
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

RESOLUCIÓ EMC/830/2020, de 7 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de préstecs en
condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions
d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement (ref.
BDNS 502392).

Catalunya és un país amb una sòlida base i tradició empresarial i, tot i les conseqüències de la crisi econòmica,
l'activitat de les empreses incloses en l'àmbit competencial del Departament d'Empresa i Coneixement
representa una part molt significativa de la riquesa generada a Catalunya.

Els dies 22 i 23 d'octubre de 2019, unes pluges torrencials i riuades varen afectar diverses comarques de
Catalunya deixant un devastador balanç, en què cal lamentar l'existència de diverses víctimes mortals i
múltiples danys en infraestructures i serveis públics dels ens locals.

El mes de gener de 2020, la tempesta Glòria va ocasionar quantiosos danys a tot Catalunya perjudicant entre
d'altres, a tot el teixit empresarial català amb danys a les seves instal·lacions i provocant l'aturada de l'activitat
de nombroses empreses.

En aquest sentit, assumint el paper d'acompanyament i per facilitar l'accés al finançament del circulant i les
inversions necessàries per a la represa de l'activitat de les empreses afectades per les pluges torrencials i
riuades esmentades i per la tempesta Glòria, el Govern vol posar a disposició del teixit empresarial un
instrument financer d'ajuts en forma de bonificació d'interessos i de garantia per mitjà de l'Institut Català de
Finances (ICF).

Vista l'ORDRE EMC/35/2020 , d'1 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en
condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i
de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement (DOGC núm. 8103, de
de 3 d'abril de 2020);

Vist l'Acord del Govern de 29 d'octubre, pel qual s'impulsen mesures urgents per pal·liar els danys ocasionats
per les pluges torrencials i les riuades dels dies 22 i 23 d'octubre de 2019;

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 la Comissió, 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 la Comissió, 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);

Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març i prorrogat pel
Reial Decret 476/2020, de 27 de març estableix la declaració de l'estat d'alarma fins el 12 d'abril de 2020;

En el marc del Conveni de col·laboració de 20 de març de 2020 entre el Departament d'Empresa i Coneixement
(DEMC) i l'Institut Català de Finances (ICF);

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),

 

RESOLC:
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Article 1. Objecte

Es fa pública la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació d'interessos i de garantia per al
finançament d'actuacions necessàries per a revertir els efectes de les pluges torrencials i riuades que es van
produir el 22 i 23 d'octubre a Catalunya així com els efectes de la tempesta Glòria.

 

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/35/2020, d'1 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en
condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i
de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement (DOGC núm. 8103, de
3 d'abril de 2020).

Atès que els danys que es pretenen pal·liar i les necessitats de finançament ja han estat avaluats, la suspensió
de terminis d'aquesta convocatòria de subvencions podria provocar greus perjudicis als drets i interessos de les
persones interessades. Per aquest motiu, el procediment no resta suspès d'acord amb l'apartat 4 de la
disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

Article 3. Beneficiaris

3.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses l'activitat principal de les quals estigui inclosa dins
l'àmbit competencial del DEMC d'acord amb la base 2 de l'Ordre EMC/35/2020 d'1 d'abril, per la qual s'aproven
les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per
revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament
d'Empresa i Coneixement (DOGC núm. 8103, de 3 d'abril de 2020).

3.2 Pel què fa al sector industrial, podran ser beneficiàries aquelles empreses industrials i de serveis a la
producció, l'activitat principal de les quals estigui inclosa en la CCAE (Classificació catalana d'activitats
econòmiques) que es detallen a l'annex 1. En ambdós casos, han de tenir la seu social o seu operativa a
Catalunya.

Les empreses de serveis a la producció també hauran d'acreditar que el sector industrial representa més del
50% de la seva xifra de negoci.

Excepcionalment podran ser beneficiàries aquelles empreses industrials no incloses en l'Annex 1, sempre que
acreditin els danys causats i que no han rebut altres ajuts de la Generalitat de Catalunya per als mateixos fets.

3.3 Pel què fa al sector turístic, podran ser beneficiaris els subjectes turístics regulats als capítols III, IV, VI i
VII del Títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

Concretament:

- Establiments turístics d'allotjament: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de
turisme rural.

- Allotjaments turístics com els habitatges d'ús turístic; també en podran ser beneficiaris aquells que es puguin
incloure dins la modalitat d'allotjaments turístics singulars.

- Empreses turístiques de mediació: agents de viatges i intermediaris en els serveis turístics d'allotjament

- Establiments i activitats d'interès turístic.

- Guies de turisme.

