
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/965/2022, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de
subvencions de suport a projectes de reindustrialització, projectes de relocalització d'activitat productiva a
Catalunya i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció.

El sector industrial manufacturer a Catalunya ha estat, des del segle XIX, una de les activitats econòmiques
més importants pel país, contribuint d'una manera directa a la generació de riquesa, a la seva redistribució, a
l'exportació de l'economia catalana, a l'ocupació del territori des del punt de vista del seu reequilibri i a la
creació de llocs de treball, de caràcter permanent i de més qualificació i productivitat que en d'altres branques
d'activitat.

Aquest sector industrial a Catalunya, caracteritzat per un teixit de petites i mitjanes empreses que
acompanyen els processos de localització al país de grans companyies multinacionals, ha anat adaptant-se al
canvis de model de negoci, i també als canvis introduïts mitjançant la tecnificació dels processos productius.

Des del començament del segle XXI s'observa una relativa pèrdua del pes del sector manufacturer a Catalunya
com a conseqüència del tancaments, trasllats i deslocalitzacions de la producció d'algunes grans companyies.
Sens dubte algunes de les causes que ho han motivat són de caràcter estructural com ara l'encariment dels
costos laborals, l'increment en el nivell de compliment de normatives mediambientals, i també, i en general, la
petita dimensió d'alguns processos productius ubicats a Catalunya, en relació a les economies d'escala que les
companyies requereixen en un mercat global.

Tanmateix, determinats sectors industrials amb un pes significatiu dins del PIB industrial, com l'automoció, el
tèxtil o els derivats químics entre d'altres, es troben immersos en una profunda transformació motivada pels
canvis tecnològics i normatius, en el marc d'una economia descarbonitzada, neta d'emissions i el necessari
impuls de l'economia circular. No cal dir, que l'efecte de la crisi motivat per la pandèmia de la Covid-19, està
accelerant molts d'aquest processos, i malauradament transformant decisions que semblaven conjunturals, en
decisions estructurals.

Per tal d'ajudar a pal·liar els efectes d'aquesta pandèmia de la Covid-19 sobre el Valor Afegit Industrial s'han
de reorientar els instruments de suport a l'empresa i mirar de donar respostes adequades a aquest
agreujament de la crisi, facilitant la inversió empresarial, per tal de dinamitzar l'economia i crear llocs de
treball que contribueixin a reduir l'atur generat i reforçar les cadenes de producció locals.

En paral·lel a tota aquesta transformació, els anomenats serveis a la producció, la logística i les empreses
emergents de base tecnològica mantenen un creixement rellevant, que ens orienta cap al canvi de model
productiu a Catalunya, i en aquest sentit el capteniment del Govern en aquesta evolució és clar i concret amb
tots els instruments de suport que des de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, es posen a
l'abast de les companyies. Però aquesta focalització no pot ser de manera exclusiva l'eix vertebrador d'una
política industrial, i en aquets sentit cal dotar al Departament competent en matèria industrial dels instruments
per a contribuir a una actuació de reindustrialització efectiva, i que minimitzi l'impacte econòmic, social i
territorial d'aquests tancaments d'empreses. Aquest mandat és uns dels principis que inspiren l'elaboració del
nou Pacte Nacional per a la Indústria, acordat amb els agents Econòmics i Socials, i consensuat amb el conjunt
d'entitats rellevants del sistema industrial a Catalunya.

Seria necessària una normativa específica que ordenés els processos de tancament i deslocalització empresarial
a partir d'una determinada magnitud, no amb cap voluntat d'impedir-los, però si amb la voluntat d'anticipació i
detecció per tal d'actuar de manera conjunta entre empresa, govern, i agents socials en l'articulació d'una
solució molt prèvia a la simple maximització de les indemnitzacions que en el marc d'un expedient de regulació
d'ocupació s'acaba pactant entre treballadors i empresa des del moment del reconeixement per part dels
primers de la causa econòmica, tècnica, organitzativa o productiva. Però vist que actualment no disposem del
marc normatiu, o fins i tot el marc competencial de la Generalitat de Catalunya per a portar-ho a terme, cal
impulsar altres mecanismes que permetin la reindustrialització, també com a base de manteniment d'un teixit
productiu que sigui embrió de les transformacions necessàries que abans hem esmentat.
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Als efectes negatius de la pandèmia que es preveu que es mantinguin encara durant un període llarg de temps,
si més no amb les oscil·lacions i variabilitat d'una economia fortament globalitzada, s'hi suma la crisi de
subministraments, l'increment dels costos de l'energia i l'elevat del cost del transport. La suma d'aquests
factors posa en perill un elevat nombre d'empreses industrials que ara plantegen projectes de relocalització de
la seva activitat industrial per mirar de garantir la seva supervivència.

És per això que les presents bases volen contribuir a mitigar la intensificació dels efectes negatius que la
Covid-19 ha generat sobre la indústria catalana amb mecanismes d'estímul econòmic a aquestes actuacions de
reindustrialització i relocalització de l'activitat industrial, des d'una mirada àmplia de les diferents
circumstàncies i casuístiques que normalment hi concorren, bàsicament mitjançant el suport a la contractació
de treballadors/ores incrementant la generació neta d'ocupació i a les inversions necessàries en actius
productius.

Aquests projectes tenen una primera línia d'actuació adreçada a nous inversors que passen a desenvolupar una
nova activitat industrial en els emplaçaments on s'ha produït un tancament o deslocalització. Cal que aquestes
actuacions de reindustrialització compleixin uns requisits mínims per al compliment de la finalitat desitjada, en
el sentit que empresa i nou inversor hagin materialitzat algun tipus d'acord en relació a la cessió d'actius, la
possible subcontractació de manufactura, les necessitats de contractació de determinats perfils professionals
del conjunt dels treballadors/ores de l'empresa, així com també l'estímul econòmic per tal que es porti a terme.

