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Adjuntem les últimes novetats normatives així com informes, pactes i qüestions d’interès a 

Europa, Espanya i Catalunya que poden ser d’interès pels membres de les comissions 

d’Innovació, Societat Digital i Emprenedors. 

 

1.- Normativa, petició observacions i qüestions vinculades al COVID-19: 

 

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

Sanitaria Covid‑19 

 DECRET 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital. El context social actual es 

concreta en una ciutadania progressivament més implicada en tots els àmbits, que 

reclama de les administracions una actuació immediata, una accessibilitat fàcil i 

segura, una participació més gran en la presa de decisions que l'afecten i, en 

definitiva, la recepció d'un benefici més gran de la prestació dels serveis públics. 

Per tal de donar resposta a aquestes demandes socials és del tot necessari 

articular una administració digital que permeti l'empoderament de les persones, la 

democratització de les solucions tecnològiques i l'atenció més adequada a les 

legítimes demandes socials. 

 DECRET 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la 

modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat 

de Catalunya i els seus organismes autònoms. 

 ACORD GOV/108/2020, de 4 d'agost, pel qual s'aprova elaborar, encarregar i 

desenvolupar el pla d'actuació per al reforç de la ciberseguretat d'alts càrrecs i 

directius públics de la Generalitat de Catalunya. 

 

 [URGENT] Proposició no de Llei sobre els professionals tecnològics de tercers 

països. Des de Foment i juntament amb l’aliança público-privada Barcelona Digital 

Talent, hem treballat un document per incloure el concepte de "desenvolupador 

tecnològic i/o digital" a la Llei 14/2013 de 27 de setembre, de suport als 

emprenedors i la seva internacionalització i en el Real Decret 557/2011, de 20 

d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica  4/2000, sobre drets i 

llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. El termini per 

presentar observacions finalitza el 10 de setembre de 2020. 

 

 

DOCUMENTACIÓ D’INTERÈS INNOVACIÓ - SETEMBRE 

mailto:innovacio@foment.com
http://www.foment.com/
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879889&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879776&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879776&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879776&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879863&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879863&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879863&language=ca_ES
https://www.foment.com/wp-content/uploads/2020/07/2020_07-Esborrany-PNL_visat-tech.pdf
https://www.foment.com/wp-content/uploads/2020/07/2020_07-Esborrany-PNL_visat-tech.pdf
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 Petició observacions. Avantprojecte de Llei de la Ciència.  La Llei de la ciència de 

Catalunya té la missió de definir i consolidar el model propi del sistema 

d’R+D+I de Catalunya, que ha rebut el reconeixement internacional i ha 

obtingut resultats molt notables; també té la finalitat de proveir-lo de les 

eines jurídiques i econòmiques necessàries per fer front als nous reptes 

globals, i de contribuir al fet que els agents del sistema d’R+D+I de 

Catalunya puguin configurar un espai destacat dins de la comunitat científica 

internacional. El termini per formular observacions finalitza el 14 de 

setembre. 

 

2.- Unió Europea  

 Consultes obertes 

- COMISSIÓ EUROPEA. Consultation on the Digital Services Act package. 

Finalitza el 8 de setembre de 2020 

- COMISSIÓ EUROPEA. Public consultation on the review and prolongation of 

the Roaming. Finalitza l’11 de setembre de 2020 

- COMISSIÓ EUROPEA. Digitisation and online access of cultural material and 

digital preservation. Finalitza el 14 de setembre de 2020 

- COMISSIÓ EUROPEA. Digital identity and trust: Commission launches public 

consultation on the eIDAS Regulation. Finalitza el 2 d’octubre de 2020 

- COMISSIÓ EUROPEA. La Comissió posa en marxa el procediment per a la 

revisió de la Directiva sobre seguretat de xarxes i sistemes d'informació (NIS), 

començant amb una consulta pública amb l'objectiu de recopilar impressions 

sobre la implementació i impacte de possibles canvis- NIS Directive. Finalitza el 

2 d’octubre de 2020 

- COMISSIÓ EUROPEA. EU digital ID scheme for online transactions across 

Europe. Finalitza el 2 d’octubre de 2020 

 

3.- Programes – Ajuts, Convocatòries obertes: 

 

Convocatòria  Data inici Data fin 

Call for expression of interest for Covid-19 Response and Recov. 
Partnerships -  28/07/2020 07/09/2020 

