s’ha esmentat, la proposta d’actuacions del PECT ha de sorgir de les
capacitats, recursos i història del territori. Per tant, el PECT ha de tenir arrels molt
clares en allò que saben i poden fer els i les agents socials i econòmiques del territori,
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per potenciar-lo i millorar-lo a través d’elements com la innovació o la tecnologia i el
suport financer de l’ajut del FEDER.
Es tracta d’un projecte amb uns objectius i estratègia estretament vinculats a les
característiques i oportunitats del territori on es desenvolupa. En el territori hi ha
identificada una línia de treball i on s’hi concentren els esforços per assolir l’impacte
màxim derivat dels recursos públics –i privats– abocats al seu desenvolupament.
Els elements bàsics són els que es descriuen a continuació.
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Projectes concrets i delimitats, molt orientats a objectius precisos i quantificables.
La seva intervenció estratègica al territori és per la via de les transformacions concretes que el
projecte genera en el lloc on s’executen les actuacions. No es tracta d’un pla estratègic o un
pla de competitivitat a mitjà o llarg termini com a tal. Els PECT són més concrets i amb un
horitzó de realització molt clar i proper.
L’objectiu dels PECT és generar una sèrie de noves capacitats i recursos a partir dels que ja
existeixen al territori. Per tant, no es tracta de generar des de “zero” un nou conjunt d’activitats
o sectors, sinó de respondre a les possibilitats concretes del territori per assolir objectius i fites
concretes, que obrin noves possibilitats de creixement.
La diferència entre un pla estratègic, un pla de competitivitat o un PECT radica en la concreció
i espai temporal en el qual plantegen assolir resultats. Si establim un quadre de diferenciació
entre totes tres possibilitats, tenim que el pla estratègic i el pla de competitivitat treballen sobre
horitzons temporals més llargs i amb més transversalitat. El PECT es concentra en un àmbit
sectorial més específic i el seu impacte es dissemina a través dels efectes induïts que genera
sobre activitats econòmiques, empresarials i socials al territori.
Així, un PECT pot derivar perfectament dels plantejaments d’un pla estratègic o un pla de
competitivitat. I, de fet, la seva capacitat transformadora es basa en la solidesa del seu
plantejament i els treballs previs de planificació i anàlisi que s’hagin desenvolupat.
Pla estratègic

Pla de competitivitat

PECT

Es tracta d’una planificació
a llarg termini que dibuixa
un escenari desitjat pel
territori i una sèrie d’eixos
de treball que poden ser
socials, econòmics,
sectorials, físics, etc., per
assolir-los.
Els objectius i la
metodologia de treball
busquen transformar no
només la situació de
partida, sinó també la
disponibilitat de recursos
en el territori.

Un pla de competitivitat pot
ser un component d’un pla
estratègic o tenir
autonomia per si mateix.
Es tracta d’accions o
intervencions sobre un o
diversos sectors del territori
per incrementar-ne la
capacitat de competència
en el mercat del país o en
l’internacional. El resultat
és la transformació dels
recursos i les capacitats
disponibles.