Una segona línia d'actuació en aquests casos de reindustrialització que aquestes bases volen contemplar és el
suport a d'altres empreses industrials que, tot i no fer un acord basat en els actius productius de l'empresa,
siguin capaços d'oferir paquets significatius de recol·locació en els seus establiments industrials, a
treballadors/ores afectats per la decisió o a d'altres que es trobin en la mateixa circumstància d'atur i que es
contribueixi a l'enfortiment d'una activitat industrial. El perfil i capacitació dels treballadors/ores del sector
industrial és molt alt, i cal fer tots els esforços necessaris, perquè de la mà de la formació també, es mantingui
la seva ocupabilitat.

Un tercer eix d'actuació serien els projectes de relocalització de l'activitat productiva (total o parcial) d'aquelles
empreses que veuen perillar el seu futur si mantenen la producció en tercers països i per tant, han d'assumir el
problema de subministrament i el cost del transport que fan que els seus marges no siguin suficients per
mantenir la seva activitat.

Un quart eix d'actuació serien les noves inversions industrials significatives en termes d'import i de
contractació de treballadors/ores que desenvolupin empreses industrials a Catalunya, especialment en àmbits
de la cadena de valor que no tinguem presents a Catalunya, amb fort impacte amb proveïdors locals, i per
descomptat alineades amb tecnologies facilitadores de la indústria 4.0. Noves activitats industrials
manufactureres, amb models de negoci que ja incorporen els desenvolupaments tecnològics i mediambientals
dels seus sectors són sens dubte altra manera de contribuir a la reindustrialització del país.

També com a darrera línia d'actuació, i molt més menor que les anteriors però igualment important, també
s'inclouen com a empreses destinatàries aquelles empreses que adquireixen companyies en situació de
dificultat (no només en situació de procés concursal, sinó també escenaris previs inclosos els de successió
empresarial), per la inversió (inclosa la compra de la societat) i la contractació de treballadors/ores necessàries
per a consolidar aquests processos que normalment impliquen creixement de dimensió, o diversificació
competitiva, que en definitiva porten al mateix objectiu de consolidació i manteniment del teixit productiu.

Tots aquests projectes de reindustrialització i relocalització de l'activitat industrial requereixen del suport
econòmic necessari perquè es puguin desenvolupar adequadament en temps i forma. I és per això que les
presents bases, com s'indica a continuació tenen com a règim d'ajut d'estat, el Marc Temporal que la UE ha
determinat per a l'afectació de la pandèmia de la Covid-19. Es considera que els efectes de la Covid-19 estan
accelerant moltes d'aquestes transformacions en el sector industrial com a conseqüència també de la
digitalització i l'arribada dels processos de l'economia circular, i per això entenem adient que aquells projectes
industrials que poden substituir algunes d'aquestes activitats, o contribuir a la ocupabilitat de treballadors/ores
afectats per la pandèmia, o a reforçar aliances empresarials que permetin companyies més sòlides davant de
l'escenari de la pandèmia, es puguin acollir a l'esmentat règim d'ajut.

Aquests processos de tancament i relocalització de l'activitat industrial així com els grans projectes d'inversió
tenen un gran impacte sobre el territori. Per garantir que es puguin dur a terme atès que són prioritaris dins
de la política industrial del Govern, en aquells casos en què l'aplicació del Marc Temporal abans esmentat no
sigui possible es podrà aplicar l'article 14 del 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), sempre que els projectes es duguin a terme en una zona assistida
d'acord amb el mapa d'ajuts regionals aprovat per les decisions de la Comissió SA 38472 (2014/N) i SA 46099
(2016/N).
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El teixit industrial català està format majoritàriament per petites i mitjanes empreses. És per això que també
es podrà aplicar l'article 17 del 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), únicament aplicable a aquestes empreses.

Aquest objectiu de la reindustrialització i relocalització a Catalunya és una prioritat del Departament d'Empresa
i Treball, que mitjançant les directrius fixades per la Secretaria d'Empresa i Competitivitat amb la seva Direcció
General d'Indústria, i mitjançant la gestió i tramitació de les presents bases per part de l'Agència per a la
Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, ofereixen un instrument per al seu compliment.

Vista la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Vist el que disposa la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

A aquestes bases els 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
(BOE núm. 176, de 25.07.2006).

Aquesta línia d'ajuts s'acull al Marc temporal nacional d'ajuts estatals per donar suport a l'economia en el
context actual del brot de la Covid-19, adoptada el 2 d'abril de 2020, mitjançant la Decisió de la Comissió
Europea SA 56851 que va ser modificada per la Decisió SA. 57019 (2020/N), Decisió SA. 58778 (2020/N),
Decisió SA. 59723 (2021/N), Decisió SA. 61875 (2021/N) i Decisió SA.100974 (2021/N). La interpretació
d'aquest Marc temporal nacional s'haurà de fer d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea, de 19 de
març de 2020, que estableix el Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal per donar suport a
l'economia en el context actual del brot de la Covid-19, i les modificacions de 3 d'abril, 8 de maig, 29 de juny,
13 d'octubre de 2020, 28 de gener de 2021 i 27 de desembre de 2021.

Concretament aquests ajuts són imports limitats d'ajut que es poden atorgar en forma de subvencions directes,
bestretes reemborsables, avantatges fiscals o de pagament, garanties sobre préstecs, bonificació del tipus
d'interès de préstecs i capital, d'acord amb la secció 2.7.1 del Marc temporal nacional (secció 3.1 del Marc
temporal europeu) sempre i quan, sumades, no superin la quantitat de 2.300.000,00 euros per empresa
(290.000,00 euros per empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles, 345.000,00 euros
per empreses que operin en el sector de la pesca i l'aqüicultura).

En aquells casos en què no es pugui aplicar el Marc Temporal esmentat perquè ja s'hagi exhaurit el màxim
d'ajut possible o bé perquè hagi acabat la seva vigència prevista fins el 30 de juny de 2022, es podrà aplicar
subsidiàriament l'article 14 o el 17 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 i
108 del Tractat (DOUE L 187/1, de 26.6.2014).

Per tot el que s'ha exposat,

Resolc:

Article únic

Aprovar les bases reguladores i les condicions per a la concessió de subvencions de suport a projectes de
reindustrialització, relocalització d'activitat industrial i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis
a la producció, que es publiquen en l'annex 1, 2, i 3 d'aquesta Resolució.