Els beneficiaris hauran d'estar inscrits al Registre de Turisme de Catalunya i, en el cas dels establiments
turístics d'allotjament i dels allotjaments turístics, fer constar el seu Número d'Inscripció al Registre de Turisme
de Catalunya.

En el cas dels HUTS hauran d'acreditar la seva activitat turística continuada durant un any anterior a la
sol·licitud i mantenir-la en un termini mínim de 2 anys.
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Queden exclosos:

- Els establiments, instal·lacions i residències regulats per normativa pròpia i que no siguin de l'àmbit turístic,
com ara equipaments i instal·lacions juvenils i residències d'estudiants.

- Els equipaments d'informació, difusió i atenció turística (Capítol V del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de
juny, de Turisme de Catalunya).

3.4 Pel què fa al sector comercial, podran ser beneficiàries aquelles persones físiques o jurídiques que en
l'àmbit del comerç presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos els fabricants i
majoristes que no realitzen venda al detall excepte en el cas que les activitats per a les quals sol·liciten el
finançament compleixin els requisits exigits per la normativa vigent per a la venda al detall.

Pel què fa al sector dels serveis a les persones, podran ser beneficiàries aquelles persones físiques o jurídiques
que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

Tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, agències de viatges
detallistes, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d'estètica i bellesa, bars i restaurants, i serveis de
menjar preparat i càtering.

 

Article 4. Import màxim

4.1 L'import màxim per formalitzar operacions a l'empara del Conveni de 20 de març de 2020, signat entre el
DEMC i l'ICF per a la creació d'una línia de préstecs bonificats i de garantia per atendre situacions d'emergència
i risc en els àmbits sectorials competència del DEMC, és de 10.000.000,00 d'euros de risc viu.

Per a aquesta convocatòria la quantitat màxima disponible per als préstecs serà de 10.000.000,00 euros.
L'import de la bonificació és com a màxim del 3,75% per a préstecs per a inversió i un màxim del 3,25% per a
préstecs per a circulant. La garantia aportada pel DEMC és de fins a un màxim del 80% dels risc viu de cada
operació.

4.2 La concessió dels ajuts resta supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de concessió.

 

Article 5. Sol·licituds i termini de presentació

5.1 El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC i
restarà obert fins a 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC o fins a exhaurir
el pressupost per a aquests conceptes.

5.2 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 5.4 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.

5.3 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.

5.4 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'Ordre EMC/35/2020, d'1 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores
de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de
situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i
Coneixement (DOGC núm. 8103, de 3 d'abril de 2020), s'ha d'adjuntar 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. La memòria inclourà una relació detallada dels béns malmesos
per la situació de risc o emergència així com una valoració individualitzada dels béns i del circulant malmès.
Caldrà fer constar quina part dels béns malmesos han estat indemnitzats per l'assegurança que cobria aquests
béns.
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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 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.

5.5 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 de quin òrgan administratiu va presentar els documents, i l'òrgan competent del DEMC ja el
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 DEMC 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.

5.6 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 d'aquesta Llei, 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.

5.7 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.

5.8 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 6. Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

6.1 En primer lloc, l'ICF enviarà al DEMC les sol·licituds presentades a FinEmpresa, per tal que el Departament
comprovi que és una empresa elegible en el seu àmbit de competència i que les inversions orientades al
restabliment de l'activitat s'ajusten a la finalitat de la convocatòria, i que traslladi la comunicació oportuna a
l'ICF.

6.2 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 la denegació
d'acord amb els seus criteris de caràcter financer.

6.3 L'ICF informarà l'òrgan concedent sobre l'aprovació o la denegació de la sol·licitud de finançament per tal
que l'òrgan concedent resolgui sobre l'ajut sol·licitat.

6.4 L'òrgan concedent emetrà un dictamen d'elegibilitat del projecte que com a mínim haurà d'incloure: la
viabilitat tècnica del projecte, especialment en l'adequació als objectius de la convocatòria.

6.5 En cas d'aprovació per part de l'òrgan competent del DEMC, el/la director/a general de l'àmbit corresponent
emetrà una resolució on s'indicarà la quantia del préstec i els interessos bonificats, i si escau, de la garantia
aportada pel DEMC, 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,
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d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de
2.10.2015), i d'acord amb el que especifica l'article 5.6 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/).

6.6 En cas que l'ICF dictamini desfavorablement la concessió del préstec ho comunicarà al DEMC, adjuntant la
sol·licitud presentada per l'empresa, per tal que el/la director/a competent 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 9.5 de l'Ordre EMC/35/2020, d'1 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de
préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions
d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i Coneixement (DOGC
núm. 8103, de de 3 d'abril de 2020).