Un PECT podria formar part d’un
pla de competitivitat i, per tant,
d’un pla estratègic. És una
intervenció més concreta i
específica sobre un sector o
activitat en la qual es concentren
esforços i recursos per obtenir
resultats a curt termini i generar
efectes transformadors a mitjà i
llarg termini. Parteix de les
capacitats reals i disponibles al
territori per introduir les primeres
transformacions significatives.
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Transformadors per al territori, tant quantitativament com qualitativament.
Els resultats i els efectes de les intervencions del PECT han d’impactar de manera
clara al territori, amb una traçabilitat quantitativa i qualitativa, reflectida en els
corresponents indicadors. No es tracta tant de “més” sinó de “millor i diferent”, és a dir,
de crear noves possibilitats de creixement i desenvolupament a partir de les capacitats
i possibilitats instal·lades al territori.
La clau en el PECT no és generar més volum de recursos dins un determinat sector o
activitat. En la línia dels plantejaments metodològics de la RIS3CAT, el PECT ha de
constituir un primer pas per reubicar i reordenar les capacitats i recursos del territori
dins el sector o activitat sobre el qual es treballa. Consisteix més en una millora
qualitativa que no pas quantitativa i, per tant, en canvis de processos més que no pas
de pes sobre el “PIB” territorial.
Aquest procés, per tant, no pot ser conceptual sinó tangible i concret. Això implica que
cal establir i justificar una sèrie d’objectius concrets per modificar l’estructura o la
manera de treballar al territori dins un sector líder o una activitat emergent. Els
indicadors que es fixin han de demostrar que s’han canviat elements substancials a
l’àrea on s’actua, no simplement que s’ha incrementat el pes del sector o activitat
respecte del volum total del territori.
El creixement del sector o activitat sobre el que actua el PECT s’ha de validar sobre
les noves claus i eixos de desenvolupament que es proposen des del projecte. El seu
pes sobre el total d’activitat econòmica al territori s’ha de vincular i ha de derivar de la
seva capacitat per generar noves línies de treball i més competitivitat global en termes
de país i, fins i tot, internacionals.
Això suposa que els PECT han de plantejar activitats que impliquin un canvi efectiu i
constatable dels mètodes i recursos aplicats a una determinada activitat o sector. Han
d’estar necessàriament vinculats amb elements innovadors o d’aplicació pràctica i
efectiva de la tecnologia en àmbits on abans la seva presència era nul·la o testimonial.
El resultat final ha de demostrar fefaentment que hi ha un abans i un després en com
es fan les coses al territori respecte del sector.
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Hi ha d’haver una història prèvia de maduració i anàlisi de què es pot fer i com es
poden fer les coses.
El punt de partida dels PECT ha d’estar en reflexions, anàlisis i treballs previs
desenvolupats al territori, al voltant de les seves possibilitats de desenvolupament i
competitivitat. A partir dels treballs estratègics i d’estudis previs i un cop seleccionat
l’àmbit d’actuació més pertinent, es tracta de plantejar operacions concretes que
aconsegueixin resultats.
Els plantejaments de la RIS3CAT i el PO FEDER insisteixen en la necessitat de
desenvolupar actuacions a partir de les capacitats i sectors identificats en el territori.
Des del resultat d’una anàlisi DAFO de la capacitat competitiva del territori a estudis o
treballs més sofisticats sobre les capacitats estratègiques, els PECT són una concreció
operativa d’aquest anàlisi.
El PECT és una concreció operativa de l’estratègia que es vol desenvolupar al territori
prèviament existent.
Tal com es plantejava en l’apartat de concreció i fitació, els PECT poden encaixar
perfectament com una peça dins un pla estratègic o de competitivitat territorial. Però
això exigeix, òbviament, que el treball de planificació es desenvolupi prèviament al
PECT.
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Vinculats amb la dinàmica econòmica i empresarial del territori, tenint en compte les
seves particularitats.
És important la complicitat i participació activa de les parts interessades del territori en
el projecte, tant de forma directe al partenariat com oferint suport als participants en el
desenvolupament de les actuacions.
El PECT no pot ser un esforç aïllat d’uns quants agents del territori, ha de ser una
aposta conjunta de desenvolupament. Totes les operadores i operadors significatius al
territori han de participar de manera directa o indirecta al PECT.
El PECT és una aposta transformadora al territori i per tenir un impacte significatiu i
durador ha de comptar amb la complicitat dels principals agents al territori. Això
implica, entre altres elements, desenvolupar un sector o activitat sobre el que hi hagi
un consens ampli i transversal en referència al seu paper en el territori.
No es tracta “d’imposar” un tipus d’activitat. Es tracta de desenvolupar un sector o un
àmbit d’actuació on, des del territori, hi ha la confiança compartida i suficient com per
considerar-lo eix de desenvolupament de futur.
El resultat no és només més efectivitat en la selecció de l’àmbit d’actuació, sinó també
més probabilitat d’èxit, atesa la implicació global i transversal en el desenvolupament
del PECT. La participació directa o indirecta del teixit social i econòmic del territori
ofereix una solidesa i capacitat d’impacte efectiu del PECT que no es pot compensar
amb altres mecanismes o mitjans que es puguin establir al projecte.
La fortalesa del PECT resideix en la seva capacitat de suscitar compromís i implicació
des de tots els agents del territori en les propostes d’actuació que estableix per assolir
els seus objectius.
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Ha d’utilitzar d’una manera clara, realista i pertinent les tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC), amb l’enfocament més innovador possible.
Els PECT han d’incorporar elements tecnològics en les seves actuacions i han
d’utilitzar un enfocament innovador en la reorganització dels recursos i les activitats en
el territori en el qual es desenvolupen.
Una de les tecnologies amb més capacitat d’impacte transversal i, per tant, a qualsevol
territori i sector són les TIC. Les tecnologies com Internet, la World Wide Web o, més
directament, les basades en la mobilitat a través de dispositius com els telèfons
intel·ligents o les tauletes tàctils. Qualsevol activitat o sector ha de tenir en compte
l’impacte d’aquestes tecnologies en la seva proposta de desenvolupament a mitjà i
llarg termini.
L’objectiu és que des dels PECT es proposin activitats o actuacions on les TIC juguin
un paper efectiu com a mitjà més directe per assolir un impacte en el sector o àrea on
es vol treballar i, posteriorment, difondre’l a la resta de sectors del territori en el qual es
desenvolupa el PECT.
D’aquesta manera la innovació no depèn exclusivament dels nous mètodes o mitjans
incorporats en les activitats que es desenvolupen al territori, sinó també en la capacitat
perquè les TIC, de manera transversal, les difonguin efectivament al territori.
Les TIC són un mitjà d’alt valor afegit i baix cost per incorporar elements innovadors a
sectors tradicionals o “madurs”, als quals calgui donar una empenta eficaç i eficient per
a la seva capacitat competitiva. D’altra banda, són el mecanisme imprescindible per
desenvolupar qualsevol activitat emergent, i complementar o constituir el canal bàsic a
través del qual es desenvolupen.
Així, les TIC han de formar part de manera inexcusable dels PECT, com a eix principal
d’actuació o com a complement dins de les operacions plantejades. En la mesura que
el seu paper suposi una nova manera de desenvolupar les activitats econòmiques al
territori, es converteixen en un mecanisme d’innovació efectiva al territori.
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Què són els PECT?
Projecte d’especialització i competitivitat territorial
Transformadors per al territori
Tant quantitativament com qualitativament.

