ANUNCI, pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs en condicions
preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de
Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020.
L'Estratègia Europa 2020 fixa el marc general d’actuació on s’ha d’enfocar l’esforç de la política
de cohesió europea, que financen els fons estructurals i d’inversió europeus, entre ells, el Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020, dins de la prioritat d’inversió 3.4 de
recolzament de la capacitat de les Pimes per créixer en mercats regionals, nacionals i
internacionals, i en processos d’innovació, s’ha inclòs el desenvolupament d’una línia de
finançament per a PIMEs.
La disposició addicional tercera del text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat
pel Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, introduïda per l’apartat 4 de l’article 189 de la
Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i
de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre
emissions de diòxid de carboni, estableix: “Es confereixen a l’Institut Català de Finances les
tasques d'execució dels instruments financers del Programa operatiu de Catalunya Feder 201420 (Decisió CE 2015-894) en els termes de l'article 38.4.c del Reglament (UE) núm. 1303/2013,
del Parlament Europeu i del Consell, i se l’habilita perquè adopti les mesures oportunes per a
assegurar la bona gestió dels instruments financers del dit programa.”
Es vol posar a disposició de les petites i mitjanes empreses un instrument financer en condicions
preferents per mitjà de l'Institut Català de Finances (ICF) cofinançat amb el FEDER dins del
Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020.
Atès que a l’ICF i la seva activitat li són aplicables l’establert al Text refós de la Llei de l’Institut
Català de Finances, aprovat per Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre.
Atesos el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell; el Reglament
(CE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, 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); el
Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories
d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat (DOUE
L 187/1, de 26.6.2014); i l’ordre HFP/1979/2016 de 29 de desembre;
Es fan públiques les característiques i requisits de la línia de préstecs en condicions preferents
per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances
(ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020 que es publiquen a continuació:
Característiques i requisits de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament
a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) dins del
Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020

Disposicions generals
1. Objecte
L'objecte d'aquest anunci és fer públiques les característiques i requisits de la línia de préstecs
en condicions preferents a petites i mitjanes empreses.
La línia estarà dotada amb 183.899.666,00, si bé ICF en podrà augmentar l’import en aplicació
de l’establert a l’article 44 del Reglament (UE) núm. 1303/2013. L'horitzó temporal d'aquesta
línia de finançament serà fins maig de 2023 o fins l’esgotament dels fons disponibles.

2. Empreses destinatàries
Poden sol·licitar aquests préstecs les petites i mitjanes empreses:
a) que tinguin més de 10 treballadors i un volum de facturació anual superior als 2 milions
d’euros o amb un balanç superior a 2 milions d’euros,
b) que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions
d’euros o un balanç inferior a 43 milions d’euros,
El càlcul dels llindars anteriors s’ha de realitzar d’acord amb la definició de PIME de la Comissió
Europea establerta la Recomanació de la Comissió (2003) 1422, de 6 de maig de 2003.

3. Requisits mínims per poder sol·licitar préstecs
3.1 Amb caràcter general, els sol·licitants 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 que preveu l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013,
de 29 de novembre (BOE núm. 289, de 3.12.2013) o amb les mesures alternatives de caràcter
excepcional del Reial decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE núm. 94, de 20.04.2005) i del Decret
322/2011, de 19 d'abril (DOGC núm. 5864, de 21.04.2011).
b) Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant qualsevulla administració
pública, així com de les obligacions davant la Seguretat Social, al llarg de tot el procediment
d’estudi i aprovació del préstec en qüestió.
c) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió
Europea 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 (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).
e) No haver estat sancionats durant l'any anterior a aquesta publicació, 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 pel Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000).

