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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
ORDRE EMO/217/2015, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores i es fa pública la
convocatòria per a l'any 2015 de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de
reactivació industrial.

El Govern té la voluntat de facilitar el finançament de les empreses catalanes que fomentin la reactivació
industrial del territori, especialment d’aquelles comarques on la taxa d’atur se situa per sobre de la mitjana del
territori català o on s’hagi patit una deslocalització industrial amb una afectació superior a 100 treballadors. En
aquest sentit es valoren una sèrie de factors, com ara la internacionalització o el plus d’un avantatge
competitiu en forma de patent o projecte de recerca i els criteris definitoris de les empreses beneficiàries dels
ajuts, que permetin donar suport a les empreses que puguin participar activament en el procés de reactivació
industrial a Catalunya.
Amb aquesta finalitat el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant la Direcció General d’Indústria, ha
implementat, d’acord amb l’Ordre EMO/223/2013, de 16 de setembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores i s’obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de
reactivació industrial (DOGC núm. 6467, de 26.9.2013), una línia d’ajuts en forma de garantia per al
finançament de projectes de reactivació industrial, amb la col·laboració de l’Institut Català de Finances (ICF).
Atesa la Resolució EMO/1277/2014, de 26 de maig, per la qual es fa publica la convocatòria per a l’any 2014
de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (DOGC núm.
6640, de 10.6.2014);
Atesa la Resolució EMO/2909/2014, de 23 de desembre, per la qual es modifica la Resolució EMO/1277/2014,
de 26 de maig, per la qual es fa publica la convocatòria per a l’any 2014 de la línia d’ajuts en forma de
garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014), i que
amplia el termini de presentació de sol·licituds fins a 31 de març de 2015;
Vista la bona acollida que aquesta línia de finançament va tenir l’any 2014, i atès que la Resolució
EMO/1277/2014, de 26 de maig, estableix el termini per a la presentació de sol·licituds fins a 31 de març de
2015, cal publicar una nova ordre que doni continuïtat a la línia d’ajuts en forma de garantia per al
finançament de projectes de reactivació industrial;
D’acord amb el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Català de
Finances de 6 de juliol de 2015;
Vistos els informes de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i d’acord amb les facultats que em són
conferides d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1
Bases reguladores
Aprovar les bases reguladores que hauran de regir aquesta convocatòria, les quals figuren a l'annex d'aquesta
Ordre.

Article 2
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Convocatòria
Es fa pública la convocatòria per a l’any 2015 de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de
projectes de reactivació industrial.
L’atorgament dels ajuts regulats en aquesta Ordre s’estableix en el marc del Conveni de col·laboració, abans
esmentat, entre el Departament d’Empresa i Ocupació i l’ICF.

Article 3
Règim jurídic
A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reglament que la
desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176 de 25.7.2006); i el Reglament
(CE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013).

Article 4
Import màxim
L’import màxim per formalitzar operacions a l’empara del Conveni signat entre el Departament d’Empresa i
Ocupació i l’Institut Català de Finances per finançar projectes de reactivació industrial, de 6 de juliol de 2015,
és de 12.217.030,36 euros.

Article 5
Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds
5.1 El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al
DOGC i restarà obert fins al 31 de desembre de 2016 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.
5.2 Les sol·licituds s'han de formalitzar telemàticament, per mitjà del formulari que estarà a disposició de les
empreses beneficiàries al web de l’ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació que preveu la base 6 de
l’annex d’aquestes bases reguladores.
5.3 Així mateix, l’imprès de sol·licitud resultant de la tramitació telemàtica, en paper i degudament signat, s’ha
de presentar en el termini que estableix l’apartat 1 a la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (que es poden
consultar a la pàgina web http://canalempresa.gencat.cat), o a la Direcció General d’Indústria, passeig de
Gràcia, 129, 08008 Barcelona, o bé a l’Institut Català de Finances. La data d’aquesta presentació és la vàlida a
efectes de presentació de la sol·licitud.
La presentació de sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb els supòsits que preveu 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.
5.4 La signatura de la sol·licitud implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la
funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i
amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social per part del sol·licitant.

Article 6
Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos
L’òrgan competent per a la tramitació, la resolució, el termini per a la finalització del procediment, el mitjà de
notificació i el règim de recursos els regula la base 9 de l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició addicional
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La Direcció General d’Indústria durà a terme un estudi d'impacte sobre els resultats derivats dels ajuts que
regula aquesta Ordre i d'acord amb els objectius previstos.