Projectes

1

2
Transformadors

Projectes concrets i delimitats
Molt orientats a objectius
precisos i quantificables.

Dinàmica econòmica

Imbricats i vinculats amb la dinàmica econòmica
i empresarial del territori, tenint en compte les
seves particularitats.

Història prèvia

3

4

Vinculats

Maduració i anàlisi
Amb una història prèvia de
maduració i anàlisi de què es
pot fer i com es poden fer les
coses.

Tecnològics

5

PECT

Innovadors
Innovadors i incorporant
elements tecnològics.

Transformació del territori a través d’activitat econòmica innovadora i col·laboració pública
i privada
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En definitiva, un PECT conté diferents operacions, amb el seu pressupost i calendari,
executades per diferents combinacions d’entitats sòcies, sempre segons les seves
capacitats i possibilitats d’aportació. Les operacions estan sempre sota la coordinació
global d’una entitat representant, que n’assumeix la representació, tal com s’explica més
endavant.
Els principals conceptes associats als PECT estan agrupats i resumits en el glossari que
apareix com a annex d’aquesta Guia i en el qual es poden trobar definicions sobre les
TIC, innovació, etc.

Qui pot formar part d’un PECT?
Entitats públiques i privades sense ànim de lucre del territori on es desenvolupen les
actuacions, amb la participació activa i compromesa dels operadors d’innovació allà
localitzats o amb una vinculació estreta i directa amb la temàtica o la tecnologia
implicades.
Les entitats han de constituir-se
en una agrupació a través d’un
conveni de participació en el
qual s’estableixin els
compromisos pressupostaris,
tècnics i operatius adients per a
l’execució del PECT.
Dins el conveni s’ha de nomenar
una entitat representant, que ha
de ser una Administració pública
local.

La resta de participants,
anomenades les entitats sòcies,
poden ser altres administracions i
institucions públiques, agents
d’innovació, com ara universitats o centres de recerca, entitats representatives d’un
sector d’activitat, entitats privades sense ànim de lucre o públiques, entitats del tercer
sector, de la societat civil, etc.

Les entitats sòcies no han de participar necessàriament en totes i cadascuna de les
operacions del PECT, sinó només en aquelles on aporten valor i un impacte diferencial.
El seu compromís és executar les tasques que tinguin encomanades dins el termini i
pressupost assignats i, òbviament, contribuir a la finalització global reeixida del projecte.
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Una de les operacions previstes en el PECT ha de ser necessàriament de coordinació
global i sempre l’ha d’executar l’entitat representant. Aquesta entitat és, a més, la que
presenta de manera formal, i a través dels mitjans electrònics que es descriuen més
endavant, el PECT, i rep les comunicacions pertinents derivades del procés de selecció.
En el moment de la presentació no és necessari comptar amb el conveni signat. Una
carta de compromís de les entitats participants segons el model que proporcionen les
bases de la convocatòria és suficient. Tanmateix, la versió definitiva del conveni s’haurà
de presentar un cop seleccionat el PECT i en els terminis i format que estableixen les
bases.

Els PECT: requisits dels projectes
Atenent les característiques demogràfiques del territori, es distingeixen dos tipus de
PECT:
 Dins de l’àmbit metropolità de Barcelona (la ciutat de Barcelona no està inclosa)
 Fora de l’àmbit metropolità de Barcelona
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FORA DE L'ÀMBIT
METROPOLITÀ

ÀMBIT METROPOLITÀ
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Baix
Llobregat
Barcelonès
Barcelonès
Baix Llobregat

Els PECT es dirigeixen a territoris plurimunicipals, excepte si un municipi té més de
200.000 habitants o són capital de demarcació provincial. La plurimunicipalitat està
determinada per la composició i les característiques de les entitats sòcies, en què la seva
suma ha de complir els criteris de població.
En cas que participin socis de diferents àmbits, serà el soci representant el que farà que
sigui d’un o altre, segons l’àmbit al qual pertanyi.
Àmbit metropolità de Barcelona