f) 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 intervenirhi 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 (DOGC núm. 5123, de
2.5.2008).
g) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995,
de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); el Reial decret 39/1997, d'17 de
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997),
així com d'acord amb les modificacions posteriors que introdueix la Llei 54/2003, de 12 de
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de
13.12.2003).
h) 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.
i) No haver superat, com a única empresa, la quantitat màxima d'ajuts de minimis que pot rebre
una empresa en el període de 3 exercicis fiscals.
j) No haver sol·licitat ni rebut qualsevol altre ajut per finançar el mateix projecte.
k) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició inclosa a les
directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en
crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).
l) En cas que el projecte o l’empresa ho requereixi, una avaluació de l’impacte ambiental o un
pla ambiental.
m) Les actuacions no s’hauran finalitzat materialment, ni s’hauran executat íntegrament a la
data de l’aprovació de l’operació. Es considerarà que una actuació no està executada
íntegrament quan no tingui meritades totes les despeses associades, i en el cas d’inversions en
actius materials, que materialment no estigui finalitzada.
n) En el cas d’actuacions consistents en un projecte d’inversió, aquesta s’ha de realitzar a
Catalunya. En el cas de capital d’explotació, la seu on l’empresa prestatària desenvolupi
l’actuació haurà de ser a Catalunya. Quan l’empresa tingui diverses seus o desenvolupi l’activitat
en diferents centres, el centre en el qual es desenvolupi la part de l’actuació finançada haurà
d’estar situada a Catalunya. Si l’actuació afecta al prestatari o al conjunt de la seva activitat sense
distinció, s’entendrà ubicada a prorrata entre els centres afectats. Si no fos possible identificar
els centres afectats, l’operació s’entendrà ubicada a la seu social del beneficiari i haurà d’estar
ubicada a Catalunya.
o) Complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual (RD 1/1996, de 12 d’abril, per el que
s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual) en cas d’utilització de qualsevol
element susceptible de generar drets d’autor.
p) Les actuacions hauran de tenir, com a mínim, una de les següents característiques (criteris de
priorització):
•

Actuacions realitzades per empreses que operin en/o pels àmbits sectorials identificats
a la RIS3CAT. Quan l’activitat de l’empresa en o pels següents sectors sigui superior al

•

•

•
•

•

20% de la seva activitat total: alimentació, Energia i recursos, Sistemes industrials,
Indústries basades en el disseny, Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible,
Indústries de la salut, Indústries culturals i basades en l’experiència.
Actuacions que generin beneficis econòmics o socials a Catalunya (aquelles on la
inversió es realitzi a Catalunya o que inclou l’objectiu d’un increment net del nombre de
treballadors localitzats a Catalunya).
Actuacions amb generació i manteniment d’ocupació, en especial el d’alta qualificació
(que inclogui com a objectiu un increment net de treballadors o bé que mantingui
l’ocupació si més d’un 15% del total són treballadors amb educació superior).
Actuacions amb finançament privat (on l’import del préstec sigui inferior al 70% de
l’import de l’actuació elegible).
Actuacions amb l’objectiu d’incentivar l’activitat exportadora Catalunya (aquelles on les
actuacions estiguin directament relacionades i amb l’ objectiu d’incrementar el volum
d’exportació).
Actuacions en processos d’innovació i desenvolupament de nous productes.

q) 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.
r) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles
90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya.
3.2 El compliment dels requisits d'aquest punt s'ha d'acreditar mitjançant la signatura de la
declaració responsable que pot obtenir del web www.icf.cat un cop completat el document de
sol·licitud. Amb el fet de presentar aquesta declaració responsable l’entitat sol·licitant faculta
l'ICF per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions
necessàries per verificar la conformitat de les dades d'aquestes declaracions.
3.3 No podran ser beneficiàries d'aquesta línia:
a) Les empreses que operin en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel Reglament (CE)
núm. 104/2000 del Consell Europeu i/o pel Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament
Europeu i del Consell.
b) Les empreses que operin en el sector de la producció agrícola primària inclosos a l’àmbit dels
Reglament (UE) Num 1408/2013 i 720/2014 de la Comissió Europea.
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.

4. Condicions dels préstecs
a) Import.
Una empresa destinatària podrà obtenir més d’un préstec, amb els màxims següents:
•