Disposició derogatòria
Queda derogada l’Ordre EMO/223/2013, de 16 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i
s’obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació
industrial (DOGC núm. 6467, de 26.9.2013).

Disposició final
Entrada en vigor
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de juliol de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Annex
Bases reguladores per a la concessió de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de
reactivació industrial

Disposicions generals

-1 Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament dels
projectes de reactivació industrial que es descriuen a la base 4.

-2 Empreses beneficiàries
2.1 Poden ser beneficiàries les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que, de forma preferent,
compleixin tres dels sis criteris següents:
a) Les empreses que comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç
tancat, o en el moment de la formalització de l’operació, i sense comptar el préstec objecte de la línia de
reactivació industrial.
b) Les empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en el darrer exercici hagin
facturat fins a 40 milions d’euros.
c) Aquelles empreses que acreditin un percentatge de vendes a l’estranger superior al 25% durant els tres
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darrers exercicis de manera continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis.
d) Aquelles empreses que hagin desenvolupat o estiguin desenvolupant un projecte de R+D, preferentment en
col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya, o bé que disposin d’un avantatge competitiu basat en una
patent pròpia.
e) Aquelles empreses que disposin de contractes i comandes signades per al finançament del circulant.
f) Aquelles empreses que impulsin un projecte d’inversió o de creació d’ocupació en una comarca de Catalunya
amb una taxa d’atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on recentment s’hagin patit
deslocalitzacions industrials amb afectació superior a 100 treballadors.
2.2 Amb caràcter general, els beneficiaris han de complir els requisits següents:
a) En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors han de complir amb la quota legal de reserva de llocs de
treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb
les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret
322/2011, de 19 d’abril.
b) Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant de l’Estat i la Generalitat de Catalunya,
així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
c) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió de la Comissió declarant un
ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
d) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística.
e) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
f) No haver estat sancionades durant l’any anterior a aquesta convocatòria, en resolució ferma, per la comissió
d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o
en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat 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.
g) Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones han d’indicar els mitjans per prevenir i
detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de
treball, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista.
h) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció
de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
i) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i amb aquesta finalitat
adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de
les empreses de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla
d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat
efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).
j) No haver superat la quantitat màxima d’ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de 3
exercicis fiscals.
2.3 El compliment dels requisits de la base 2.2 i dels criteris de la base 2.1 s'ha d'acreditar mitjançant la
signatura de la declaració responsable que inclou l'imprès de sol·licitud de l'ajut. El fet de presentar aquesta
declaració responsable faculta l'òrgan competent de l'Administració per 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 Característiques dels ajuts
El Departament d’Empresa i Ocupació respon del 80% del principal pendent de cada préstec formalitzat a
través de l’ICF amb càrrec al fons de provisions que s’afectarà a aquest efecte. Prèviament a la formalització
del préstec per part de l’ICF, la Direcció General d’Indústria haurà d’emetre una resolució respecte de
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l’elegibilitat industrial del projecte.
Les condicions dels préstecs són:
a) Tipus d'interès: el tipus d’interès serà variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins a 3,95%.
b) Import: l’import del préstec serà fins a un màxim del 100% de l’import de l’actuació subvencionable, amb
un mínim de 500.000,00 euros i un màxim de 2.000.000,00 d’euros.
c) Termini: el termini màxim del préstec en el cas de finançament d’inversions o de plans de millora de la
competitivitat serà de fins a set anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de
fins a dos anys, inclòs en aquest termini.
d) Desemborsament: en una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24
mesos, contra presentació de factures o documents que justifiquin la inversió.
e) Garanties: les considerades suficients a criteri de l’Institut Català de Finances. Addicionalment, com a
complement de les garanties que aporti el titular, totes les operacions comptaran amb l’assumpció de risc del
Departament d’Empresa i Ocupació, que serà del 80% del risc viu de les operacions. Les garanties que
aportarà el beneficiari seran compartides entre l’ICF i el Departament.
f) Amortització: el préstec s’amortitzarà per trimestres vençuts.
g) Comissió d’obertura màxima: 0,50% del nominal del préstec.
h) Interès de demora: tipus d’interès vigent + 6%.
L’aval del 80% del préstec comporta la concessió d'un ajut que es calcularà segons el que disposa el
Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles
107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

-4 Tipologia dels projectes objecte de finançament
4.1 Els projectes d’inversió per a la implantació i la creació de nous establiments industrials, o l’ampliació dels
existents, i que comportin la creació de nous llocs de treball.
4.2 Els plans de millora de la competitivitat, ja sigui mitjançant el desenvolupament de nous productes o la
incorporació de sistemes de producció avançats, que contribueixin a la reactivació industrial i generin ocupació
neta.