Fora de l’àmbit metropolità de Barcelona

Mínim de 100.000 habitants i plurimunicipal

Mínim de 20.000 habitants i plurimunicipal

Excepció:
Un sol municipi de més de 200.000 habitants

Excepció:
Capitals de demarcació provincial
Projectes amb menys de 20.000 habitants, però
d’àmbit comarcal
LÍMITS DESPESA SUBVENCIONABLE
Mínim 2 milions d’euros i màxim 6 (IVA exclòs)

LÍMITS DESPESA SUBVENCIONABLE
Mínim 4 milions d’euros i màxim 10 (IVA
exclòs)
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En els PECT, hi poden participar:
1. Administracions públiques locals, una de les quals és l’entitat representant.
2. Entitats privades sense ànim de lucre.
3. Centres d’investigació i/o universitats, operadores d’innovació, etc.
4. Altres administracions o entitats del sector públic.
5. Representants del teixit social.
Un cop constituït el partenariat formalment a través inicialment de les cartes de
compromís i després del conveni de participació, es poden afegir altres administracions i
organismes públics, entitats del tercer sector, etc.
Les empreses poden participar de manera indirecta dins el partenariat i oferir suport a
l’execució de les tasques – fins i tot en forma de recursos financers – però sense
executar-ne cap directament.
Aquest plantejament és pot aplicar també a altres figures vinculades als PECT com ara
els centres d’investigació, universitats i, en general, operadores i operadors d’innovació
en el territori en el qual es desenvoluparà el projecte.

Com són els PECT?
Els PECT: característiques bàsiques d’un PECT
Un PECT ha de tenir uns objectius globals que siguin realistes, concrets i amb una
vinculació clara i demostrable al territori i les seves característiques. D’altra banda, els
objectius han d’estar també alineats amb els plantejaments estratègics del Programa
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i la RIS3CAT, ja que les operacions del PECT
s’enquadren dins tots dos documents i han de respectar els seus plantejaments.
La descripció de la transformació que des del PECT es vol encetar al territori ha de
comptar amb una justificació quantitativa i tècnica clara i explícita, lligada a una
capacitat o un avantatge competitiu susceptible de desenvolupar-se en el territori de
manera realista i a curt/mitjà termini.
La documentació tècnica del PECT ha de demostrar l’existència prèvia d’una massa
crítica mínima de recursos i capacitats, tècniques i personals, ja instal·lades al territori.
Aquestes capacitats prèvies són les que han de permetre desenvolupar efectivament i
adequadament totes les operacions que es proposen.
El PECT ha d’anar més enllà de la intervenció directa de les entitats participants i cal que
compti amb la complicitat i la implicació del teixit social i econòmic del territori. Això no
significa que aquests altres agents del territori hagin d’executar operacions, però sí que
les han de facilitar i/o donar-hi suport.
Un element clau és la intervenció clara, realista i pertinent de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) a tots els PECT, atès que en formen part d’acord
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amb el Programa operatiu i, a més, la innovació i les tecnologies facilitadores en són una
part fonamental.
Per tant, els projectes han de comptar amb una participació visible de les TIC en
l’enfocament innovador que es vulgui donar al projecte, ja sigui com a protagonistes dins
una operació concreta, ja sigui de manera transversal i genèrica a les operacions que es
plantegin.
El glossari del final de la Guia recull els principals conceptes que es fan servir al text i
que estan vinculats a les definicions metodològiques i tècniques de la RIS3CAT i el
Programa operatiu FEDER.

Els PECT: tipologia de projectes i operacions
Els PECT no tenen uns objectius prefixats o una galeria d’operacions predeterminades.
Cada PECT ha d’adaptar-se a les circumstàncies i característiques del territori on s’ha de
desenvolupar i el tipus d’activitat econòmica i capacitat competitiva sobre la qual actua.
Per tant, un PECT és simplement un projecte de competitivitat territorial amb uns
objectius globals concrets que, per aconseguir-los, proposa una sèrie d’operacions a
executar per part de les entitats participants, i una d’aquestes operacions està
consagrada necessàriament a la coordinació global. Aquestes operacions s’han de
realitzar respectant un calendari i un pressupost específics.
Cal no oblidar la participació del FEDER en el finançament dels PECT. Per tant, les
operacions plantejades han de ser adequades als objectius i eixos temàtics del Programa
operatiu, amb especial atenció a l’Objectiu temàtic 1 de potenciar la investigació, el
desenvolupament tecnològic i la innovació.
Així doncs, tenen una vinculació més directa i un encaix més fàcil en el Programa
operatiu operacions relacionades amb:
 la transferència i aplicació pràctica de coneixement i innovacions a sectors
empresarials concrets;