Disposició Addicional

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, durà a terme un estudi d'impacte sobre els resultats
derivats de les subvencions, a les quals els sigui d'aplicació aquesta resolució i d'acord amb els objectius
previstos.
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Disposició final

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

Barcelona, 5 d'abril de 2022

Natàlia Mas Guix

Consellera delegada

Annex 1

Bases reguladores

Disposicions generals

Bases

-1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions de suport a
projectes de reindustrialització, relocalització de l'activitat productiva i nous projectes d'inversió del sector
industrial i de serveis a la producció que ajudin a mitigar l'efecte negatiu que la pandèmia de la Covid-19 ha
generat sobre la indústria mitjançant les línies següents:

a) Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar
l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització.

Per projecte de reindustrialització s'entén aquell que actua sobre el tancament d'un establiment industrial o de
serveis a la producció que afecti, amb caràcter general, a un mínim de 100 llocs de treball directes o indirectes
de l'activitat. Caldrà que hi hagi un acord per la reindustrialització signat en el marc del procediment del
període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació (o prèviament si fos el cas), que hi hagi prevista
una taula de reindustrialització entre les parts implicades i en el qual preferentment s'hagi contractat una
empresa especialitzada portant a terme la centralització de la cerca d'alternatives industrials, o que hi hagi una
figura que en faci les funcions i estigui reconeguda per tots els integrants de la taula.

b) Subvencions a projectes d'empreses industrials o de serveis a la producció que incorporin a centres
productius (nous o ja existents) llocs de treball afectats per situacions de tancament d'empreses, reducció
d'activitat, o deslocalització. Aquests llocs de treball afectats per alguna d'aquestes casuístiques, hauran de
provenir del procediment del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació entre l'empresa que
tanca la seva activitat i els seus representants socials.

c) Subvencions a projectes de relocalització d'activitat productiva a Catalunya mitjançant inversions en nous
centres productius i contractació de nous llocs de treball o mitjançant aliances amb proveïdors locals ja
existents a Catalunya que puguin passar a fabricar els productes que fins ara es feien en tercers països i que
també requereixin inversions i nous llocs de treball per adaptar-se a aquesta nova necessitat. En aquest darrer
cas el beneficiari de l'ajut serà sempre aquell que realitza la inversió i contracta el personal.

d) Subvencions a projectes per a la realització d'inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que
alhora comportin un increment net de llocs de treball. Aquestes inversions han de tenir un caràcter rellevant i
tractor en la cadena de valor de l'activitat corresponent, d'acord amb els objectius del nou Pacte Nacional per a
la Indústria

e) Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de
dificultat que o bé estiguin en situació concursal i/o hagin comunicat aquesta circumstància al Departament
d'Empresa i Treball amb anterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds d'aquest ajut.
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Aquesta comunicació s'haurà de fer mitjançant la presentació del formulari habilitat a l'adreça
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Comunicacio-de-situacions-
de-dificultat-empresarial-en-lambit-industrial

Per centres productius s'entén tots aquells que desenvolupin projectes industrials o de serveis a la producció
que tinguin com a CCAE qualsevol de les que es detallen a l'Annex 2 d'aquestes bases.

-2 Empreses beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que desenvolupin algun dels projectes de la base 1.
La CCAE (Classificació catalana d'activitats econòmiques) del projecte desenvolupat, que haurà de ser industrial
o de serveis a la producció, haurà d'estar inclòs a la llista de CCAE que es detalla a l'annex 2. Els beneficiaris
hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

Els projectes de serveis a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50%
de la seva xifra de negoci.

Als efectes d'aquesta resolució s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica,
que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat
econòmica. S'exclouen d'aquesta línia d'ajuts associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre.

2.2 Les empreses beneficiàries només podran acollir-se a una única sol·licitud d'entre la tipologia de projectes
que es descriuen en la base 1. En cas de presentar-ne més d'una, l'òrgan de valoració únicament tindrà en
compte la darrera que s'hagi presentat i es desestimaran les altres.

2.3 Les beneficiàries que van rebre una subvenció d'acord amb la Resolució EMT/2702/2021, d'1 de setembre,
per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions de suport a projectes de
reindustrialització i projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció no podran ser
beneficiàries d'aquests ajuts per al mateix projecte amb l'excepció d'aquells projectes de la categoria 1 a), o
que tinguin una inversió prevista addicional superior a 30.000.000,00 euros a materialitzar en el període
d'elegibilitat de les presents bases o sigui un projecte de transformació del sector de l'automoció o la mobilitat.
No es podran tornar a subvencionar els actius que ja hagin rebut subvenció d'acord amb l'Ordre
EMT/2702/2021, d'1 de setembre.

-3 Requisits per obtenir la condició de persona beneficiària

3.1 Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) En el cas de projectes de serveis a la producció, cal que el sector industrial representi més del 50% de la
seva facturació.

b) Tenir seu social, operativa o ser de nova implantació a Catalunya.

c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
No tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. Aquest compliment s'haurà de mantenir al
llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució
d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

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.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a
l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

e) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament
sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei
5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Aquest requisit només és
aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones.

f) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries
perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere,
d'acord amb el que estableix l'article 11.1 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i
homes.
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g) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística.

h) No haver estat sancionades, 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, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i
sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades,
hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

i) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als 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.

j) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el
Reglament dels serveis de prevenció; així com, d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

k) 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, respectant
allò que estableix l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i
homes i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 19/2020, del 30 de
desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.

l) No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques
adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual,
així com per tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat
amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

m) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició inclosa a l'apartat 18 de
l'article 2 del Reglament (UE) 651/2014, pel que es declaren determinades categories d'ajuts compatible amb
el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea
(Reglament d'Exempció per Categories) en data 31 de desembre de 2019, malgrat que en el moment de
sol·licitar la subvenció estiguin en crisi a conseqüència del brot de la Covid-19.