Curt termini: 2.000.000€

•
•

Llarg termini: 2.500.000€
Total màxim per empresa: 4.500.000€

L’import mínim d’un préstec serà:
•
•

Curt termini: 100.000€
Llarg termini: 150.000€

Amb caràcter general, l’import del préstec no superarà el 70% de l'import de l'actuació elegible,
però excepcionalment i, prèvia justificació per part de l’empresa destinatària, l’ICF podrà
augmentar aquest percentatge fins a un màxim del 100%.
b) Termini màxim d'amortització.
Curt termini: el termini d'amortització serà de mínim 2 anys i màxim de 5 anys, amb possibilitat
d'un període de carència d'amortització de capital d’1 any, inclòs en aquest termini.
Llarg termini: el termini d'amortització mínim serà de 5 anys i màxim de 15 anys, amb possibilitat
d'un període de carència d'amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.
El termini i la carència es determinaran segons la vida de la inversió o projecte, el calendari del
projecte, la liquiditat disponible de l’empresa i els principis de bona gestió financera. Les
actuacions que siguin únicament de circulant es finançaran a curt termini (màxim 5 anys).
c) Desemborsament.
El desemborsament serà d'una sola vegada o en diversos desemborsaments parcials. En relació
amb els desemborsaments, s’efectuarà la justificació de les operacions d’acord al punt 11 del
present anunci i amb el següent ordre:
Factures o altres documents de valor probatori equivalent:
•

•

En tots els casos, prèviament al desemborsament, la prestatària ha de presentar les
factures o altres documents de valor probatori equivalent (primera part de la
documentació justificativa de la despesa indicada al punt 11 d’aquest anunci).
En el cas de desemborsament parcial, el percentatge calculat com la despesa justificada
mitjançant factures o equivalents sobre l’actuació finançada ha de ser igual o superior
al percentatge calculat com la suma dels desemborsaments del préstec (inclòs aquest
darrer) sobre l’import total del préstec.

Comprovants de pagament:
•

•

En el cas de despeses de circulant s’haurà de presentar els justificants de pagament del
les despeses justificades abans del desemborsament corresponent (segona part de la
documentació justificativa indicada al punt 11).
En el cas de despeses d’inversions, abans del nou desemborsament s’haurà d’haver
presentat els justificants de pagament corresponents a les despeses dels
desemborsaments anteriors. Els justificants dels pagaments de les despeses finançades
amb el nou desemborsament s’hauran de presentar posteriorment al desemborsament,
i si és el darrer desemborsament o un desemborsament únic, s’hauran de presentar en
el termini màxim de 45 dies comptats a partir d’aquest.

En casos excepcionals i adequadament justificats, es podrà acceptar la realització de
desemborsaments i la justificació i acreditació del pagament en un ordre diferent a l’indicat en
els criteris anteriors.
d) Amortització.
El préstec s'amortitzarà per períodes vençuts mitjançant el sistema de quota constant de capital
(lineal). La periodicitat de les amortitzacions serà mensual o trimestral a criteri de l’ICF.
e) Interès de demora.
El tipus d'interès vigent més el 6%.
f) Comissió d'obertura.
El 0,50% del nominal del préstec, que es podrà reduir en cas d’aplicació del punt i) següent.
g) Comissió amortització anticipada parcial o total.
El 0,25% de l’import de capital amortitzat.
h) Garanties.
Les garanties seran les considerades suficients a criteri de l'Institut Català de Finances per al
retorn del préstec, i es tindrà en compte el termini del préstec, la capacitat de retorn de la pròpia
l’empresa, el grau de cobertura, el valor i l’eficàcia de les garanties. No s’acceptarà com a
garantia la pignoració de dipòsits.
i) Tipus d'interès.
El tipus d'interès serà l'EURIBOR 12m més un percentatge (diferencial) que es determinarà per
a cada sol·licitud concreta. Aquest diferencial tindrà un mínim d’1% i un màxim de 2,25%, i que
es podrà reduir en cas d’aplicació del punt j) següent.
El valor concret del diferencial es determina en funció de l’anàlisi dels següents factors:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El nivell de recursos propis
El nivell de deute financer net
El benefici operatiu
El creixement de la facturació
El nivell de resultats
Historial i incidències de crèdit amb ICF
Les garanties addicionals, en el seu cas, i la seva eficàcia.
El termini de l’operació
El tipus d’actuació

Els valors de l'índex de referència de l'EURIBOR 12m inferiors a zero no es tindran en compte
per calcular els interessos i no es deduiran del diferencial pactat. En aquests casos, l'interès
aplicable a l'operació coincidirà amb el valor del diferencial acordat per a cada operació.
j) Reducció per compliment de criteris de priorització.
En cas de puntuació elevada dels criteris de priorització indicats al punt 3.1.p s’aplicarà una
reducció de 0,25%, que s’aplicarà a un dels dos següents valors a elecció del prestatari:

-

La comissió d’obertura indicada al punt f) anterior.
El diferencial indicat al punt i) anterior.