-5 Despeses elegibles
5.1 En el cas de projectes d’inversió es consideren elegibles les despeses d’adquisició d’actius materials o
immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.
5.2 En el cas de plans de millora de la competitivitat seran elegibles les despeses de personal, les despeses
d’adquisició d’equipaments o d’actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament
vinculades a l’execució del projecte.
5.3 Els projectes d’inversió o d’implantació de plans de millora de la competitivitat podran incloure finançament
de circulant, que no podrà superar el 30% del total de l’import del projecte.

-6 Documentació addicional
6.1 Juntament amb la sol·licitud que es pot trobar al web de l’ICF, en paper i degudament signada, s'hi
adjuntarà la documentació següent:
a) Memòria tècnica del projecte a finançar i, en el cas de sol·licitar un préstec per finançar circulant, una breu
explicació sobre les necessitats de finançament.
b) Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l'empresa, en el cas que no estigui
inscrit al Registre mercantil.
c) Si n'hi ha, detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes despeses elegibles, procedents de
qualsevol administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

6/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6917 - 21.7.2015
CVE-DOGC-A-15198042-2015

quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s’inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.
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’atorgament i l’ens atorgant, que s’inclou com a declaració annexa a
la sol·licitud.
6.2 En el cas que algun d'aquests documents ja s'hagi presentat en convocatòries anteriors de la Direcció
General d’Indústria, no caldrà la presentació en aquesta convocatòria, sempre que el sol·licitant presenti una
declaració on s'hi especifiquin aquests documents, la data en la qual es van presentar a la Direcció General
d’Indústria i es faci constar que continuen sent vigents. El codi de formulari que fa aquesta funció és el
G146NIA-184, i l’enllaç al Catàleg de formularis del Departament és
http://dti.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-184-00.pdf

-7 Esmenes i millora de les sol·licituds
Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentada, si aquestes no reuneixen els requisits que
estableixen els apartats anteriors, es requerirà l’entitat sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies hàbils,
esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que
desisteix de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia, 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.
D’acord amb l’article 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i amb l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, aquest requeriment es farà mitjançant notificació electrònica. La
notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals en el moment en què es produeix l’accés al seu
contingut. Sempre que hi hagi constància de la seva posada a disposició, transcorreguts 10 dies naturals sense
que la persona interessada accedeixi al seu contingut, s’entendrà que ha estat rebutjada, llevat que d’ofici o a
instància de part es comprovi la impossibilitat d’accedir-hi.

-8 Procediment de concessió
El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre
d’entrada dels expedients al Registre i fins a l’exhaurir el pressupost.

-9 Valoració, tramitació i resolució de les sol·licituds
9.1 Inicialment l’ICF estudiarà la sol·licitud de finançament, establirà les condicions financeres de l’operació
(import, termini i garanties), analitzarà la viabilitat econòmica de l’operació i en dictaminarà l’aprovació o
denegació d’acord amb els seus criteris de caràcter financer.
9.2 L’ICF informarà la Direcció General d’Indústria sobre l’aprovació o la denegació de la sol·licitud de
finançament per tal que la Direcció General d’Indústria resolgui sobre l’ajut sol·licitat.
9.3 En cas d’aprovació per part de la Direcció General d’Indústria, el/la director/a general d’Indústria emetrà
una resolució on s’indicarà la quantia del préstec i la garantia aprovats, la quantia de l'ajut equivalent, i les
condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte de la línia d’ajuts. La resolució es notificarà a
l’ICF i als beneficiaris, amb el seu consentiment previ, mitjançant notificació electrònica a l'adreça que el
sol·licitant hagi indicat, a aquests efectes, a l'imprès de sol·licitud, i la notificació s'entendrà practicada a tots
els efectes legals en el moment en què es produeix l’accés al seu contingut. Sempre que hi hagi constància de
la seva posada a disposició, transcorreguts 10 dies naturals sense que la persona interessada accedeixi al seu
contingut, s’entendrà que ha estat rebutjada, llevat que d’ofici o a instància de part es comprovi la
impossibilitat d’accedir-hi.
En tot cas la notificació també es podrà efectuar mitjançant correu certificat amb justificant de recepció,
d’acord amb el que disposa l’article 56.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
9.4 En cas que l’ICF dictamini desfavorablement la concessió del préstec ho comunicarà a la Direcció General
d’Indústria, adjuntant la sol·licitud presentada per l’empresa, per tal que el director general d’Indústria resolgui
sobre la denegació de l’ajut. Aquesta resolució s’ha de notificar a l’empresa interessada d’acord amb el
procediment que indica la base 9.3.
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9.5 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de tres mesos, a comptar des de la data de
presentació de la sol·licitud. Si un cop transcorregut aquest termini no s'ha produït la notificació esmentada,
s'entendrà que la sol·licitud es desestima, per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2
e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost.
9.6 Contra la resolució que dicti el/la director/a general d’Indústria, que no exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Empresa i Ocupació en el termini d’un mes, a comptar des
de l’endemà de la data de notificació de la resolució.