n) No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea
que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

o) Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres subvencions públiques o privades per a la mateixa
activitat.

p) Per aquells casos en què la subvenció se sol·liciti d'acord amb el Marc Temporal nacional d'ajuts estatals per
donar suport a l'economia en el context actual del brot de la Covid-19, no haver superat la quantitat màxima
de 2.300.000,00 euros d'imports limitats d'ajut conforme a la secció 2.7.1 de la Decisió SA 56851 - Marc
temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges
fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per donar suport a l'economia en el
brot actual de la Covid-19 (secció 3.1 del Marc Temporal Europeu).

q) Pels ajuts definits en l'annex 1 1.1 a), caldrà que s'acrediti l'acord de reindustrialització o document
d'expressió d'interès vinculant entre l'empresa que tanca l'activitat, i el nou inversor, en algun dels següents
aspectes: cessió d'actius productius i /o immobiliaris, cessió de càrrega productiva per un període delimitat,
contractació de personal indicant calendari, perfil i condicions laborals, així com transferència de tecnologia i/o
propietat intel·lectual i data de vigència de la oferta.

r) Pels ajuts definits en l'annex 1 1.1.b), caldrà que s'acrediti la oferta o document d'expressió d'interès
vinculant per a la contractació de personal del centre productiu que tanca indicant calendari, perfil i condicions
laborals i la vigència de la oferta.

s) Pels ajuts definits en l'annex 1 1.1.c), en cas que la relocalització es realitzi mitjançant un acord o aliança
amb un proveïdor local ja existent caldrà presentar la documentació acreditativa d'aquest acord.

t) Pels ajuts definits en l'annex 1 1.1 e), caldrà que s'acrediti l'adquisició de la unitat productiva mitjançant
oferta vinculant en primer terme, i la seva materialització per resolució del jutjat mercantil o per acord sobre la
compra venda entre particulars. Per a la resta de supòsits d'aquest apartat de l'annex 1.1.1, caldrà que
s'acrediti la comunicació de la situació de dificultat en el portal del canal empresa.
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u) Les condicions de la contractació laboral s'ajustaran almenys al que estableixi el conveni col·lectiu de
referència del sector de l'activitat subvencionada de l'empresa beneficiària. En qualsevol cas, les condicions
salarials pactades en el marc dels expedients de regulació d'ocupació d'on pugui derivar un projecte de
reindustrialització en relació al tancament d'una planta no vinculen al nou inversor als efectes d'aquesta
subvenció.

v) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors/ores, 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 20.4.2005), i del Decret 86/2015, de 2 de juny (DOGC núm. 6885, de 4.6.2015).

w) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

3.2 El compliment dels requisits d'aquesta base s'ha d'acreditar mitjançant la signatura de la declaració
responsable que s'inclou a l'imprès de sol·licitud de l'ajut i que es regula en la base 6.7 d'aquest Annex 1.

4-Actuacions i despeses subvencionables

4.1 Es considera subvencionables els projectes següents:

a) Projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres
productius objecte d'un tancament o deslocalització sempre que incorporin almenys el 50% dels llocs de treball
susceptibles de la reindustrialització o un mínim de 50 llocs de treball. S'entén per llocs de treball susceptibles
per a la reindustrialització, el d'aquells/aquelles treballadors/ores acomiadats com a conseqüència del
tancament i/o deslocalització i que no formin part del col·lectiu de prejubilacions o altres situacions de
manteniment de vinculació laboral activa en la seva anterior empresa.

b) Projectes que incorporin a centres productius, nous o existents, d'empreses industrials o de serveis a la
producció, un mínim de 25 llocs de treball afectats per situacions de tancament, reducció d'activitat, o
deslocalització. Aquests llocs de treball afectats per alguna d'aquestes casuístiques s'hauran de referir al
procediment del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació entre l'empresa que tanca la seva
activitat i els seus representants socials

c) Projectes de relocalització d'activitat industrial a Catalunya mitjançant inversions industrials en actius fixos
amb un import mínim de 1.000.000,00 d'euros en nous centres productius i/o que incorporin un increment net
mínim de 20 llocs de treball. En el cas que el projecte el realitzi un proveïdor local que passi a assumir la
fabricació d'un tercer que fins ara ho realitzava en un altre país, caldrà presentar el contracte amb la comanda
certa per als propers exercicis.

d) Projectes per a la realització d'inversions industrials en actius fixes amb un import mínim de 3.000.000,00
d'euros a Catalunya i/o que comportin un increment net mínim de 50 llocs de treball.

e) Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de
dificultat que incorporin i mantinguin almenys el 50% dels llocs de treball afectats o un mínim de 10 llocs de
treball.

4.2 Es consideren subvencionables les despeses següents:

a) despeses de personal contractat d'acord amb el projecte presentat.

b) inversió en actius fixes de l'establiment productiu. Els actius fixes subvencionables s'hauran d'incloure a
l'actiu de l'empresa i romandre en l'establiment almenys durant 5 anys des de la data de finalització del
projecte, no podent l'empresa beneficiària aplicar en l'indicat període cap mesura que suposi el cessament de
l'activitat.

4.3 Són subvencionables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada,
resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que es determinen en aquestes
bases i la convocatòria corresponent.

4.4 Als efectes d'aquesta Resolució, no es consideren subvencionables les despeses següents:

a) Interessos deutors de comptes bancaris.

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

c) Despeses de procediments judicials.
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d) Impostos indirectes, inclòs l'IVA.

e) Despeses de transaccions financeres.

f) Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment
de comptes o transferències.

g) Despeses justificades amb factures de data anterior a l'inici de l'actuació subvencionada o posterior a la seva
finalització.

h) Les despeses vinculades a la preparació del dossier tècnic i administratiu per a la sol·licitud de l'ajut, tant
les de col·laboracions com les hores de seguiment de visites tècniques per part de l'Administració, i en general
qualsevol despesa de gestió de la sol·licitud.

i) Despeses de desplaçament i allotjament.

