
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjuntem les últimes novetats normatives així com informes i jornades previstes que poden 

ser d’interès pels membres de les comissions d’Innovació, Societat Digital i Emprenedors. 

Normativa i qüestions vinculades al COVID-19: 

Totes les circulars de R+D+I  les teniu disponibles a l’apartat de recursos de la nostra web. 

https://www.foment.com/relacio-informativa-coronavirus/  

 ACTUALITZAT. Código electrónico de normativa estatal y autonómica de la "Crisis 

Sanitaria Covid‑19 

 Additional €150 million for the European Innovation Council to fund breakthrough 

ideas tackling coronavirus. Quasi 4.000 start-ups i pimes van presentar-se al EIC 

Accelerator pilot, tancat al mes de març. Ara s’han revisat les propostes i les de 

millor valoració realitzaran entrevistes de l’11 al 20 de maig de 2020, on se 

seleccionaran les propostes més potents. 

 Decisión de Ejecución (UE) 2020/553 de la Comisión de 21 de abril de 2020 que 

modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/167 en lo que respecta a las normas 

armonizadas aplicables a determinados equipos de redes celulares de 

telecomunicaciones móviles internacionales. 

 Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración 

Digital, por la que se acuerda la continuación de los procedimientos administrativos 

de autorización de nuevos sistemas de identificación y firma electrónica mediante 

clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren 

válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

en aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

 RESOLUCIÓ EMC/914/2020, de 24 d'abril, per la qual s'autoritza la pròrroga dels 

contractes de treball de durada determinada i s'estableixen les seves condicions, en 

el marc de les convocatòries dels ajuts per a la incorporació de personal 

investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa 

Beatriu de Pinós (BP).  

 RESOLUCIÓ EMC/915/2020, de 21 d'abril, per la qual s'autoritza la pròrroga dels 

contractes de treball de durada determinada i s'estableixen les seves condicions, en 

el marc de les convocatòries dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i 

fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) 

 

DOCUMENTACIÓ D’INTERÈS - MAIG 

mailto:innovacio@foment.com
http://www.foment.com/
https://www.foment.com/relacio-informativa-coronavirus/
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://ec.europa.eu/info/news/additional-eu150-million-european-innovation-council-fund-breakthrough-ideas-tackling-coronavirus-2020-apr-30_es
https://ec.europa.eu/info/news/additional-eu150-million-european-innovation-council-fund-breakthrough-ideas-tackling-coronavirus-2020-apr-30_es
https://www.boe.es/doue/2020/127/L00022-00025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793076.pdf


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 RESOLUCIÓ EMC/902/2020, de 23 d'abril, per la qual es modifica la Resolució 

EMC/1689/2018, de 16 de juliol, modificada per la Resolució EMC/2195/2018, de 

25 de setembre, i per la Resolució EMC/2435/2019, de 13 de setembre, per la qual 

s'aproven les bases reguladores per a l'acreditació de comunitats RIS3CAT i la 

selecció de projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació, 

emmarcats en els àmbits sectorials de la RIS3CAT de les indústries del disseny o 

les indústries culturals i basades en l'experiència. 

 RESOLUCIÓ PDA/867/2020, de 14 d'abril, de la Secretaria d'Administració i Funció 

Pública, per la qual s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús dels sistemes 

d'identificació i signatura electrònica en el decurs de la vigència de l'estat d'alarma 

decretat a causa de la pandèmia de COVID-19. 

Normativa i sol·licitud de propostes: 

 COMISSIÓ EUROPEA. Communication: A European strategy for data. La comissió 

ha obert un procés de consulta per a demanar opinió què pots accedir aquí 

(requereix registre en EUSurvey) El termini finalitza el 19 de maig. 

 COMISSIÓ EUROPEA. White Paper on Artificial Intelligence: a European approach 

to excellence and trust. Consulta pública oberta fins el 31 de maig a la què pots 

accedir aquí (requereix registre en EUSurvey)  

 Portal Administración Electrónica. Obert el termini per comentaris sobre l'esborrany 

de l'Informe de revisió de l'accessibilitat. Aquest informe, lligat a les revisions en 

profunditat establertes per la Comissió Europea en la Decisió d'Execució (UE) 

2018/1524, s'obre a consulta per comptar amb la participació de tots els actors 

involucrats en l'accessibilitat: administracions públiques, sector empresarial, 

associacions de persones amb discapacitat i qualsevol altre actor particular que 

vulgui participar. El termini finalitza el 15 de maig. 