L’acompliment de cada criteri es valorarà amb 1 punt, i es considera elevada quan obté 3 o més
punts en total.
k) Modificació de les condicions econòmiques de la línia de préstecs.
L'ICF es reserva el dret a revisar les condicions econòmiques aplicables a les noves operacions
que s’aprovin dins d’aquesta línia en els següents casos:
-

en el cas en que la línia de finançament no assoleixi el nivell de col·locació previst en el
disseny de l’instrument financer (estratègia d’inversió).
En el cas d’un increment significatiu dels tipus d’interès del mercat financer.

Les condicions vigents en cada moment seran d'aplicació a les noves operacions i es podran
aplicar a les modificacions que es formalitzin a partir d'aquest moment.
5. Tipologia de les actuacions objecte de finançament i despeses elegibles
5.1 Seran elegibles les següents tipologies d’actuacions:
a) Capital d’expansió (per exemple, destinat al creixement de l’empresa, l’expansió de capital
humà o del capital fix).
b) Capital per enfortir les activitats generals de l’empresa (per exemple, aquelles activitats amb
l’objectiu d’estabilitzar i defendre la posició de mercat existent, o l’enfortiment de la capacitat
d’explotació).
c) Realització de nous projectes (per exemple, la construcció d’instal·lacions, o noves campanyes
de màrqueting, patents o productes nous).
d) Penetració de les empreses existents en nous mercats o noves activitats (per exemple,
l’expansió de la varietat de productes i serveis, o l’expansió territorial).
5.2 En totes les tipologies d’actuació, seran elegibles les despeses d'adquisició d'actius materials
o immaterials. També seran elegibles les despeses de circulant de l’empresa en els següents
casos:
a) Capital d’expansió: les necessitats de circulant per cobrir el creixement de les partides
identificades en l’actuació o projecte (per exemple, nòmines, inventaris, despeses
comercials, proveïdors).
b) Capital per enfortir les activitats generals de l’empresa: seran elegibles les despeses de
circulant quan es proveeixi a l’empresa amb un finançament estable del circulant per
facilitar l’enfortiment de les activitats en general (per exemple, despeses generals,
nòmines, inventaris, despeses comercials, proveïdors)
c) En la resta de tipologies (realització de nous projectes, penetració de nous mercats,
noves activitats) seran elegibles les despeses de circulant directament associades al
projecte (per exemple, despeses de personal, proveïdors, serveis) i que s’hagin justificat
adequadament dins del projecte.
En el cas de finançament de circulant, en el moment de l’aprovació, s’haurà de complir que la
posició global d’ICF de finançament de circulant amb el sol·licitant (calculat amb la inclusió del

nou préstec sol·licitat) no superi el 50% del finançament total de circulant de l’empresa (calculat
incloent també el nou préstec sol·licitat).
5.3 Despeses elegibles de les actuacions. Han de complir els següents requisits:
•
•
•

•
•

Les factures o altres justificants de despesa no podran tenir una antiguitat superior a sis
mesos, comptats des de la data d’aprovació de l’operació.
Que no hagin estat pagades abans de la data d’aprovació.
Actuacions que es concloguin i es paguin efectivament durant el període establert al
contracte de préstec de l’ICF, i en qualsevol cas, durant el període d’elegibilitat del
Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020.
En cas d’adquisició de terrenys, cal valoració mitjançant certificat d’empresa taxadora
homologada per Banc d’Espanya.
Despeses d’actuacions realitzades a Catalunya, d’acord amb el punt 3.1.n anterior.

