
   

 
 

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CANDIDATS ELEGIBLES PER A LA FUTURA 
PLATAFORMA PLEMCAT  

 
 
Examinada la documentació de les propostes presentades pels candidats i valorades per la 
Comissió Avaluadora PLEMCAT d’acord amb els criteris tècnics de valoració previstos a la secció 
Manifestació d’Interès en Energies Marines Flotants de PLEMCAT, l’IREC procedeix a la publicació 
de la resolució amb l’ordre de prelació provisional dels candidats elegibles admesos en la fase 1 
per l’assaig de prototips a la futura plataforma PLEMCAT juntament amb les propostes no admeses. 
 
Es fa constar expressament que aquesta resolució provisional quedarà condicionada, una vegada 
superat el corresponent procés per part dels candidats elegibles, a una resolució definitiva de 
classificació emesa per la Comissió avaluadora de PLEMCAT. 
 
Així mateix, es fa constar que l’assoliment i posada en marxa de la plataforma PLEMCAT queda 
subjecte i condicionada a l’obtenció de la subvenció suficient de la convocatòria d’ajuts 
“RENMARINAS DEMOS”. Subprograma 1 dedicat a les plataformes d’R+D+i del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, juntament amb l’IDAE, a la que PLEMCAT com a 
plataforma de R+D+i és candidata, del cofinançament necessari, així com a l’obtenció en ferm de 
totes les autoritzacions administratives corresponents que siguin necessàries per a la seva posada 
en marxa.  
 
De forma paral·lela a l’execució de les obres i instal·lació de PLEMCAT, prevista inicialment pel 
segon semestre de l’any 2025, en cas de complir-se totes les condicions anteriorment explicitades, 
l’òrgan competent de la gestió de PLEMCAT publicarà els criteris i requeriments definitius per 
regular la utilització i funcionament de PLEMCAT i el procediment de selecció de les accions o 
projectes, que disposant dels requeriments financers i de tots els permisos i autoritzacions 
necessàries, en cas de posar-se en funcionament la plataforma PLEMCAT i que aquesta compti amb 
suficient capacita operativa, d’evacuació i disponibilitat d’espai, podran arribar a ser candidats 
elegibles segons la resolució definitiva de la Comissió Avaluadora PLEMCAT per fer ús de les 
capacitats de PLEMCAT disponibles en aquell moment. 
 
Atenent a la necessitat de facilitar un termini per la presentació i resolució de possibles 
reclamacions a la present resolució es concedeix als interessats un termini de 15 dies hàbils a 
comptar des de la publicació per a presentar les possibles al·legacions que seran resoltes per la 
Comissió Avaluadora. La presentació s’ha de fer a través del correu electrònic plemcat@irec.cat, 
mitjançant una instància “Exposa-Sol·licita” adreçada a l’IREC. 
 
Finalment, s’informa que en el cas de que la resolució de les al·legacions presentades durant el 
termini esmentat comporti una modificació de l’ordre de prelació que consta en la present 
resolució provisional, l’IREC procedirà de nou a la publicació de la resolució provisional amb la 
rectificació de l’ordre de prelació provisional en la secció “Resolució de propostes” de PLEMCAT 
dins de la web de l’IREC. 
 
 
A Sant Adrià de Besòs, a 20 de març de 2023 
 
 
 
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) 