Estratègies i informes: 

 OECD. Tracking and tracing COVID: Protecting privacy and data while using apps 

and biomètrics- Actualitzat a 23 d’abril.  

 OECD.  Ensuring data privacy as we battle COVID -19. Actualitzat a 14 d’abril. 

 OECD. Testing for COVID-19: A way to lift confinement restrictions.  

 OECD  Dealing with digital security risk during the coronavirus (COVID-19) crisis. 

Actualitzat a 3 d’abril.  

 OECD. Covid-19 Hub. Tackling coronavirus (COVID‑19). Actualitzat a 28 d’abril 

  

mailto:innovacio@foment.com
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792938.pdf
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792938.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8116/1792288.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DataStrategy
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DataStrategy
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2020/Abril/Noticia-2020-04-24-Abierto-plazo-comentarios-borrador-Informe-revision-accesibilidad.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2020/Abril/Noticia-2020-04-24-Abierto-plazo-comentarios-borrador-Informe-revision-accesibilidad.html
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129655-7db0lu7dto&title=Tracking-and-Tracing-COVID-Protecting-privacy-and-data-while-using
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129655-7db0lu7dto&title=Tracking-and-Tracing-COVID-Protecting-privacy-and-data-while-using
file://///srvfs01.adfoment.local/mmora/AREA%20TECNICA/DOCUMENTS%20ANÀLISI/2020/OCDE.%20Ensuring%20data%20privacy%20as%20we%20battle%20COVID%20-19
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129658-l62d7lr66u&title=Testing-for-COVID-19-A-way-to-lift-confinement-restrictions
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128227-6a62c37d6b&title=Dealing-with-digital-security-risk-during-the-coronavirus-%28COVID-19%29-crisis
https://www.oecd.org/coronavirus/en/?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Visit%20the%20hub&utm_campaign=April%2FMay%20GD%20covid%20newsletter&utm_term=demo


 

 

 

 

  

 

 

 

 

Programes – Ajuts, Convocatòries obertes: 

Convocatòria  Data inici Data fin 

Nou! SME CALL. EIT RawMaterials 15/04/2020 06/05/2020 

Convocatoria III Edición Premios InnovaCción  25/03/2020 14/05/2020 

Nou! Convocatòria Bstartup Health 15/04/2020 20/05/2020 

Nou! Convocatòria recerca social - Fundació La Caixa 27/04/2020 20/05/2020 

Nou! Premios Everis España 23/03/2020 31/05/2020 

Nou! Convocatòria The Collider 15/04/2020 31/05/2020 

3a call ALGESIP para proyectos de I+D entre Argelia y España  01/04/2020 01/06/2020 

Llamada EUREKA para proyectos de cooperación tecnológica entre 
España y Canadá 

26/03/2020 01/06/2020 

Nou! Convocatòria tech & climate - DFS 15/04/2020 05/06/2020 

1ª Llamada conjunta España-Corea 2020 del programa KSEI  30/03/2020 15/06/2020 

Nou! Convocatòria NEOTEC 17/04/2020 30/06/2020 

Nou! Premi ARA de còmic en català 01/05/2020 31/08/2020 

Convocatòria de doctorats industrials (DI) 2020  26/02/2020 15/12/2020 

Nou! FONDO SUPERA COVID-19 22/04/2020 18/12/2020 

Línia de préstecs ICF Industria 4.0 per als anys 2019-2020 27/03/2019 31/12/2020 

Projectes de Transferència Cervera  01/01/2020 31/12/2020 

ICO Empresas y emprendedores 01/01/2020 31/12/2020 

Acreditació Assessors d'ACCIÓ. Període 2019-22 15/07/2019 31/05/2022 

mailto:innovacio@foment.com
http://www.foment.com/
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2020/2020_03_25_ConvocatoriaIIIedicionPremiosInnovaCcin.html?accesoInterno=true
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1509&r=1920*1080
http://perspectivacdti.es/abierta-la-nueva-llamada-eureka-para-proyectos-de-cooperacion-tecnologica-entre-empresas-de-espana-y-canada/
http://perspectivacdti.es/abierta-la-nueva-llamada-eureka-para-proyectos-de-cooperacion-tecnologica-entre-empresas-de-espana-y-canada/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1531&r=1366*768
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8062/1783510.pdf
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Linia-de-prestecs-en-condicions-preferents-per-al-financament-de-projectes-dinversio-i-desenvolupament-industrial-Industria-4.0
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
http://files.clickdimensions.com/fomentcom-aepgp/files/c18_2019_10_28acreditaci%C3%B3assessorsaccio.pdf?1572360921754&_cldee=ZXNhbWFyYW5jaEBmb21lbnQuY29t&recipientid=contact-a4dfc5dcc52ee911825c005056b24941-f8a0cf97e7124574ab5578c01a9ff854&esid=eabdc8d6-4