No seran elegibles les següents despeses:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)

Despeses realitzades i/o pagades amb posterioritat al 31 de maig de 2023.
Actuacions totalment realitzades i abonades en el moment de realitzar la sol·licitud.
Refinançament de deutes o pagament de garanties bancàries o d’altre tipus.
Interessos i despeses financeres.
Adquisició de terrenys per un import superior al 10% de la despesa total elegible de
l’actuació.
Despeses que hagin rebut finançament d’altres ajuts o de Fons de la UE.
Fluctuacions del tipus de canvi de divises.
Impost sobre el valor afegit (IVA).
Impostos sobre la renda i de societats.
Contribucions en espècie i bens de segona mà.
Sancions.
Despeses de procediments judicials.
Avançaments de subvencions o despeses que es reemborsin amb subvencions.
Cost de depreciació.
A l'adquisició de bens i serveis mitjançant contractes públics: els descomptes efectuats
i els pagaments realitzats pel contractista a l'Administració en concepte de taxa de
direcció d'obra, control de qualitat o qualsevol concepte que suposi ingressos o
descomptes que es derivin de l'execució del contracte.
Desmantellament o construcció de centrals nuclears.
Despeses per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle procedents de les
activitats definides a l’annex 1 de la Directiva 2003/87/CE.
Fabricació, transformació i comercialització de tabac, infraestructures aeroportuàries
(excepte quan estiguin relacionades amb la protecció del medi ambient).

6. Sol·licituds i documentació
6.1 Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que
estarà a disposició de les potencials empreses beneficiàries al web de l'ICF (www.icf.cat),
juntament amb la documentació que preveu el punt 6.3.

6.2 La signatura de la sol·licitud implica l'autorització a l'ICF per a la funció de comprovació d'ofici
de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb les administracions
públiques, i de les obligacions amb la Seguretat Social.
6.3 Amb el formulari de sol·licitud, que es pot trobar al web de l'ICF, i que inclou la declaració
responsable a què fa referència al punt 3.2, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
a) Breu explicació i pressupost estimatiu de l’actuació a finançar.
b) Detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes despeses elegibles, si n'hi ha,
procedents de qualsevol administració o entitat, públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb especificació de la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant. Aquestes
dades hauran de ser completades a la declaració responsable que trobarà al web de l’ICF un cop
completat el formulari de sol·licitud.
c) Detall, si n'hi ha, dels ajuts de minimis sol·licitats o 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'ha d’incloure com a declaració annexa a la sol·licitud.
6.4 Un cop completat el full de sol·licitud, l’ICF li demanarà la informació necessària per
completar la sol·licitud.

7. Procediment d’atorgament
7.1 El procediment d’atorgament és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds seran
analitzades conforme els sol·licitants proporcionin tota la informació corresponent per l’anàlisi
de la sol·licitud al web de l'ICF i fins a exhaurir el pressupost.
7.2. L’ICF atorgarà els préstecs quan el projecte econòmic de l’empresa sigui viable a criteri de
l’ICF i compleixi amb totes les condicions incloses al present anunci. L’ICF considerarà viables els
projectes econòmics de l’empresa quan estimi que:
a) l’empresa seguirà disposant dels recursos necessaris per desenvolupar la seva activitat de
forma contínua, i
b) l’empresa tindrà la capacitat econòmica suficient per atendre totes les obligacions derivades
del finançament.
c) l’empresa tindrà capacitat de seguir obtenint el finançament necessari d’altres finançadors, si
fos el cas.

8. Valoració, tramitació, resolució i notificació als sol·licitants
8.1 La Unitat d’Admissions revisarà si la sol·licitud és complerta, si inclou tota la documentació,
i que no hi ha cap error manifest. En el cas que es trobés alguna mancança o incidència l’ICF ho
notificarà al sol·licitant electrònicament mitjançant l’eina e-Notum (seu electrònica de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya).

Es requerirà l'entitat sol·licitant perquè en un termini de deu dies naturals adjunti els documents
preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició i es
considerarà la sol·licitud com a desestimada.
8.2 L’òrgan tècnic de l'ICF (format per tres persones de la Direcció d’Inversions Creditícies)
estudiarà la sol·licitud de finançament, establirà les condicions financeres de l'operació (import,
termini, interès i garanties), analitzarà la viabilitat econòmica de l'operació, revisarà l’elegibilitat
de l’actuació i en proposarà l'aprovació o la denegació d'acord amb els criteris de caràcter
financer i d’elegibilitat.
8.3 La Comissió d’inversions Creditícies de l’ICF resoldrà l’aprovació o la denegació.
8.4. En el cas d’aprovació, L’ICF ho notificarà a l'empresa interessada electrònicament, amb el
mateix procediment indicat al punt 8.1.
8.5 En cas que l'ICF resolgui desfavorablement, aquesta resolució s'ha de notificar a l'empresa
interessada d'acord amb el procediment que indica al punt 8.1.
8.6. La formalització del contracte de préstec s’haurà de realitzar en un termini màxim de 90
dies des de la comunicació al sol·licitant de la resolució d’atorgament per part de l’ICF. Si la
formalització no es celebra per manca d’interès o voluntat del sol·licitant, es considerarà que
desisteix de la seva petició i es considerarà la sol·licitud com a desestimada.