la implantació de noves tecnologies i/o processos organitzatius i productius en
sectors d’activitat econòmica crítics al territori;



el desenvolupament d’activitats d’investigació i innovació conjuntes amb l’objectiu
d’obtenir productes o serveis comercialitzables en o des del territori;



la realització de proves pilot i implantacions experimentals de tècniques o
tecnologies en un o més eixos de competitivitat territorial;



la creació de mecanismes estables de cooperació i transferència continua
d’innovació i resultants de la investigació en un àmbit sectorial concret;



el desenvolupament d’estructures i recursos per al desenvolupament conjunt i
continu d’iniciatives d’emprenedoria i innovació tècnica i social.
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Cada operació s’executa respectant un calendari i pressupost propis i els resultats
agregats de les operacions han d’assolir els objectius qualitatius i quantitatius fixats pel
PECT.
La despesa subvencionable total (IVA exclòs) dels PECT ha de ser, amb caràcter
orientatiu i a l’espera del que s’estableixi en les bases de les convocatòries, d’aquest
volum:



Amb caràcter general, els PECT han de tenir una despesa subvencionable total
mínima de 4 milions d’euros i màxima de 10 milions d’euros (IVA exclòs).
Fora de l’àmbit metropolità de Barcelona, la despesa subvencionable total mínima
ha de ser de 2 milions d’euros i la màxima de 6 milions d’euros.

Aquest pressupost s’ha de calcular a partir dels operacions que cada PECT planteja i
tenint en compte, d’una banda, la tipologia de despesa subvencionable dins la
convocatòria i, de l’altra, els paràmetres de càlcul proporcionats en l’annex en referència
a determinats costos imputables al projecte.
El càlcul del pressupost s’ha de basar en el nombre d’unitats de recursos (persones,
hores, equipaments, etc.) necessaris per portar a terme les tasques dissenyades dins
cada operació del PECT multiplicats pel preu unitari determinat pels paràmetres de la
convocatòria o, en les tipologies on sigui possible, els criteris comptables acceptats per la
normativa d’aplicació.
Està previst que la durada dels PECT sigui d’un mínim de 2 anys i un màxim de 3,
prorrogables fins a un 50% del termini inicialment aprovat en la resolució de concessió de
la subvenció. La convocatòria establirà les condicions definitives d’execució dels PECT.

Quina despesa és subvencionable i quina no?
La despesa subvencionable en els PECT
De manera genèrica, dins els PECT són subvencionables, i, per tant, poden rebre l’ajut
del FEDER, els costos directes associats a l’execució de les tasques del projecte de totes
les entitats, públiques i/o privades sense ànim de lucre que formen part del partenariat i
estan dins el conveni de participació com a tals.
La tipologia de despeses directes susceptibles de rebre ajut dins un PECT inclouen
costos en concepte de:
 Tasques de coordinació de l’entitat representant dins l’operació pertinent.


Tasques de seguiment, avaluació i control segons els requeriments aplicables per
la normativa.



Tasques de comunicació, publicitat i informació segons els requeriments exigits
per la normativa aplicable.
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Tasques tècniques, per compte propi –incloent-hi la despesa de personal
directament aplicable– o subcontractades, segons els límits establerts en les
bases de la convocatòria.



Adquisició i/o amortització d’equipaments i fungibles necessaris per a l’execució
de les operacions, només per l’import directament associat a la durada de
projecte.



Adquisició i/o amortització d’intangibles i eines tecnològiques necessàries per
executar les operacions (ús de llicències, sistemes d’informació i programari, etc.).



Petites actuacions sobre espais físics per a la seva adequació i ús operatiu i
efectiu en les operacions del PECT.



Adquisició de terrenys no edificats i edificats necessaris per al projecte fins a un
màxim del 10% de la despesa total subvencionable de l’operació FEDER a la qual
estigui vinculada.

Les tipologies de despesa dels costos directes podran estar sotmeses a unes limitacions
d’imports totals que es proporcionarien en una taula de càlcul dins els models de
sol·licitud del PECT. La taula de càlcul ha d’establir una sèrie de ràtios i preus/unitat
estàndards per a la sol·licitud, que són els d’aplicació per a la despesa subvencionable
que vulgui rebre l’ajut.
Tanmateix, les limitacions i les taules de càlcul permeten simplificar el procés de càlcul de
partides com, per exemple, les de despeses de personal, en funció de ràtios homogènies
i que asseguren la igualtat de condicions per a tots els projectes, atenent la naturalesa
jurídica de qui executa la despesa.
També es preveu que siguin subvencionables les despeses indirectes associades al
projecte per un import corresponent al tipus fix del 15% de les despeses de personal.

La despesa NO subvencionable en els PECT
Tota aquella despesa que la normativa aplicable dels fons de la Unió Europea, de
desplegament o vinculada al Programa operatiu FEDER estableixi com a no
subvencionable automàticament estarà fora dels PECT.
Així, inicialment els PECT:
 NO paguen interessos de deute.