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Més informació:  

 Convocatòria BStartup Health. Banc Sabadell, a través del programa d'inversió 

BStartup10, obre la III Convocatòria BStartup Health amb l'objectiu de donar suport 

a projectes del sector de la salut en fases pre-seed i seed. La inversió d'aquesta 

convocatòria va adreçada a validar la tecnologia / investigació, així com el negoci, 

per al que se seleccionaran tres projectes d'entre tots els que es presentin a 

Espanya. 

 SME CALL- EIT RawMaterials. La convocatòria d'EIT RawMaterials, adreçada a 

pimes, té l'objectiu d'impulsar i accelerar el llançament al mercat de nous productes 

i serveis de subministrament i materials sostenibles per a la mobilitat futura, 

matèries primeres i societats circulars.  

 Premio everis España 2020. Everis busca el millor emprenedor espanyol perquè 

competeixi a la XIX edició del Premi everis Global. Es busca projectes basats en 

tecnologies d'alt impacte que millorin la qualitat de vida de les persones i/o la cura 

de l'entorn i, en general, que estiguin en línia amb els objectius sostenibles de 

l'ONU per deixar una empremta transformadora en la societat. 

 Convocatòria Tech & Climate. Impulsat per Digital Future Society, un programa de 

la Fundació Mobile World Capital Barcelona en col·laboració amb l’Ajuntament de 

Barcelona. A través d'aquesta convocatòria es busquen solucions tecnològiques 

per mesurar i reduir la petjada ambiental de les empreses del sector tecnològic, tant 

de l'àmbit públic com privat (especialment PIMES i startups), considerant les fases 

del cicle de vida dels productes i serveis que ofereixen (disseny, extracció de 

recursos i ús de matèries primeres, fabricació, distribució, ús i disposició final), o bé 

la infraestructura TIC existent i/o futura. 

 Convocatòria de recerca social. La Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria 

oberta i competitiva per finançar projectes de recerca d’excel·lència, innovadors i 

amb una orientació social. Les propostes s’han de basar en metodologies 

quantitatives robustes que proporcionin informació sòlida per comprendre els grans 

desafiaments de l’actualitat a Espanya i/o Portugal. 

 Fondo SUPERA Covid19. El Banc Santander, CRUE universitats espanyoles i el 

Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), han constituït el FONS 

SUPERA COVID-19, amb 8,5 milions d'euros, dirigit a finançar programes, 

projectes col·laboratius i mesures de suport en l'àmbit universitari per minimitzar 

l'impacte de la crisi provocada pel coronavirus en els àmbits sanitari, educatiu i 

social. 
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 Rural APPS 2020. Ruralapps impulsa el desenvolupament d’aplicacions mòbils en 

el marc del sector agrari, alimentari o rural. Aquest premi distingeix les empreses 

que han desenvolupat les dues millors aplicacions mòbils funcionals que 

contribueixin a la millora del sector agrari, alimentari o rural. El termini finalitzarà 

dos mesos després a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial 

decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la 

gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o les seves pròrrogues. 

 Premi ARA de còmic en català. El diari ARA, amb el suport de la Direcció General 

de Política Lingüística i la col·laboració de Norma Editorial, convoca la primera 

edició del Premi ARA de Còmic en Català amb l'objectiu de potenciar la presència 

de la llengua catalana en els nous gèneres de no-ficció que estan sorgint en el 

còmic adult. 

 Barcelona Digital Talent. Cursos presencials i online de màxim 300 hores. Obrim 

la convocatòria de places pels cursos gratuïts en competències digitals que 

promovem de la mà d’universitats i centres formatius arreu de Catalunya durant 

aquest any 2020. Inscriu-te per ser una de les primeres persones en poder 

registrar-se quan la convocatòria de places oficial estigui oberta.   

 

 

Barcelona, 4 de maig de 2020 

 

mailto:innovacio@foment.com
http://www.foment.com/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/dar_innovacio_sector_agroalimentari/premi-ruralapps/
https://premicomic.ara.cat/
https://view.s50.exacttarget.com/?qs=5b27b1e302c4404290a2541ffc451c37771f4687be0b4894ce389bc6df899b1e97ebf0dd1099e0a78ff7c0f0cb05f4744b186db04b864824edd44d742ebb6e4fa8f6bb4b2148e985