9. Publicitat
9.1 D’acord amb l'article 115 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, l’acceptació del finançament
per part del prestatari comporta la inclusió en la llista pública de beneficiaris, que es publicarà
electrònicament o per altres mitjans, de conformitat amb l’article 115.2 de l’esmentat
reglament.

10. Revisió i modificació
Hi ha la possibilitat de revisar les operacions ja concedides en els següents casos i prèvia
sol·licitud del prestatari:
a) En el cas d’alteració sobrevinguda dels supòsits de fet existents tinguts en compte en el
moment d’aplicar els criteris per establir les condicions del préstec, el prestatari haurà de
justificar aquesta alteració i podrà proposar a l'ICF qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat,
es pugui produir en la destinació del finançament o les seves condicions que, si s'escau, ha de
ser expressament autoritzat per l'ICF. En aquest cas, s’aplicaran les condicions de préstecs
equivalents segons els criteris d’atorgament de la línia.
b) En casos excepcionals i a sol·licitud del prestatari, quan l’ICF consideri que el prestatari no
podrà fer front a les seves obligacions per causes sobrevingudes, l’ICF podrà aprovar la
modificació de les condicions econòmiques d'un préstec formalitzat en l'àmbit d'aquesta línia
d'acord amb els seus criteris economicofinancers, per tal de possiblitar la bona fi de l'operació
de préstec, tot i que les noves condicions poden comportar condicions més beneficioses o
oneroses a les inicialment establertes.

11. Justificació
11.1 Les entitats prestatàries de la línia han de justificar l'aplicació dels fons davant de l’ICF. La
prestatària haurà de presentar la documentació pertinent en un termini màxim de 45 dies a
partir de la finalització de l’actuació.
11.2 Un cop finalitzades les actuacions, les entitats prestatàries hauran d’haver presentat la
justificació de l’actuació mitjançant l’aportació dels justificants de despesa per l’import total de
l’actuació.
11.3. Les despeses s’han de justificar mitjançant dos tipus de documents:
-

factures o altres documents de valor probatori equivalent, que s’han de presentar abans
de cada desemborsament segons el punt 4.c d’aquest anunci.
Comprovants de pagament de les despeses, que s’han de presentar d’acord al punt 4.c
d’aquest anunci.

11.4 Igualment, l'entitat prestatària haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació
relativa al préstec que li pugui requerir l’ICF o qualsevol de les autoritats del Programa Operatiu
FEDER a Catalunya.

12. Verificació de les accions justificades
12.1 Les actuacions de verificació per part de l'ICF de les accions justificades podran ser de dos
tipus:
a) Verificacions administratives: tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de
despeses estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, extractes bancaris,
nòmines, etc.).
b) Verificacions in situ o sobre el terreny: tenen per objecte comprovar la realització efectiva de
l'actuació finançada, el compliment de les obligacions de les empreses beneficiàries i la
concordança entre els documents originals i els presentats a l’ICF.
12.2 Les empreses que rebin finançament d’aquesta línia s'han de sotmetre a les actuacions de
verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'ICF, la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de
Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya o qualsevol de les
autoritats del Programa Operatiu FEDER a Catalunya.

13. Seguiment i control
13.1 L’ICF pot efectuar el seguiment de cada actuació finançada.
13.2 L’ICF pot realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els
prestataris 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 prestataris resten obligats a facilitar tota la informació que

els sigui requerida per l’ICF o qualsevol de les autoritats del Programa Operatiu FEDER a
Catalunya.
13.3 Els prestataris estan sotmesos als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que
estableix l’article 125 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell.
13.4 L'ICF realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència
d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada.