-10 Revisió i modificació
10.1 Existeix la possibilitat de modificació de la resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions o
de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.
Per causes degudament justificades, i amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, existeix la possibilitat de
modificació de la resolució de concessió, sempre que no resti afectada la seva essència, en el cas d'alteració de
les condicions que sobrevinguin al projecte finançat i que es justifiquin suficientment pels interessats abans del
termini d'execució del projecte.
10.2 A petició de la persona interessada l’ICF podrà aprovar la modificació de les condicions d’una operació
formalitzada en l’àmbit d’aquesta línia d’acord amb els seus criteris economicofinancers per tal de facilitar la
bona fi de l’operació, tot i que les noves condicions poden comportar condicions més beneficioses o oneroses a
les inicialment establertes.

-11 Publicitat
D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l’article 94.6
del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si l’import de les subvencions atorgades,
individualment considerades, és igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat per mitjà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya (https://tauler.seu.cat/), amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari
al qual s’ha imputat, les persones o les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la
subvenció. Si la quantia de les subvencions concedides és inferior a 3.000,00 euros, no escaurà la publicació al
DOGC.
Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, es donarà publicitat dels atorgaments de les subvencions
mitjançant la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació (http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/).

-12 Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases resten sotmesos a les obligacions següents:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció i acreditar-ho davant la Direcció General d’Indústria.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a la Direcció General d’Indústria i a les de
control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar
tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
c) Comunicar a la Direcció General d’Indústria l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a
la mateixa finalitat i/o despeses subvencionables procedents de qualsevol administració o entitat, públiques o
privades, nacionals o internacionals,
d) Comunicar a la Direcció General d’Indústria les alteracions de les condicions per les quals es va atorgar la
subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació
donada als fons percebuts.
e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes
exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats
comptables i registres específics que exigeixin les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de
garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.
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f) Conservar durant 5 anys els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d’acord amb la
normativa comunitària.
g) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits que preveu la base 15 d’aquest annex .
h) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament a tota aquella inversió o material escrit
producte de l’actuació subvencionada, d’acord amb el que preveu l’article 31 del Reglament de la Llei general
de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
i) Si el beneficiari és una entitat privada a les quals es refereixen els epígrafs a) i b) de l’article 3.4 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780,
de 31.12.2014), han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els
siguin aplicables.
j) Si el beneficiari és una persona jurídica que pot percebre subvencions per un import superior a 10.000,00
euros, ha de comunicar mitjançant declaració responsable a la Direcció General d’Indústria la informació
relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, per tal que l’òrgan concedent les faci
públiques sempre que la subvenció concedida superi l’import de 10.000,00 euros, d’acord amb el que preveu
l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

-13 Justificació
El beneficiari de la línia d’ajuts ha de justificar l'aplicació dels fons i l’ajut percebut, d'acord amb el que
estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, davant la
Direcció General d’Indústria.
La forma i el termini en què s’ha de realitzar la justificació de l’ajut es determinaran a la resolució
d’atorgament.

-14 Seguiment i control
14.1 La Direcció General d’Indústria pot efectuar el seguiment de cada projecte finançat.
14.2 La Direcció General d’Indústria pot realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per
garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta al finançament obtingut i per determinar el
compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions que
s’hi estableixen. Els beneficiaris de l’ajut resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per
la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.
14.3 Els beneficiaris estan sotmesos als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que estableixen
els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre tramitació,
justificació i control de subvencions, i a l’article 95 del Text refós de la llei de fiances públiques de Catalunya.

