
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/135/2023, de 18 de gener, per la qual s'obre la convocatòria de la línia de subvencions
per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat
ambiental i la digitalització a empreses industrials (ref. BDNS 671426).

La Resolució EMT/4071/2022, de 22 de desembre, aprova les bases reguladores de la línia de subvencions per
a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat
ambiental i la digitalització a empreses industrials (DOGC núm. 8821 de 28.12.2022).

Atès el Marc Nacional Temporal aprovat per la Comissió Europea en la seva Decisió SA.102771 (2022/N) i les
seves posteriors modificacions (fins a la data, modificada per la Decisió SA.103941 i Decisió SA.104884). 
Aquestes Decisions autoritzen la convocatòria d'alguns ajuts previstos en la Comunicació de la Comissió
Europea: Marc Temporal relatiu a les mesures d'ajuda estatal destinades a donar suport a l'economia després
de l'agressió contra Ucraïna per part de Rússia (2022/C 131 I/01).    

Atès 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).

Vist el decret 365/2022, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, mentre no entrin en vigor els del 2023.

A aquesta línia li són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Per tot això,

Resolc:

-1 Objecte

Obrir la convocatòria de la línia de subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la
competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials.

-2 Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les
bases que aprova la Resolució EMT/4071/2022, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores de la línia de subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat,
l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials.

-3 Aplicació pressupostària i import convocat.

L'import màxim d'aquesta convocatòria és de 10.056.977,65 euros.

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ), d'acord amb l'article 8 de l'ORDRE ECO/235/2022, de
26 d'octubre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari del 2022, té prevista la
incorporació en la partida D/7025/7700001/622 del pressupost de l'any 2023 de 10.056.977,65 euros destinats
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a l'atorgament d'aquests ajuts amb càrrec a romanents de tresoreria de l'exercici 2022.

L'atorgament d'aquests ajuts per a l'any 2023 restarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries.

L'import destinat a aquests ajuts es podrà ampliar, si escau, mitjançant Resolució de la conselleria delegada
d'ACCIÓ.

-4 Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença
a les 9.00 de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i romandrà obert fins a les 14.00 del 27
d'abril de 2023.

-5 Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per la tramitació i resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de notificació
d'aquesta, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant dels quals
es poden interposar, els estableix la base 9 de l'annex 1 de la Resolució EMT/4071/2022, de 22 de desembre.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició
davant el conseller delegat o consellera delegada d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la
seva notificació, d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs
contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat
amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 18 de gener de 2023

Albert Castellanos i Maduell

Conseller delegat

(23.020.042)
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