14. Causes de revocació, de venciment anticipat o de canvi de tipus d’interés.
14.1 L’ICF podrà procedir al venciment anticipat total o parcial del préstec i, si té lloc qualsevol
de les següents circumstàncies:
a) L’incompliment en el pagament de quotes per part del deutor per un termini equivalent a tres
mesos.
b) Si s'enregistren devolucions de lletres acceptades a càrrec seu, procediments judicials que
determinin l'embargament de béns de la seva propietat; anotacions en registres d’impagats
(RAI, ASNEF), si cedeixen, alienen, graven o traspassen alguna de les seves explotacions
mercantils o industrials, o si fan actes de disposició sobre actius del seu patrimoni per un valor
superior al 20% del total dels actius fixes de la prestatària i/o les seves filials, segons valor de
mercat d’acord amb taxacions actualitzades, de tal manera que afecti negativament a la
solvència de la prestatària, sense la prèvia autorització de l’ICF; o cessen en la seva explotació o
activitat.
c) En cas de manca d’execució, de l’actuació finançada, a no ser que rebi una autorització
expressa de l’ICF.
d) En cas que s’hagués obtingut una subvenció atorgada per organismes oficials comunitaris,
estatals, autonòmics o locals, destinada a l’amortització total o parcial de l’actuació.
e) En cas que la despesa vinculada a l’actuació que es finança no s’hagi realitzat abans de la data
estipulada al contracte corresponent.
f) Si té lloc algun altre fet que faci desmerèixer la solvència de la part prestatària o de les
garanties prestades.
g) Si la part prestatària no compleix alguna de la resta d’obligacions que s’especifiquin al
contracte corresponent.
14.2. L’ICF podrà exigir el reintegrament de la subvenció bruta equivalent percebuda
indegudament amb els interessos de demora que corresponguin, en qualsevol dels següents
casos:
a) Obtenció del préstec falsejant les condicions requerides o bé ocultant-ne aquelles que ho
haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció del
comportament que fonamenten la concessió del préstec.

c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establers
en el punt 11 d’aquest anunci.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer
previstes en els punts 13 i 15 d’aquest anunci, així com l’incompliment de les obligacions
comptables, registrals o de conservació de documentació, quan d’aquest fet se’n derivi la
impossibilitat de verificar la utilització del préstec, el compliment de l’objectiu, la realitat i
regularitat de les activitats finançades o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o
privada , de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
f) Incompliment de les obligacions indicades al present anunci, sempre que afectin o es
refereixin a la forma en que s’han d’aconseguir els fins previstos, realitzar les actuacions o
adoptar el comportament que fonamenta la concessió del préstec.
g) Incompliment de les obligacions indicades al present anunci, diferents de les anteriors, quan
se’n derivi la impossibilitat de verificar la utilització del préstec, el compliment de l’objectiu, la
realitat i regularitat de les activitats finançades o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos
o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o
privada , de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
h) L’adopció, d’acord amb allò establers als articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una
decisió de la qual se’n derivi una necessitat de retorns.
14.3 L’ICF podrà incrementar el tipus d’interès del préstec en un 1% addicional a l’indicat al punt
4.i) en el cas d’incompliment per part del prestatari de qualsevol de les obligacions indicades en
el present anunci o en cas de les causes indicades al punt 14.2 anterior i que provoquin la pèrdua
total o parcial del cofinançament del FEDER dins del Programa Operatiu a Catalunya 2014-2020.

15. Normativa UE en matèria d'ajuts d'Estat
15.1 En el cas en que el tipus d’interès concedit es consideri inferior al tipus que el sol·licitant
hagués obtingut en el mercat d’acord a la Comunicació de la Comissió relativa a la revisió del
mètode de fixació dels tipus de referència i d’actualització (2008/C 14/02), els destinataris
poden gaudir d’ajuts d’Estat pel fet d’obtenir aquest finançament. ICF calcularà el valor de la
subvenció bruta equivalent com el valor actualitzat de la diferència d’interessos de referència i
els interessos del préstec segons s’indica a la comunicació de la Comissió (2008/C 14/02).
15.2 Els ajuts, en el seu cas, s'emmarcaran en alguns dels supòsits següents:
a) Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades
categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat (DOUE L 187/1, de 26.6.2014) quan les actuacions per a les quals es sol·liciti finançament
compleixin els requisits establerts a l’article 17 (ajuda a la inversió a favor de les PIME) que
correspon a la categoria d’ajut que es preveu aplicar als préstecs que s’acullin a aquest
Reglament.
b) En els casos on no sigui aplicable el règim anterior (com per exemple: aquells iniciats amb
anterioritat a la sol·licitud del préstec, o les actuacions de capital expansió i per enfortir les
activitats generals de l’empresa) s’aplicarà el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió,