4.5 No s'admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor i el sol·licitant tinguin vinculació,
excepte justificació expressa que haurà de ser valorada per l'òrgan instructor del procediment. Als efectes
d'aquestes bases, es considera que dues entitats i/o empreses estan vinculades si incorren en algun dels
supòsits que estableix l'apartat 2 de l'article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.

4.6 A més de les despeses no subvencionables que consten a la base 4.4 i 4.5, no es considerarà en cap cas
subvencionable el consum de matèries primeres, o de productes intermedis per a l'elaboració del procés
productiu.

4.7 Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, relatives a la contractació menor, la beneficiària haurà de sol·licitar
com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra,
la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que per les seves especials característiques no existeixi
en el mercat suficient número d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa
s'hagués realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

No eximeix de l'obligació de la sol·licitud de les 3 ofertes el fet de comptar amb proveïdors homologats, el fet
que es tracti de proveïdors habituals o la proximitat del proveïdor a l'entitat sol·licitant.

En el cas que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que
els realitzin, prestin o subministrin, l'empresa haurà d'aportar un certificat que motivi les especials
característiques que comporten que no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que realitzin, prestin o
subministrin el bé o servei. En el cas de compra d'actius existents en el marc d'un procés de reindustrialització
o de compra d'unitat productiva en preconcurs o concurs de creditors, serà suficient amb aquest certificat
atesa la singularitat de la operació.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en el moment de la sol·licitud, es realitzarà
conforme a criteris d'eficiència i economia, havent-se de justificar expressament en una memòria l'elecció quan
aquesta no recaigui en la proposta més avantatjosa.

4.8 En cas que la sol·licitud incorpori una oferta vinculant requerida en els casos de la base 1.1a), 1.1b) i 1.1e)
sobre l'adquisició d'actius i/o contractació de llocs de treball, caldrà que la operació es materialitzi en el termini
de nou mesos a comptar des de l'endemà de la resolució de l'atorgament de l'ajut. Aquest període es podrà
ampliar prèvia petició motivada del beneficiari de la subvenció.

4.9 El període d'execució dels projectes podrà anar des de l'1 de gener de 2022 i fins el 30 de juny de 2024.
Existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació del termini basant-se en el que estableix l'article 32 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

-5 Quantia

5.1 L'import màxim de l'ajut serà de 2.300.000,00 euros per projecte.

5.2 Per a les despeses de personal, l'ajut serà d'un màxim de 10.000,00 euros per lloc de treball contractat
que superi els 40.000,00 euros anual de cost brut empresa, i d'un màxim de 7.500,00 euros per lloc de treball
contractat, per un cost salarial brut empresa igual o inferior a 40.000,00 euros anual i sempre d'acord amb el
projecte subvencionat.

El nombre de llocs de treball contractats objecte del projecte subvencionat, s'ha d'entendre com a increment
del saldo d'ocupació neta que l'empresa tenia en personal contractat fix l'1 de gener de 2022.
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5.3 Pels actius fixos, un màxim del 10% del valor dels actius assumits dins del projecte.

5.4 Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte,
els altres ajuts rebuts, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració, la valoració tècnica del projecte per
part de l'òrgan instructor, la qualitat de la documentació aportada i memòria elaborada i les disponibilitats
pressupostàries.

5.5. La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder
considerar acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és d'un 50% de la despesa considerada subvencionable, és
a dir inversions en actius fixes i cost salarial brut del personal contractat pel projecte.

L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la
despesa mínima, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s'ha de
reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut.

5.6 Per a la valoració dels expedients es tindrà en compte la informació facilitada per les beneficiàries relativa
a inversió elegible, societat que porta a terme el projecte ubicació del projecte, nombre de llocs de treball que
es crearan durant el període elegible, treballadors fixes a 1 de gener de 2022 de l'empresa sol·licitant de l'ajut,
compromís de proveïdors locals del procés productiu, compromís de proveïdors locals del projecte, CCAE del
projecte, pla de finançament i /o capitalització, calendari de realització del projecte, mesures de sostenibilitat i
economia circular aplicades i existència de comandes certes per al primer exercici d'activitat del projecte
d'inversió. En cas que es comprovi l'incompliment d'alguna d'aquestes dades de manera que hagués variat la
puntuació obtinguda en la valoració, es podrà revocar total o parcialment l'ajut.

5.7 En cap cas, l'import dels ajuts concedits pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb
subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la
beneficiària.

-6 Procediment de concessió

6.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases reguladores és el de
concurrència competitiva que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

De conformitat amb l'article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la concessió
d'aquestes subvencions no requerirà cap altra justificació que l'acreditació del compliment dels requisits
indicats en aquestes bases, sens perjudici dels controls que s'efectuïn amb posterioritat.

6.2 Per indicació d'ACCIÓ, l'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Subdirecció General
d'Inversió Industrial.

L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en l'aplicació dels
criteris de valoració establerts.

6.3 L'òrgan encarregat de fer la valoració definitiva de les sol·licituds, sobre la base de la valoració feta per
l'òrgan instructor, i d'elaborar la proposta d'informe de valoració, és l'òrgan col·legiat de valoració que el
formaran dos representants de la Direcció General d'Indústria i un representant d'ACCIÓ. Un dels
representants de la Direcció General d'Indústria actuarà com a secretari/ària.

6.4 Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució provisional de
concessió de les subvencions, d'acord, si escau, amb l'informe de l'òrgan col·legiat de valoració. Aquesta
proposta de resolució provisional es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al
Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que
es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació
individual i té els mateixos efectes.

6.5 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licituds que es proposa estimar i la llista
de sol·licituds que es proposa desestimar amb indicació dels motius de la desestimació. També ha de contenir
les sol·licituds que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la
puntuació obtinguda. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiàries de la subvenció
desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la següent persona o persones sol·licitants
proporcionalment, sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual
puntuació, i en funció dels criteris de valoració.

6.6 Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar la documentació
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següent:

En cas que l'import a atorgar sigui superior a 10.000,00 euros, declaració responsable que inclogui la
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les
públiques al Portal de transparència.