NO paguen l’adquisició de terrenys no edificats i edificats per sobre del 10% de la
despesa total subvencionable de l’operació.



NO paguen l’IVA en cap circumstància, és a dir, mai és subvencionable.

17



NO paguen despeses de personal no contractat específicament per al projecte.

I, de manera específica:
 NO s’admeten les facturacions entre empreses i/o entitats participants en un
mateix projecte.


NO s’admeten les despeses en què el proveïdor tingui vinculació amb el
sol·licitant segons els supòsits establerts en l’apartat 2 de l’article 68 del
Reglament de la Llei general de subvencions (Llei 38/2003, de 17 de novembre),
i, en general, el que determina la normativa mercantil i tributària aplicable a l’Estat
espanyol.



NO s’admeten les despeses vinculades a les col·laboracions per a la preparació
del dossier tècnic i administratiu o la gestió de la sol·licitud.



NO s’admeten partides calculades per part de les entitats beneficiàries per un preu
fix o definida com a “per a imprevistos” dins el PECT.

Com es poden presentar els PECT?
Els mitjans de presentació
Els PECT es presentaran per mitjans telemàtics a través de
l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma
SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat).
L’entitat representant, que sempre és una Administració pública
local, ha d’accedir al web per emplenar els formularis electrònics i
adjuntar, a través dels mitjans telemàtics establerts al web mateix,
els models requerits (memòria tècnica, pressupostos, calendaris, etc.) per la
convocatòria.
L’entitat representant ha de fer servir els mitjans de signatura electrònica i comunicacions
entre administracions regulats en la normativa vigent a Catalunya per presentar i validar
la sol·licitud en nom del partenariat. Aquests mitjans seran també els utilitzats per a les
comunicacions administratives pròpies del procés de selecció.

Documentació necessària per als PECT
La documentació inicialment necessària per sol·licitar l’ajut associat a un PECT és:
 Una carta de compromís de participació signada per totes les entitats
participants, en què es nomena l’entitat representant.


Una memòria tècnica que acompanyi la sol·licitud, amb
els elements clau del projecte: objectius, estratègia,
partenariat i governança, pressupost, calendari, etc.
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Declaracions responsables sobre situacions tributàries, requeriments legals i
administratius aplicables, capacitat d’obrar i firma, etc.

Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts o no s’hi adjunten els documents
esmentats, l’entitat representant disposarà d’un termini per esmenar els defectes o
adjuntar els documents corresponents.
La inexactitud de la informació en aquest procés comporta la inadmissió de la sol·licitud.
Finalment, amb la proposta de resolució provisional es requerirà la presentació de la
següent documentació als que siguin proposats beneficiaris:
 Un conveni de participació que substitueix la carta de compromís i estableix les
regles de funcionament intern del PECT i la seva relació amb el Programa
operatiu i la Direcció General d’Administració Local (DGAL).
 L’acceptació de tots els beneficiaris i la resta de documentació que sigui
requerida, així com l’acreditativa de la personalitat jurídica i capacitat d’obrar que
estableixi la convocatòria.
 En el seu cas, la reformulació requerida per l’òrgan competent que determini la
convocatòria.

Com s’aproven els PECT?
Els expedients s’instrueixen segons un procés objectiu de
concurrència competitiva d’acord amb les condicions establertes
en les bases de la convocatòria d’ajuts que regula la presentació
dels PECT, i tenint en compte l’existència de dos trams
diferenciats (dins l’àmbit metropolità i fora d’aquest).
La DGAL revisa tota la documentació de cada sol·licitud per a la
seva aprovació i compta amb l’assessorament i el suport de
diferents departaments de la Generalitat per valorar les sol·licituds, en funció de la
temàtica de cadascuna.
Una vegada elaborada la proposta de resolució provisional, s’obre un període a partir de
la publicació de la proposta de resolució provisional de concessió al tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informaciopublica.html), en el qual cal presentar la documentació establerta a l’apartat anterior.
L’aprovació definitiva es fa mitjançant la resolució de concessió de la Direcció General
d’Administració Local a les entitats participants al PECT, que es publica al DOGC.

Com es valoren els PECT?
Les bases de la convocatòria establiran uns criteris de selecció per als PECT basats en la
qualitat tècnica i operativa de les operacions que plantegen i l’estratègia global que
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defensen per a la consecució d’una estratègia d’especialització territorial intel·ligent
efectiva.
 Característiques del PECT i la programació presentats (objectius del PECT,
indicadors, operacions programades, metodologia de treball proposada, recursos
previstos, calendari d’execució, etc.)


Estructura de gestió i governança (nombre i naturalesa de les entitats
participants, metodologia de gestió i presa de decisions, atribució de tasques i
responsabilitats dins el partenariat, etc.)