de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la
Unió Europea relatiu a les ajudes de minimis.
15.3 En cas que l'ajut atorgat s'emmarqui en el Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny,
s'han de complir totes les condicions generals que regula el capítol I, articles de l'1 al 9, i les
condicions específiques aplicables a la categoria corresponent que estableix el capítol III.
15.4 En cas que l'ajut atorgat s'emmarqui en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de
desembre, i de conformitat amb el que s'hi estableix, 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 s'expressen termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte
de fiscalitat.
15.5 Els sol·licitants han de presentar per escrit una declaració mitjançant la qual manifesten els
altres ajuts de minimis que han sol·licitat o rebut durant els dos exercicis fiscals anteriors i
l'exercici fiscal en curs que estiguin subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013 o a qualsevol
reglament de minimis.
15.6 En 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.
15.7 L’ICF farà, en el seu cas, el càlcul de l'equivalent de subvenció bruta que se li concedeix al
prestatari, i aquest import es farà constar al contracte de préstec corresponent. En cas
d’aplicació del punt 10 del present Anunci, es calcularà la diferència que correspongui a
l’equivalent de subvenció bruta respecte de l’atorgament inicial, i es farà constar al contracte
modificació corresponent.

16. Obligacions de les entitats prestatàries
Els prestataris d’aquesta línia restaran sotmesos a les obligacions següents:
a) Complir l'objectiu, executar l’actuació, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que
fonamenta l’atorgament del préstec i acreditar-ho davant l’ICF.
b) Justificar davant l'ICF el compliment dels requisits i les condicions necessàries, mitjançant els
justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat; i també el compliment de la
finalitat per a la qual s'ha atorgat el préstec. Si el finançament cobreix un percentatge del cost
de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d'altres
mitjans de comprovació que estableixi l’ICF.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'activitat econòmica i financera que
corresponguin a l’ICF o a les autoritats del Programa Feder a Catalunya, tant nacionals com
comunitaris, i aportar tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions
anteriors.

d) Comunicar a l’ICF la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions, ajuts, préstecs o recursos per
a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o entitat, públiques o privades,
nacionals o internacionals.
e) Comunicar a l’ICF les alteracions de les condicions per les quals es va atorgar el finançament.
Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de
l'aplicació donada als fons percebuts.
f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al prestatari en cada
cas, així com aquells estats comptables i registres específics que s’indiquin al contracte, amb la
finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.
g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts durant 10 anys a partir de
la finalització de les actuacions i com a mínim fins a 31 de desembre de 2029, inclosos els
documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i
control, d'acord amb la normativa d’ajuts i la normativa del FEDER.
h) Procedir al reintegrament del préstec en el cas d’incompliment en els termes que indiqui el
contracte de préstec corresponent.
k) D'acord amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i
homes, els prestataris han de presentar una declaració responsable on manifestin el compliment
d'allò que preveu aquesta Llei.
l) 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), han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que
els siguin aplicables.

17. Protecció de dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal que els interessats en aquesta línia de préstecs hauran de
proporcionar a l’ICF, amb la finalitat d’obtenir el finançament per les actuacions detallades al
punt 5 anterior, seran tractades d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal (LOPD) (BOE núm. 298, de 14.12.1999, i suplement en
català núm. 17, de 30.12.1999), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament que desenvolupa la LOPD.
Aquestes dades seran incloses al fitxer de Préstecs directes declarat davant de l’autoritat
catalana de protecció de dades, sent el seu titular el mateix ICF. Es podran exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic i l’acreditació de la
identitat de l’interessat a l'adreça electrònica protecciodedades@icf.cat.