Convocatoria al programa de inmersión remoto Desafía Tel Aviv 10/07/2020 10/09/2020 

mailto:innovacio@foment.com
http://www.foment.com/
https://www.foment.com/wp-content/uploads/2020/09/2020_Avantprojecte-llei-de-la-ciencia.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-digital-services-act-package
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-review-and-prolongation-roaming-regulation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-review-and-prolongation-roaming-regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11837-Evaluation-of-the-Recommendation-on-digitisation-and-online-accessibility-of-cultural-material-and-digital-preservation/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11837-Evaluation-of-the-Recommendation-on-digitisation-and-online-accessibility-of-cultural-material-and-digital-preservation/public-consultation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-identity-and-trust-commission-launches-public-consultation-eidas-regulation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-identity-and-trust-commission-launches-public-consultation-eidas-regulation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-commission-launches-public-consultation-nis-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-commission-launches-public-consultation-nis-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-commission-launches-public-consultation-nis-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-commission-launches-public-consultation-nis-directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12528-European-Digital-Identity-EUid-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12528-European-Digital-Identity-EUid-/public-consultation
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Programa de beques de doctorat Vicente Lopez – EURECAT 27/07/2020 10/09/2020 

Convocatoria Enrich in Brazil 17/08/2020 15/09/2020 

Convocatòria projectes de transf. digital i de nous models de negoci 
i la seva formació associada - Consorci 

23/07/2020 17/09/2020 

Línia de subvencions per a la transformació digital del comerç de 
proximitat i la restauració (Aj. Barcelona) 

17/06/2020 21/09/2020 

Concesión directa de subvenciones a prestadores privados del 
servicio de comunicación audiovisual televisiva  

30/07/2020 30/09/2020 

Ayudas sobre el desarrollo tecnológico basado en inteligencia 
artificial y otras tecnologías habilitadoras digitales 

01/08/2020 30/09/2020 

Convocatoria de ayudas 2020 para el desarrollo de la oferta 
tecnológica en contenidos digitales. 

04/08/2020 05/10/2020 

Convocatoria d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte 07/07/2020 07/10/2020 

Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 22/08/2020 08/10/2020 

20A Convocatòria premis CREATIC 23/07/2020 09/10/2020 

Ayudas en el marco del Plan de Impulso al emprendimiento para la 
innovación en el Sector Portuario (Puertos 4.0)  

28/07/2020 28/10/2020 

Ayudas a la investigación Ignacio H. de Larramendi - Fundación 
Mapfre 

29/07/2020 30/10/2020 

31a edició dels Premis Nacionals de Recerca 01/09/2020 02/11/2020 

CEF Telecom Call 2020-2 30/06/2020 05/11/2020 

2020-2 CEF Telecom calls for proposals 30/06/2020 05/11/2020 

Ajuts de mobilitat de persones investigadores - Tecniospring 
INDUSTRY 

01/09/2020 16/11/2020 

Convocatòria Cupons Competitivitat Empresarial 24/07/2020 17/11/2020 

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

Subvenciones proyectos i+d e inversión. CDTI. COVID19 11/05/2020 15/12/2020 

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

mailto:innovacio@foment.com
http://www.foment.com/
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Projectes de Transferència Cervera 

01/01/2020 31/12/2020 

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

Programa Ayudas Banda Ancha Fija 30Mbps 21/06/2020 31/12/2020 

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

ICO- Red.es Acelera 10/06/2020 10/06/2024 

Programa Ayudas Banda Ancha Fija 30Mbps 21/06/2020 31/12/2020 

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

ICO- Red.es Acelera 10/06/2020 10/06/2024 

 

 

Més informació:  

 Convocatoria de ayudas 2020 para el desarrollo de la oferta tecnológica en 

contenidos digitales.- Red.es posa en marxa la Convocatòria d'ajuts 2020 per al 

desenvolupament de l'oferta tecnològica en continguts digitals, una línia d'ajudes 

que impulsi el lideratge empresarial en R + D + I de les empreses digitals 

espanyoles en el mercat dels continguts digitals. 

 Convocatoria de ayudas 2020 sobre el desarrollo tecnológico basado en 

inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras digitales.- Se trata de la 

concesión en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas de carácter 

dinerario, destinadas a financiar la realización de proyectos de desarrollo 

experimental basados en tecnologías habilitadoras digitales. 

 Línia de subvencions per a la transformació digital del comerç de proximitat i la 

restauració. L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Comerç, 

Restauració i Consum, posa en marxa una línia de subvencions amb un pressupost 

de 500.000 euros per a la transformació digital del comerç de proximitat i la 

restauració de barri. El termini finalitza el 21 de setembre de 2020. 