Aquesta documentació es presentarà en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació
o la notificació de la proposta provisional de concessió. Dins el mateix termini les persones sol·licitants poden
presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

6.7 S'entén que les persones interessades desisteixen de la sol·licitud si no presenten la documentació prevista
als apartats anteriors, si escau, dins el termini esmentat.

Si les persones proposades com a beneficiàries no presenten cap al·legació, dins d'aquest termini, s'entendrà
que accepten tàcitament la concessió de la subvenció.

6.8 L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària
que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

6.9 L'òrgan instructor formularà la proposta definitiva de resolució de les subvencions a la vista, en tot cas, de
la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada per les persones beneficiàries
proposades i de les comprovacions realitzades, si escau, i l'elevarà a l'òrgan resolutori.

6.10 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan concedent ha de resoldre sobre la inadmissió o el
desistiment de les sol·licituds, que es notificarà d'acord amb allò previst en aquesta base referent a la resolució
provisional.

7-Criteris de valoració

7.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d'aquests ajuts són els
següents:

a) Tipologia de projecte

10 punts per a projectes que s'acullin a la base 1.1.a), 1.1.b) i 1.1.c) de l'Annex 1 d'aquesta resolució

8 punts pels projectes que s'acullin a la base 1.1.e) de l'Annex 1 d'aquesta resolució

5 punts per 1.1.d) de l'Annex 1 d'aquesta resolució

b) Import de la inversió en actius fixes del projecte:

Per als projectes que s'acullin a la base 1.1.a), 1.1.b), 1.1.c) i 1.1.e)

10 punts per a més de 10.000.000,00 d'euros

9 punts entre 7.500.000,00 i 10.000.000,00 euros

8 punts entre 6.250.000,00 i 7.499.999,99 euros

7 punts entre 5.000.000,00 i 6.249.999,99 euros

6 punts entre 3.750.000,00 i 4.999.999,99 euros

5 punts entre 2.500.000,00 i 3.749.999,99 euros

4 punts entre 1.500.000,00 i 2.499.999,99 euros

3 punts per a menys d'1.500.000,00 d'euros

Per als projectes que s'acullin a la base 1.1.d):
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10 punts per a més de 20.000.000,00 d'euros

9 punts entre 15.000.000,00 i 20.000.000,00 d'euros

8 punts entre 12.500.000,00 i 14.999.999,99 euros

7 punts entre 10.000.000,00 i 12.499.999,99 euros

6 punts entre 7.500.000,00 i 9.999.999,99 euros

5 punts entre 5.000.000,00 i 7.499.999,99 euros

4 punts entre 3.000.000,00 i 4.999.999,99 euros

3 punts per a menys de 3.000.000,00 d'euros

c) Nombre de llocs de treball contractats:

Per a projectes que s'acullin a la base 1.1.a) i 1.1.d):

10 punts per a més de 50 llocs de treball

8 punts de 41 a 50 llocs de treball

6 punts de 31 a 40 llocs de treball

4 punts entre 21 i 30 llocs de treball

2 punts entre 10 i 20 llocs de treball

1 punt per a menys de 10 llocs de treball

Per a projectes que s'acullin a la base 1.1.b), 1.1.c) i 1.1.e)

10 punts per a més de 40 llocs de treball

8 punts de 31 a 40 llocs de treball

6 punts de 21 a 30 llocs de treball

5 punts entre 10 i 20 llocs de treball

3 punts per a menys de 10 llocs de treball

d) Impacte de les inversions del projecte elegible en proveïdors amb establiment manufacturer operatiu a
Catalunya d'acord amb el compromís assumit a la memòria del projecte:

10 punts per a més del 90% de les compres de maquinària i obres i instal·lacions del projecte elegible a
proveïdors locals

7 punts del 70 al 89% de les compres de maquinària i obres i instal·lacions del projecte elegible a proveïdors
locals

4 punts del 50 al 69% de les compres de maquinària i obres i instal·lacions del projecte elegible a proveïdors
del projecte elegible a proveïdors locals

2 punts per a menys del 50% de les compres de maquinària i obres i instal·lacions del projecte elegible a
proveïdors locals

e) Impacte del procés productiu en proveïdors amb establiment manufacturer operatiu a Catalunya d'acord
amb el compromís assumit a la memòria del projecte per als primers tres anys a partir que es posi en
funcionament el procés productiu un cop realitzat el projecte d'inversió
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10 punts per a més del 75% de les compres de matèries primeres durant els tres primers anys de vigència a
proveïdors locals

9 punts del 65 al 75% de les compres de matèries primeres durant els tres primers anys de vigència a
proveïdors locals

8 punts del 50 al 64 % de les compres de matèries primeres durant els tres primers anys de vigència a
proveïdors locals

5 punts del 25 al 49 % de les compres de matèries primeres durant els tres primers anys de vigència a
proveïdors locals

3 punts del 10 al 24% de les compres de matèries primeres durant els tres primers anys de vigència a
proveïdors locals

1 punts del 5 al 9% de les compres de matèries primeres a la producció durant els tres primers anys de
vigència a proveïdors locals

f) CCAE del projecte d'activitat pel qual sol·liciten la subvenció:

10 punts per projectes amb CCAE dels epígrafs 13-14-15-16-20-21-22-24-25-26-27-28-29-30-31

8 punts per projectes amb CCAE dels epígrafs 10-11-17-18-19-23

5 punts per projectes amb CCAE 12, 32, 331, 332, 35, 36,37, 38, 39, 62, i 71

2 punts per projectes amb CCAE 52

g) Atur registrat a nivell comarcal, expressat d'acord amb la variació nominal entre els aturats totals a
desembre del 2019 comparada amb els aturats totals de la comarca a desembre de 2021:

10 punts per a comarques que tinguin un creixement nominal de l'atur per sobre del 5%

8 punts per a comarques que tinguin un creixement nominal de l'atur d'entre el 0% i el 5%

7 punts per a comarques que tinguin un decreixement nominal de l'atur entre el 0% i el menys 3%

5 punts per a comarques que tinguin un decreixement nominal de l'atur entre el menys 3% i el menys 6%

