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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
RESOLUCIÓ EMC/675/2019, de 8 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia d'ajuts en
forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la
internacionalització i la industrialització per als anys 2019-2020 (ref. BDNS 444908).
Catalunya és un país amb una base sòlida i amb tradició industrial i, tot i les conseqüències negatives de la
crisi econòmica, encara avui l'activitat manufacturera aporta una cinquena part de la riquesa generada.
El Govern de Catalunya ha assumit les prioritats marcades per l'Estratègia Europa 2020 i aposta decididament
pel foment d'una indústria intensiva en innovació, en coneixement i plenament internacionalitzada, de manera
que l'any 2020 la participació de la indústria al PIB català arribi al 25%. És per això que la voluntat del Govern
és impulsar mesures, al llarg d'aquesta legislatura, que permetin assolir aquest objectiu.
El 24 de juliol de 2017 la Generalitat de Catalunya, les patronals Foment del Treball, PIMEC i FEPIME, i els
sindicats UGT i CCOO van signar el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI). Aquesta iniciativa conjunta té
l'objectiu d'impulsar la indústria i fer-la més diversificada, innovadora, competitiva a escala internacional i de
més valor afegit. L'estratègia i les accions del PNI abasten sis àmbits; i les línies d'actuació en matèria
d'innovació empresarial i emprenedoria, de recuperació de l'ocupació industrial i d'adequació del finançament
públic a les necessitats dels projectes de creixement empresarial inclouen la creació d'instruments de
finançament a llarg termini vinculats a les actuacions del PNI per al període 2017-2020.
En aquest sentit, assumint el paper d'acompanyament i per facilitar l'accés al finançament del circulant i les
inversions en actius per dur a terme projectes d'innovació, internacionalització o industrialització que permetin
consolidar l'activitat industrial i avançar en l'adaptació de les empreses al canvi de model industrial, el Govern
vol posar a disposició del sector industrial un instrument financer d'ajuts en forma de garantia per mitjà de
l'Institut Català de Finances (ICF).
L'objectiu d'aquest instrument és facilitar l'accés al finançament de les empreses catalanes, sobretot d'aquelles
de dimensió menor, que duguin a terme projectes d'innovació, ja sigui en matèria de producte, procés o
organització, o emprenguin actuacions per tal de continuar obrint, ampliant i enfortint-se en nous mercats.
Tant en un cas com en l'altre, això facilitarà la consolidació de la seva posició competitiva i consegüentment el
manteniment de l'activitat productiva i la potenciació de la retenció del talent i la qualitat en l'ocupació.
Atès el que disposen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i del Reglament que la desenvolupa,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006);
Atesos 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); i 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 i 108 del Tractat (DOUE L 187/1 de 26.6.2014);
En el marc del Conveni de col·laboració de 5 de maig de 2017 entre el Departament d'Empresa i Coneixement i
l'Institut Català de Finances (ICF); del Conveni de col·laboració de 9 de juliol de 2015, entre el Departament
d'Empresa i Ocupació i l'Institut Català de Finances pel qual es constitueix un fons associat a línies de
finançament per a la internacionalització i la innovació (línia I+I) i reactivació industrial, i de l'Addenda de 19
de juliol de 2017 al Conveni de col·laboració de 5 de maig de 2017;
D'acord amb l'Ordre EMC/154/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia
d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la
internacionalització i la industrialització (DOGC núm. 7414, de 18.7.2017);
Vist l'informe de la Intervenció Delegada, i d'acord amb les facultats que em són conferides per 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 (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989),
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Resolc:

Article 1
Objecte
Es fa pública la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la
inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització per als anys 2019-2020.

Article 2
Tramitació, resolució i atorgament
La tramitació, la resolució i l'atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, així com els requisits per
obtenir la condició d'entitat beneficiària, les condicions dels préstecs, la tipologia dels projectes objecte de
finançament, les despeses subvencionables i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova
l'Ordre EMC/154/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma
de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i
la industrialització (DOGC núm. 7414, de 18.7.2017).

Article 3
Import màxim
3.1 L'import màxim per formalitzar operacions a l'empara del Conveni de 5 de maig de 2017, signat entre el
Departament d'Empresa i Coneixement i l'Institut Català de Finances (ICF) per al finançament de circulant i la
inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització, i l'Addenda de 19 de juliol
de 2017, és de 100.000.000,00 d'euros.
Per a aquesta convocatòria la quantitat màxima disponible serà de 85.000.000,00 d'euros i no superarà, en cap
cas, l'import global màxim de 100.000.000,00 d'euros pel conjunt de les convocatòries.
3.2 La concessió dels ajuts resta supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de concessió.