 31a edició dels Premis Nacionals de Recerca (PNR 2020).- El Govern i la Fundació 

Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) han convocat la 31a edició dels 

Premis Nacionals de Recerca (PNR 2010). Els PNR reconeixen els diversos àmbits 

de l’activitat investigadora, així com les iniciatives de comunicació científica, de 

mecenatge científic a lacooperació publicoprivada en projectes de recerca i 

mailto:innovacio@foment.com
http://www.foment.com/
https://www.foment.com/wp-content/uploads/2020/08/2020_56-Ayudas-2020-para-el-desarrollo-de-la-oferta-tecnol%C3%B3gica-en-contenidos-digitales.pdf
https://www.foment.com/wp-content/uploads/2020/08/2020_56-Ayudas-2020-para-el-desarrollo-de-la-oferta-tecnol%C3%B3gica-en-contenidos-digitales.pdf
https://sede.red.gob.es/c00720-ed
https://sede.red.gob.es/c00720-ed
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/linia-de-subvencions-la-transformacio-digital-del-comerc-de-proximitat-i-la-restauracio
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/linia-de-subvencions-la-transformacio-digital-del-comerc-de-proximitat-i-la-restauracio
https://premisnacionalsrecerca.fundaciorecerca.cat/frontend/
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innovació (R+I) i la creació d’empreses de base científica a Catalunya. Els 

guardons fomenten el reconeixement social de la ciència i divulguen entre la 

societat catalana l’activitat científica, tant a Catalunya com a l’estranger, dels 

investigadors i entitats vinculades al nostre país. El termini de presentació de 

candidatures per a totes les modalitats finalitza el proper 2 de novembre 

 Premis Nit de la robòtica.- El Grup de Treball de Robòtica de la Comissió Indústria 

4.0 d´Enginyers Catalunya vol reconèixer la contribució dels professionals del 

sector de la robòtica, així com les iniciatives i projectes innovadors en aquest àmbit 

tecnològic. Es poden presentar candidatures fins al 20 de setembre enviant un 

correu electrònic a info@coneixement.eic.cat  

 Convocatòria Enrich in Brazil.- El projecte ha anunciat una convocatòria per a un 

repte d'innovació per crear solucions relacionades amb la COVID-19 a les àrees de 

digitalització de turisme, salut i desenvolupament sostenible. 

 Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2020.-  L'objectiu dels Premis 

Nacionals d'Innovació i de Disseny és distingir a aquelles persones i entitats 

(institucions i organitzacions) que han fet de la innovació un element indispensable 

en el desenvolupament de la seva estratègia professional i del seu creixement 

empresarial. 

 

4.- Informes 

 Global Innovation Index 2020.- El 2 de septiembre se ha hecho público el Índice 

Mundial de Innovación (GII, según sus siglas en inglés, Global Innovation Index) 

elaborado de forma conjunta por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual e Industrial (OMPI), la Universidad Cornell y la Escuela de Negocios 

INSEAD. Un año más Suiza se alza como la economía más innovadora del mundo 

seguida de Suecia, los Estados Unidos de América, el Reino Unido y los Países 

Bajos, según el Índice Mundial de Innovación 2020. España ocupa el puesto 30 de 

la lista global de economías analizadas, bajando un puesto con respecto a 2019.  

 

5.- Altres noticies d’interès 

España: 

 El CDTI destina 114 millones de euros para 124 proyectos de I+D+I empresarial 

El Consejo de Administración del CDTI, Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) 

adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha aprobado 124 nuevos proyectos 

de I+D+I con un presupuesto total de 151,68 millones de euros, de los que el CDTI 

aportará 114,43 millones de euros. 

mailto:innovacio@foment.com
http://www.foment.com/
https://www.nitdelarobotica.cat/?page_id=534&id_mail=53073969
mailto:info@coneixement.eic.cat
http://brazil.enrichcentres.eu/event/innovation-challenge-call-for-solutions-is-open-
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=30f329a26ac73710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=165cdb814a686610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.globalinnovationindex.org/home
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=7b2d15da16e44710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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 El Gobierno aprueba subvenciones por 2,25 millones de euros para impulsar 

diversos proyectos de investigación e innovación 

El Consejo de Ministros aprobó el 1 de setiembre, a propuesta del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones por un total de 2,25 millones de euros a ocho entidades con el 

objetivo de impulsar proyectos en materia de investigación y fomentar acciones 

innovadoras. 