3 punts per a comarques que tinguin un decreixement nominal de l'atur entre el menys 6% i el menys 10% 1
punts per la resta de comarques.

h) Pla de finançament i /o estructura de capital del projecte d'inversió

10 punts per a un pla de finançament o estructura de capital tancat en més d'un 80%

8 punts per a un pla de finançament o estructura de capital tancat entre un 65% i un 80%

6 punts per a un pla de finançament o estructura de capital tancat entre un 50% i un 64,99%

3 punts per a un pla de finançament o estructura de capital tancat per sota del 50%

Per pla de finançament tancat del projecte d'inversió presentat s'entén que l'empresa documenta fefaentment
que disposa de les aportacions de capitals subscrites i desemborsades, i/o d'acord ferm de finançament bancari
o d'aportació d'inversors.

i) Calendari de realització del projecte de la inversió i posada en marxa de l'activitat sol·licitada com a elegible

10 punts per a un calendari de realització que acabi com a màxim el 31 de desembre de 2022

7 punts per a un calendari de realització que acabi com a màxim el 31 de desembre de 2023

4 punts per a un calendari de realització que acabi com a màxim el 30 de juny de 2024
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j) Projecte que apliqui energies renovables per al seu procés productiu,

10 punts en el cas que el projecte incorpori en el període elegible una instal·lació de generació d'energia
renovable per a l'autoconsum superior a 2 MW

8 punts en el cas que el projecte incorpori en el període elegible una instal·lació de generació d'energia
renovable per a l'autoconsum d'entre 1 i fins a 2 MW

6 punts en el cas que el projecte incorpori en el període elegible una instal·lació de generació d'energia
renovable per a l'autoconsum d'entre 0,5 i fins a 0,99 MW

4 punts en cas que el projecte incorpori en el projecte elegible una instal·lació de generació d'energia
renovable per a l'autoconsum inferior a 0,5 MW.

k) Projectes que apliquin criteris d'economia circular i sostenibilitat des de l'optimització del residu

10 punts si s'incorpora en el procés productiu més d'un 30% de residus d'altres productes i subproductes
industrials

7 punts si s'incorpora en el procés productiu entre un 20% i un 30% de residus d'altres productes i
subproductes industrials

5 punts si s'incorpora en el procés productiu entre un 15% i un 19,99% de residus d'altres productes i
subproductes industrials

3 punts si s'incorpora en el procés productiu entre un 10% i un 14,99% de residus d'altres productes i
subproductes industrials

L'import del % de residu incorporat en la valorització com a recurs, s'haurà d'expressar en pes o mesura
equivalent respecte el total de consum d'aquell input productiu.

l) Disposar de comandes certes i tancades per al primer any de funcionament de la nova activitat, d'acord amb
el compte d'explotació provisional incorporat a la memòria

10 punts en cas que s'acreditin comandes tancades pel primer any en un import superior al 75% de la xifra de
negoci esperada

6 punts en cas que s'acreditin comandes tancades pel primer any en un import d'entre el 50% i el 75% de la
xifra de negoci esperada

5 punts en cas que s'acreditin comandes tancades pel primer any en un import d'entre el 25% i el 49,99% de
la xifra de negoci esperada

3 punts en cas que s'acreditin comandes tancades pel primer any en un import entre el 10 i el 24,99% de la
xifra de negoci esperada

m) Oportunitat, viabilitat tècnica i impacte territorial del projecte (fins a un màxim de 40 punts per projecte en
aquets criteri)

Fins a 6 punts per a projectes de noves plantes de productes industrials i serveis a la producció que no
existeixen a Catalunya o que cal reforçar les cadenes de valor pròpies.

Fins a 6 punts per a projectes de qualsevol categoria amb un impacte territorial especialment significatiu en
termes d'inversió, ocupació, arrossegament d'empreses de la cadena de valor, entre d'altres.

Fins a 6 punts per a projectes de qualsevol categoria vinculats a la transformació del sector de l'automoció i la
mobilitat.

Fins a 6 punts per a projectes amb una viabilitat tècnica contrastada.

Fins a 6 punts pels increments de productivitat del projecte d'inversió que quedin documentats en la memòria
del projecte.

Fins a 6 punts per una variació en valors absoluts de l'atur al municipi en el període desembre 2019 –
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desembre 2021 objecte de la inversió pitjor de l'indicador valorat en la comarca en el criteri g).

Fins a 6 punts per als projectes que puguin acreditar la seu social a Catalunya.

Fins a 6 punts per a projectes que es van presentar a la convocatòria 2021 i que tot i complir tots els requisits
no van poder ser objecte de subvenció per manca de disponibilitat pressupostària.

7.2. Es deixarà constància en l'expedient dels aspectes concrets que s'han valorat en l'aplicació de cada criteri i
de la relació entre la puntuació obtinguda i l'import de la subvenció.

-8 Sol·licituds i documentació

8.1 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat).

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions
s'han de formalitzar exclusivament i obligatòriament pel canal electrònic, a través del Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat).

8.2 La signatura de la sol·licitud, així com els altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i
control de les subvencions, s'ha de fer mitjançant la utilització dels sistemes d'identificació i de signatura
electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat/ca/certificats-
sistemessignatura-electronica-seu.html).

8.3 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica, i sempre
que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de poder visualitzar un missatge que
comuniqui aquesta circumstància i que informi dels efectes de la interrupció del funcionament en el còmput
dels terminis. Això no obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a
visualitzar el missatge esmentat, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes
electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a
terme durant els tres dies hàbils consecutius següents.

8.4 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització a l'Oficina de Gestió Empresarial, la Direcció General
d'Indústria i ACCIÓ per obtenir per interoperabilitat les dades d'altres administracions i organismes que es
recullen en el formulari de sol·licitud, disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics. En cas de
denegar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s'hauran de presentar els documents acreditatius
corresponents quan ho requereixi l'òrgan instructor.