Capacitat transformadora i impacte en el territori (impacte previst, mètodes de
justificació de l’impacte utilitzats, nivell d’innovació plantejat, nivell
d’especialització plantejat, nivell competitivitat plantejat, alineació amb el PO
FEDER, etc.)

Els projectes dins l’àmbit metropolità de Barcelona i els projectes fora d’aquest àmbit
s’avaluaran en dues línies diferenciades per assegurar la homogeneïtat i equitat en la
concurrència competitiva dins la convocatòria.
Tots els projectes han de justificar dins la seva estratègia la incorporació o consideració
de, com a mínim, dues de les quatre prioritats transversals impulsades des del Programa
operatiu FEDER:
A. Equilibri territorial.
B. Internacionalització.
C. Ocupació.
D. Especialització intel·ligent.

Com s’articula l’ajut?
La despesa declarada com a subvencionable podrà rebre un cofinançament del 50% del
FEDER.
Les entitats beneficiàries han de presentar unes justificacions periòdiques de la
despesa que, un cop validades per l’entitat representant, passen al circuit de
certificacions del Programa operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020.
L’Autoritat de Certificació del Programa operatiu presentarà a la Comissió les
sol·licituds de pagament de l’ajut del FEDER un cop verificada l’exactitud i adequació de
la despesa subvencionable.
Si un PECT preveu ingressos nets en alguna de les seves operacions, s’ha de disminuir
proporcionalment el total d’ajut rebut per aquest concepte.
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Annex I: Glossari de conceptes


Activitat: Tasques executades per cadascun dels beneficiaris d’un PECT, dins
una operació, segons la programació operativa realitzada per a la seva realització
i la consecució dels objectius del PECT.



Àmbit Metropolità: Àrea geogràfica i demogràfica composta pels municipis
inclosos a les següents comarques:
o Vallès Occidental
o Vallès Oriental
o Barcelonès
o Baix Llobregat



Beneficiari: cadascuna de les Entitats sòcies i Entitat representant que formen
part d’un PECT, i que assumeix l’obligació d’executar i pagar les activitats
assignades en el corresponent Conveni de participació; i, en definitiva, qui rep la
subvenció.



Carta de compromís: Document signat per les entitats participants en un PECT
en el que s’anomena una entitat representant i on totes comprometen a la
participació activa i aportació de recursos suficients per executar les operacions i
actuacions del PECT.



Conveni de participació: Document que regula la relació de les entitats que
formen part del PECT, entre l’Entitat representant i les Entitats sòcies, i de l’Entitat
representant amb els organismes interlocutors de gestió i control del Programa
Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. Estableix les responsabilitats de cada
entitat que forma part del PECT i els circuits per a la comunicació, gestió interna
d’informació, i compliment de tots els tràmits corresponents a processos i
justificacions fins a la finalització i tancament del Programa.



DAFO: anàlisi estratègic d’un projecte per tal de plantejar les accions que
s’hauríen de posar en marxa per aprofitar les oportunitats detectades i preparar el
projecte contra les amenaces tenint consciència de les seves debilitats i
fortaleses.



Empresa: Segons la reglamentació d’ajuts d’estat “empresa” és tota entitat
(pública o privada), amb independència de la forma jurídica que tingui, que realitzi
una activitat econòmica. Així, poden ser empreses les societats mercantils
públiques i privades, però també associacions, fundacions, cooperatives,
autònoms o professional, ONG, etc. Per activitat econòmica s’entén l’oferiment de
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bens i serveis en un mercat per aconseguir uns ingressos, tot i que tingui una
finalitat purament social o sense afany de lucre.


Empresa amb ànim de lucre: Des del punt de vista jurídic s’entén l’ànim de lucre
com la intenció o voluntat d’obtenir un guany, un profit o una utilitat determinades;
i en un sentit més ampli, també com un propòsit d’enriquiment, guany econòmic o
avantatge.
En sentit contrari, una organització sense ànim de lucre és aquella que té com
a objectiu primari donar suport a un aspecte d’interès públic o privat sense
propòsits comercials. Malgrat que les organitzacions sense ànim de lucre no
actuïn per a generar beneficis econòmics, poden necessitar generar ingressos per
a finançar llurs activitats.



Entitat participant: Entitat pública o privada, amb o sense ànim de lucre, que
s’adhereix al PECT però no és beneficiària del Programa Operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020 i no genera despesa subvencionable com a tal.



Entitat representant: Ens Públic Local, beneficiari del PECT, que assumeix la
responsabilitat d’interlocució i representació del PECT davant la DGAL i/o
qualsevol altre organisme que formi part de les estructures de gestió i control del
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Assumeix la responsabilitat
de validar i presentar les sol·licituds de reemborsament emeses per les entitats
sòcies del PECT i beneficiàries del Programa operatiu FEDER de Catalunya 20142020 segons els procediments de justificació establerts. El seu nomenament es
produeix a la carta de compromís en el moment de presentar la sol·licitud i amb el
posterior conveni de participació un cop publicada la proposta de resolució
provisional de concessió.