Article 4
Sol·licituds i termini de presentació
4.1 El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC i
restarà obert fins al 31 de desembre de 2020 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.
4.2 Les sol·licituds s'han de presentar i 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 el punt 4.4 d'aquest article.
En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per incidència tècnica, es determinarà
l'ampliació del termini no vençut i es publicarà a la Seu electrònica tant la incidència tècnica com l'ampliació
concreta del termini no vençut.
La identificació de la persona sol·licitant es podrà fer per mitjà dels sistemes de signatura electrònica admesos
per la Seu electrònica, que es poden consultar a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronica-seu.html.
4.3 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, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.
4.4 Juntament amb la sol·licitud, que es pot trobar al web de l'ICF i que inclou la declaració responsable a la
qual fa referència la base 3.2 de l'esmentada Ordre EMC/154/2017, de 12 de juliol, s'ha d'adjuntar la
documentació següent:
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a) Memòria tècnica del projecte a finançar i, en el cas de sol·licitar un préstec per finançar circulant, una
explicació breu sobre les necessitats de finançament.
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, que s'inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.
c) Detall, si n'hi ha, dels ajuts de minimis rebuts, per a aquest projecte o qualsevol altre, 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, i
que s'inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.
4.5 En el cas que algun d'aquests documents ja s'hagi presentat anteriorment davant qualsevol altra
Administració, no caldrà la seva presentació en aquesta convocatòria, sempre que el sol·licitant indiqui en quin
moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els documents, i la Direcció General d'Indústria ja els
recavarà electrònicament. Es presumirà que aquesta consulta l'autoritza l'interessat, llevat que faci constar la
seva oposició expressa.
La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Departament d'Empresa i Coneixement per obtenir per
interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics. En cas de no autoritzar-ho
mitjançant el formulari de sol·licitud, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.
4.6 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquesta base es requerirà l'entitat sol·licitant perquè
en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no
ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article
68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE
núm. 236, de 2.10.2015).
D'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada, la notificació d'aquest requeriment a
l'empresa interessada es realitzarà electrònicament, mitjançant compareixença de l'interessat a la Seu
electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya a l'aplicació e-NÒTUM (https://seu.gencat.cat/).
S'entén per compareixença a la Seu electrònica l'accés per part de l'interessat, o del seu representant
degudament identificat, al contingut de la notificació.
Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entendrà practicada en el moment en què es produeixi l'accés al
seu contingut, i s'entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals, a comptar des de la posada a
disposició de la notificació, sense que s'accedeixi al seu contingut.
L'obligació de notificar s'entendrà formalitzada amb la posada a disposició de la notificació a la Seu electrònica
de l'Administració de la Generalitat.
D'acord amb l'article 41.6 de la mateixa Llei, l'òrgan competent enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o a
l'adreça de correu electrònic que l'interessat hagi comunicat a la seva sol·licitud, informant-lo de la posada a
disposició de la notificació a la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat. La manca de pràctica
d'aquest avís no impedirà que la notificació sigui considerada plenament vàlida.
4.7 Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència
Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una
moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti
aquesta prerrogativa especial.
4.8 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les
bases reguladores que regulen aquesta línia d'ajuts comporta la inadmissió de la sol·licitud.

Article 5
Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos
5.1 Inicialment l'ICF estudiarà la sol·licitud de finançament, establirà les condicions financeres de l'operació
(l'import, el termini i les garanties), analitzarà la viabilitat econòmica de l'operació i en dictaminarà l'aprovació
o la denegació d'acord amb els seus criteris de caràcter financer.
5.2 L'ICF informarà la Direcció General d'Indústria sobre l'aprovació o la denegació de la sol·licitud de
finançament per tal que aquesta última resolgui sobre l'ajut sol·licitat.
5.3 La Direcció General d'Indústria emetrà un dictamen d'elegibilitat i viabilitat del projecte des de punt de
vista industrial.
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5.4 En cas d'aprovació per part de la Direcció General d'Indústria, el/la director/a general d'Indústria emetrà
una resolució degudament motivada que ha d'incloure, com a mínim, l'empresa sol·licitant a la qual es
concedeix l'ajut, la quantia del préstec i la garantia aportada pel Departament d'Empresa i Coneixement,
l'import de l'ajut equivalent, i les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte de la línia
d'ajuts. Aquesta resolució es notificarà a l'ICF.
D'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada, i d'acord amb el que especifica l'article
4.6 d'aquesta Resolució, la notificació de la resolució a l'empresa interessada es realitzarà electrònicament,
mitjançant compareixença de l'interessat a la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
per mitjà de l'aplicació e-NÒTUM (https://seu.gencat.cat/).
5.5 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/la director/a 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 8.4 de l'Ordre EMC/154/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases
reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions
per a la innovació, la internacionalització i la industrialització (DOGC núm. 7414, de 18.7.2017).
5.6 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de sis 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, del 3 d'agost, esmentada.
5.7 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/la conseller/a d'Empresa i Coneixement en el termini d'un mes, a
comptar des de l'endemà de la data de notificació de la resolució, segons el que disposen els articles 121 i 122
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE
núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

Article 6
Termini d'execució de les actuacions subvencionades
El termini d'execució de les actuacions subvencionables és des de l'1 de gener de 2018 fins als 24 mesos
posteriors a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.

Article 7
Forma i termini de presentació de la justificació
7.1 El compte justificatiu és la forma d'acreditar la realització de les actuacions subvencionades, així com les
despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts, i ha d'incloure la memòria
tècnica justificativa i la memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, d'acord amb el
que disposa la base 11.2 l'Ordre EMC/154/2017, de 12 de juliol, esmentada.
7.2 El termini per realitzar la justificació de l'ajut és de 3 mesos, a comptar des de la data de finalització del
termini d'execució de les actuacions subvencionables, i el concretarà la resolució d'atorgament de l'ajut.

Article 8
Clàusula suspensiva
L'eficàcia de les garanties que atorga el Departament d'Empresa i Coneixement en virtut de les bases
reguladores que regeixen aquesta línia d'ajuts resta condicionada a l'aprovació d'aquestes per part del Consell
de Ministres, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

Disposició final
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Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs de reposició amb caràcter potestatiu davant el/la conseller/a d'Empresa i Coneixement en el
termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, en els termes que estableixen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), sens perjudici de poder interposar qualsevol altre
recurs que es consideri oportú.

Barcelona, 8 de març de 2019

Maria Àngels Chacón i Feixas
Consellera d'Empresa i Coneixement

(19.079.042)
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