 40 proyectos innovadores optan a las ayudas de las líneas I+D+i e Industria 

Conectada 4.0 

Dieciocho proyectos se encuadran en la línea de “Investigación, Desarrollo e 

Innovación en el ámbito de la Industria Manufacturera” por un valor de 8,2 millones 

de euros, con los sectores de automoción, aeronáutico y espacial, y resto de 

industrias manufactureras (alimentación, textil, químicas, artes gráficas, 

farmacéuticas, fabricación de productos informáticos, electrónicos, etc) como 

ámbitos temáticos. Catalunya lidera el ranquing de CC.AA con 7 proyectos 

equivalentes a 2.724.080,00€ 

 El Ministerio de Industria destina 1,9 millones de euros al apoyo a la normalización 

y el fomento de la innovación industrial 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos Reales Decretos por los que se 

regula la concesión directa de subvenciones por un importe total de 2.202.550 

euros para el apoyo a la normalización a través del fortalecimiento de la 

infraestructura de la calidad y seguridad industrial, para el fomento de la innovación 

industrial y para la difusión, promoción y defensa de la Propiedad Industrial. 

 La OEPM, la DGIPYME y la Cámara de Comercio de España firman nuevamente 

un convenio para potenciar el desarrollo del Centro de Apoyo a la PYME para la 

Protección de la Innovación "CEVIPYME" 

CEVIPYME cuenta con un portal web propio www.cevipyme.es y un servicio de 

información personalizada en gestión de Propiedad Industrial, patentes, marcas y 

diseños industriales. 

 

Catalunya: 

 El Govern acorda col·laborar amb la Fundació EOI per impulsar la transformació 

digital d'empreses industrials catalanes 

El consell executiu ha aprovat que ACCIÓ –l'agència per a la competitivitat de 

l'empresa del Departament d'Empresa i Coneixement- signi un conveni amb la 

Escuela de Organización Industrial adscrita al Ministeri d'Indústria per oferir 

assessorament a empreses catalanes en l'àmbit de la indústria 4.0. 

mailto:innovacio@foment.com
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https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=09a93b1cd8944710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/40-proyectos-innovadores-optan-a-las-ayudas-de-las-lineas-IDi-e-Industria-Conectada-4.0.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/40-proyectos-innovadores-optan-a-las-ayudas-de-las-lineas-IDi-e-Industria-Conectada-4.0.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/El-Ministerio-de-Industria-destina-1,9-millones-de-euros-al-apoyo-a-normalizacion-y-el-fomento-de-la-innovacion-industrial-.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2020/Paginas/El-Ministerio-de-Industria-destina-1,9-millones-de-euros-al-apoyo-a-normalizacion-y-el-fomento-de-la-innovacion-industrial-.aspx
https://cevipyme.es/es-es/Paginas/PagInicio.aspx
https://cevipyme.es/es-es/Paginas/PagInicio.aspx
https://cevipyme.es/es-es/Paginas/PagInicio.aspx
https://www.accio.gencat.cat/ca/accio/premsa-comunicacio/cercador-premsa-actualitat/article/01092020-Acord-Govern-Industria40
https://www.accio.gencat.cat/ca/accio/premsa-comunicacio/cercador-premsa-actualitat/article/01092020-Acord-Govern-Industria40
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 ACCIÓ i la Comissió Europea destinen 3,3M€ a la subvenció de contractes 

d'investigadors per part d'empreses i agents d'R+D catalans 

Es tracta del projecte europeu Tecniospring INDUSTRY d’ACCIÓ, que cobreix el 

100% de la contractació de 24 investigadors aquest 2020 per promoure el 

desenvolupament de projectes d’R+D i la transferència tecnològica. En el marc 

d’aquesta iniciativa, des del 2013 s’han impulsat 128 projectes d’R+D, sol·licitat 26 

patents i creat 5 spin-offs, mentre que s’ha arribat a acords amb entitats com el 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) i la Universitat de Stanford dels Estats 

Units 

 La botiga online de luxe alemanya Mytheresa obre un nou 'hub' tecnològic a 

Barcelona amb capacitat per a 70 treballadors 

Les noves oficines de 700m2 ubicades a la Rambla de Catalunya de Barcelona se 

centraran en el desenvolupament de tecnologia i serveis. Mytheresa treballa amb 

més de 250 marques de luxe i disseny internacionals i distribueix a més de 140 

països 

 080 Barcelona Fashion, en format digital, es focalitza en projectar la moda a tots els 

públics i arribar a noves audiències a nivell internacional 

El públic podrà seguir l’emissió de tots els continguts a través del 080 TV, des de 

https://080barcelonafashion.cat/ , que esdevindrà un frontrow virtual de d’on gaudir 

de l’emissió de continguts, produïts i en directe 

 Un total de 85 candidatures opten a la sisena edició dels Premis DonaTIC 

Els premis DonaTIC 2020 tenen vuit categories que són excloents (cada candidata 

només pot ser-ho d’una categoria) i que s’agrupen en tres àmbits: professional; 

acadèmic i de revelació, i de divulgació i iniciatives referents. 

 

 

Barcelona, 3 de setembre  de 2020 
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