Entitat sòcia: Entitat pública o privada sense ànim de lucre, sempre que
compleixi els requisits establerts a les bases de la convocatòria, que forma part
del PECT i assumeix la qualificació de beneficiària del Programa Operatiu FEDER
de Catalunya 2014-2020, amb obligació d’executar les activitats assignades dins
les operacions del PECT i presentar les justificacions de pagament del pressupost
aprovat davant de l’entitat representant, d’acord amb el sistema de governança
del PECT i sempre respectant els terminis establerts a la Memòria tècnica
aprovada.



Innovació: a partir de les definicions vinculades a la RIS3, innovació es
considera la implementació d’un producte o servei nou o millorat, o un nou procés,
sistema d’organització del treball, model de negoci, amb l’aplicació d’eines com la
investigació, el disseny, les TIC, etc. En un sentit més genèric, una aplicació
diferent i original de mètodes o tecnologies amb aportació de valor efectiu les
persones usuàries i el territori.
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Massa crítica: s’entén per massa crítica la dimensió mínima necessària perquè
un PECT tingui un impacte economicosocial en el territori. Es considera que el
PECT té massa crítica suficient si es compleixen aquestes condicions:
o Plurimunicipalitat (excepte si un municipi té més de 200.000 habitants o
són capital de demarcació provincial)
o Pressupost mínim (despesa subvencionable total mínima de 4 milions
d’euros (IVA exclòs), excepte fora de l’àmbit metropolità de Barcelona, que
la despesa subvencionable total mínima ha de ser de 2 milions d’euros)
o Participació quàdruple hèlix (agents d’R+D+I, empreses, administracions
públiques i usuaris de la innovació)



Operació: Conjunt d’activitats amb un pressupost detallat, calendari i
beneficiaris/es associats, que forma part d’un PECT i s’estableix de forma
coherent amb l’estratègia del mateix, contribuint de manera directa i explícita a la
consecució dels objectius globals i generant la despesa subvencionable
susceptible de reemborsar-se a través del FEDER.



PECT: Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial conformat per diferents
operacions, executades per les entitats que formen part del PECT i coordinades
per l’Entitat representant, amb uns objectius únics i una coherència estratègica i
operativa degudament justificada.
Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les
entitats públiques locals, que articulen un projecte amb actuacions per a la
transformació econòmica del territori que tenen un fort component d’innovació. En
concret, els PECT:
Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. El seu disseny és
coherent amb un o més dels quatre eixos de la RIS3CAT: àmbits sectorials líders,
activitats emergents, tecnologies facilitadores transversals i entorn d’innovació.
Contribueixen, mitjançant la implementació de les seves actuacions, a les
prioritats del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Les actuacions han de
prioritzar l’objectiu temàtic 1 i es poden emmarcar en els objectius temàtics 1, 2 3,
4 o 6, sempre respectant la concentració temàtica fixada a l’article 4 del
Reglament (UE) núm. 1303/2013. Han de contribuir, en la mesura que sigui
possible, a les prioritats transversals del PO FEDER de Catalunya 2014-2020:
equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent. Com
a mínim ha de contribuir a dues d’aquestes prioritats.
S’emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i ha de tenir un
impacte mesurable en la competitivitat del territori, com a mínim amb la implicació
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d’un àmbit sectorial líder destacat al territori i d’una tecnologia facilitadora
transversal.
Defineixen un màxim de tres objectius estratègics, realistes i concrets que tenen
una vinculació clara i demostrable al territori.
Es fonamenten en els actius i les capacitats del territori (teixit productiu, recursos i
capacitats tècniques i personals) i té la complicitat del teixit social i econòmic.


Petita i mitjana empresa (pime): l’empresa que s’ajusti a la definició que inclou
l’annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014, pel qual es declaren determinades
categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107
i 108 del Tractat, d’acord amb la qual s’entén per mitjana empresa aquella que
ocupa menys de 250 treballadors i que té un volum de negoci anual que no
excedeixi els 50 milions d’euros o un balanç general anual que no excedeixi 43
milions d’euros; mentre que s’entén per petita empresa la que ocupa menys de 50
treballadors i que té un volum de negoci anual que no excedeixi els 10 milions
d’euros, o un balanç general anual que no excedeixi els 10 milions d’euros. Per
calcular aquests imports caldrà tenir en compte les diverses definicions que
estableix el Reglament esmentat, en especial les referides a empresa autònoma,
associada o vinculada.



TIC: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, basades en la informàtica i
les telecomunicacions i molt centrades en la interacció entre dispositius, persones,
entorn i informació i dades.
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