-15 Causes de revocació i procediment
15.1 Són causes de revocació i es procedirà a la revocació total o parcial de l'ajut i, si escau, al reintegrament
de l’ajut percebut indegudament amb els interessos de demora que corresponguin, aquells casos que
estableixen els articles 92 bis i 99 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya; l’article 37 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 34 del Reglament de la Llei general de
subvencions.
15.2 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i de control, es constata que s'ha
produït alguna de les causes de revocació esmentades anteriorment, s'iniciarà la tramitació del procediment de
revocació corresponent, d'acord amb el que estableixen els articles 98 i 100 del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, el qual ha de concloure en el termini de 6 mesos a comptar de la data en què
s'hagi notificat la resolució d'inici d'expedient.

-16 Invalidesa de la concessió
Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que disposa l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
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general de subvencions, i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest article.

-17 Infraccions i sancions
A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del
títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els articles 101 i següents del
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot el que no s’hi oposi.

-18 Normativa UE en matèria d’ajuts d’Estat
18.1 Els ajuts en forma de garantia que es regulen en aquesta Ordre s’acullen al que preveu el Reglament (UE)
núm. 1407/2013 de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la
Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE núm. 352, de 24.12.2013).
De conformitat amb el Reglament esmentat, l’import total dels ajuts de minimis que es pot atorgar a una única
empresa no pot excedir de 200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals (l’actual i els dos
anteriors), o de 100.000,00 euros en el cas que es concedeixin a empreses que operin en el sector de
transport de mercaderies per carretera. Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans
de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.
18.2 Els sol·licitants de l’ajut han de presentar per escrit una declaració mitjançant la qual declaren els altres
ajuts de minimis rebuts durant els dos exercicis fiscals anteriors i l’exercici fiscal en curs que estiguin subjectes
a aquest Reglament o a qualsevol Reglament de minimis.
18.3 En el cas de fusions o adquisicions d’empreses, tots els ajuts de minimis atorgats anteriorment a
qualsevol de les empreses que es fusionen es tindran en compte per determinar si la concessió d’un nou ajut
de minimis a la nova empresa o a l’empresa adquirent supera el límit màxim pertinent.
18.4 No podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts, d’acord amb el Reglament (UE) 1407/2013, de la
Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament
de la Unió Europea als ajuts de minimis, i el Reglament (UE) 1408/2013, de la Comissió de 18 de desembre de
2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de
minimis al sector agrícola:
a) Les empreses que operin en els sectors de la pesca i l’aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm.
104/2000 del Consell.
b) Les empreses que operin en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles en els
casos següents:
Quan l’import de l’ajut es determini en funció del preu o de la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a
productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
Quan l’ajut estigui supeditat al fet que una part o la seva totalitat es repercuteix en productes primaris (
pagesos).
c) Les activitats relacionades amb l’exportació a països tercers o estats membres, és a dir, els ajuts
directament vinculats a les quantitats exportades, a l’establiment i l’explotació d’una xarxa de distribució o a
altres despeses corrents vinculades a l’activitat exportadora.
d) Els ajuts condicionats a la utilització de productes nacionals en lloc d’importats.
e) Els ajuts l’import dels quals es fixi sobre la base del preu o la quantitat dels productes comercialitzats.
18.5 Quan les ajudes es concedeixen de forma diferent a la subvenció, en aquesta Ordre l’ajut és en forma de
garantia, la quantitat total de l’ajut no correspon a la totalitat de l’import avalat, sinó que serà necessari fer un
càlcul per trobar l’equivalent de subvenció bruta que se li concedeix al beneficiari de l’ajut.

-19 Protecció de dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d’obtenir la subvenció
s’inclouen al fitxer Expedients administratius, de la Direcció General d’Indústria, regulat a l’Ordre
IUE/458/2010, de 17 de setembre. La seva finalitat és tramitar els expedients administratius relacionats amb
l’àmbit competencial, i impulsar i resoldre les qüestions que siguin objecte dels expedients. El seu responsable
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d’aquest fitxer és la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals. Les persones
interessades poden exercir els drets de l’afectat mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció esmentada
(passeig de Gràcia, núm. 105, 5a planta, 08008 Barcelona), adreça electrònica
bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat.

(15.198.042)
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