6.7 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, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

6.8 Contra la resolució que dicti el/la director/a general competent, 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 7. Termini d'execució de les actuacions subvencionades

El termini d'execució de les actuacions subvencionables és des de la data en què es van produir els danys
ocasionats ja sigui per les pluges torrencials o riuades del 22 i 23 d'octubre o per la tempesta Glòria i fins a 12
mesos posteriors a comptar de la data de la presentació de la sol·licitud de l'ajut.

 

Article 8. Forma i termini de presentació de la justificació

8.1 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 12.2 de l'Ordre EMC/35/2020, d'1 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la
línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de
situacions d'emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d'Empresa i
Coneixement (DOGC núm. 8103, de 3 d'abril de 2020).

8.2 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 9. Normativa UE en matèria d'ajuts d'Estat

9.1 A més de l'ajut en forma de bonificació d'interessos, aquesta línia de finançament consisteix en un ajut en
forma de garantia de fins al 80% de la quantitat del préstec atorgat per l'ICF, garantia que presta el DEMC. El
beneficiari no paga al DEMC una prima per la garantia prestada i això suposa un ajut. D'acord amb la
normativa europea d'ajuts d'Estat s'haurà de calcular quin és l'import d'ajut que aquesta garantia no retribuïda
representa (càlcul de l'equivalent de subvenció brut) que se sumarà a l'ajut que representi la bonificació dels
interessos atorgada.

9.2 S'aplicarà preferentment l'article 50 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, 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) que regula el règim d'ajudes destinades a reparar
determinats danys causats per determinats desastres naturals.

L'aplicació d'aquest règim d'ajudes està supeditat a les condicions següents:
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a) Que les autoritats públiques competents d'un Estat membre hagin reconegut formalment que el fet sigui un
desastre natural, i

b) Que hi hagi una relació causal directa entre el desastre natural i els danys de l'empresa afectada.

9.3 Els projectes o les despeses que no compleixin les condicions que estableix l'apartat 9.2 anterior, se
subjectaran al 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 als ajuts de minimis (DOUE L 352, de
24.12.2013). 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 en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en
concepte de fiscalitat. Els sol·licitants de l'ajut han de presentar per escrit una declaració mitjançant la qual
declaren els altres ajuts de minimis que han rebut durant els dos exercicis fiscals anteriors i l'exercici fiscal en
curs que estiguin subjectes al Reglament esmentat o a qualsevol reglament de minimis. 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.

9.4 No podran ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de a
Comissió, 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. 1408/2013 de la
Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió
Europea als ajuts de minimis al sector agrícola (DOUE L 352, de 24.12.2013):

a) Les empreses que operin als sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000
del Consell, de 17 de desembre de 1999, pel qual s'estableix l'organització comú de mercats en el sector dels
productes de la pesca i de l'aqüicultura (DOUE L 6/2000, de 12.1.2000).

b) Les empreses que operin al 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 dels importats.

e) Els ajuts l'import dels quals es fixi sobre la base del preu o la quantitat dels productes comercialitzats.

9.5 Cal fer un càlcul per trobar l'equivalent de la subvenció bruta que es concedeix al beneficiari de l'ajut, i
aquest import es farà constar a la resolució d'atorgament.

 

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 posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de
reposició amb caràcter potestatiu, d'acord amb el que disposen l'article 123 i l'article 124 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Igualment, es pot
interposar recurs contenciós administratiu d'acord amb el que disposa l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 7 d'abril de 2020

 

Maria Àngels Chacón i Feixas
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Consellera d'Empresa i Coneixement

 

 

Annex. Empreses industrials i de serveis a la producció

 

CCAE-2009 (ca) Classificació catalana d'activitats econòmiques

 

Empreses industrials

05 Extracció d'antracita, hulla i lignit

06 Extracció de petroli brut i de gas natural

07 Extracció de minerals metàl·lics

08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics

09 Activitats de suport a les indústries extractives

13 Indústries tèxtils

14 Confecció de peces de vestir

15 Indústria del cuir i del calçat

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria

17 Indústries del paper

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

19 Coqueries i refinació del petroli

20 Indústries químiques

21 Fabricació de productes farmacèutics

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques

23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics

24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

27 Fabricació de materials i equips elèctrics

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

30 Fabricació d'altres materials de transport

31 Fabricació de mobles

32 Indústries manufactureres diverses

 

Empreses de serveis a la producció

331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips

332 Instal·lació de maquinària i equips industrials
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37 Recollida i tractament d'aigües residuals

38 Tractament i eliminació de residus

4920 Transport de mercaderies per ferrocarril

4941 Transport de mercaderies per carretera, excepte servei de mudances

465 Comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)

466 Comerç a l'engròs d'una altra maquinària, equips i subministraments

467 Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat

 

(20.099.007)
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