8.5 Així mateix, la comprovació del compliment dels requisits mitjançant documentació que hagi estat
elaborada per l'Administració pública o que hagi estat aportada anteriorment a qualsevol administració no es
requerirà a les persones interessades. L'administració actuant pot consultar o demanar aquests documents,
llevat que la persona interessada s'hi oposi o que la llei especial aplicable en requereixi el consentiment
explícit.

8.6 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la
veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser
causa d'inadmissió de la sol·licitud, és també causa de revocació de l'ajut, si es coneixen amb posterioritat a la
concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

8.7 El formulari de sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als quals fa referència la base 3 de l'Annex 1.

b) El compromís de mantenir l'activitat empresarial subvencionada a Catalunya un mínim de 3 anys a partir de
la posada en marxa del projecte subvencionat.

c) Que disposa de l'escriptura de constitució de l'entitat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre
mercantil o al registre corresponent, si escau.

d) Que disposa de facultats de representació de la empresa, d'acord amb l'escriptura notarial corresponent
inscrita al Registre mercantil o al registre corresponent, si escau.

e) Que disposa dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en
els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.
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f) Que el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de
28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la
concessió de subvencions i que s'inclou com Annex 5 d'aquesta resolució.

g) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix
concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia
sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o
concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

h) La declaració d'altres ajuts que hagi rebut la persona sol·licitant a l'empara de la Decisió de la Comissió
Europea SA 56851 i qualsevol decisió posterior que la modifiqui o ampliï: Decisió SA.57019 (2020/N), de 24
d'abril de 2020; Decisió SA.58778 (2020/N), de 22 d'octubre de 2020, Decisió SA.60136 (2020/N), de 23 de
desembre de 2020; Decisió SA.61875 (2021/N), de 23 de març de 2021 i Decisió SA.100974 (2021/N), de 27
de desembre de 2021. En concret, s'han de declarar els ajuts en forma de subvencions, bestretes
reemborsables, avantatges fiscals, garanties, préstecs o aportacions de capital subjectes a la secció 2.7.1 del
Marc temporal nacional (secció 3.1 del Marc temporal europeu). Una empresa pot rebre diversos ajuts
d'aquesta secció, sempre que, acumulats, no superin l'import màxim de 2.300.000,00 euros per empresa
beneficiària.

8.8 El fet de presentar aquesta declaració responsable faculta l'òrgan competent per fer, en qualsevol moment,
telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la
conformitat de les dades de les declaracions.

8.9 Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació:

- Memòria tècnica del projecte, en què s'acrediti el codi CCAE de l'activitat que es desenvoluparà

La memòria inclourà a més del detall del projecte amb especial incidència en les inversions i llocs de treball, el
calendari de realització de les inversions, i de les incorporacions dels/de les treballadors/ores. També es farà
constar, quantificat percentualment, el grau de compromís d'incorporar proveïdors locals en el procés productiu
en l'estratègia de compres de la nova companyia, per als propers tres anys des de l'inici de la nova activitat
així com el grau de compromís d'incorporar proveïdors locals en l'estratègia de compres del propi projecte
d'inversió.

També inclourà un pla de negoci detallat, amb els comptes d'explotació provisionals dels 3 primers anys, amb
el detall de productes a fabricar, volums de producció, capacitats productives existents, període mig de
maduració, increments de productivitat previstos i necessitats de circulant.

Caldrà també que la memòria incorpori el pla de finançament i/o capitalització del projecte així com, si escau,
una explicació detallada dels criteris i inversions associades del projecte en l'àmbit de sostenibilitat i economia
circular, i d'implantació d'energies renovables.

Pels supòsits definits a la base 1.1.a), 1.1.b) i 1.1.e), caldrà també que la memòria incorpori el document
vinculant de l'oferta presentada o el document d'adquisició ja formalitzat en què constin els compromisos
assumits tant d'adquisició d'actius com d'incorporació de llocs de treball. En relació als llocs de treball, caldrà
detallar el nombre màxim de treballadors afectats susceptibles de ser contractats que formen part del projecte
de reindustrialització, recol·locació o compra d'empresa en situació de dificultat, als efectes de garantir el
mínims establerts en cada categoria.

Pel supòsit definit a la base 1.1.c), en cas que la relocalització incorpori un acord entre l'empresa que vol
relocalitzar i un proveïdor local, caldrà presentar l'acord contractual a què han arribat ambdues parts amb un
compromís cert de comandes per als primers anys de funcionament del projecte. En aquests casos, la memòria
inclourà també el detall dels productes o parts del productes que es relocalitzaran, els volums de producció,
l'impacte en la generació d'ocupació, les capacitats productives existents, les inversions en capex i en circulant
i el període mig de maduració del procés productiu per a cada producte.

8.10 Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada, si la sol·licitud no reuneix els requisits
que estableixen aquestes bases reguladores, es requerirà la persona sol·licitant per a què, en un termini de 10
dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius per mitjans telemàtics, 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 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Aquest requeriment es farà mitjançant notificació electrònica al Tauler Electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres
mitjans electrònics de notificació. La publicació al Tauler Electrònic de l'Administració substitueix la notificació
individual i té els mateixos efectes. La presentació de les esmenes i/o de la documentació es farà de manera
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electrònica d'acord amb la base 8.1. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es
comparegui a la Seu electrònica de la Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la
notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament identificat.

Si no s'esmena el defecte o no s'adjunten els documents preceptius d'acord amb el requeriment, es dictarà
resolució de desistiment que es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant el Tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat), sens perjudici que pugui utilitzar
addicionalment altres mitjans. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes
Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de
la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.

8.11 L'incompliment dels requisits no esmenables, que s'estableixen en aquestes bases reguladores, o del
termini de presentació de sol·licituds, que s'estableix en la convocatòria de l'ajut, comporta la inadmissió de la
sol·licitud.

8.12 El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

-9 Tramitació i resolució de les sol·licituds i notificació de la resolució de concessió

9.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació
correspongui.

9.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar des de la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds. 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.

9.3 La resolució ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la sol·licitant,
l'import, les condicions, si s'escau el percentatge subvencionat del cost de l'activitat, la seva subjecció als
imports limitats d'ajut regulats a la secció 2.7.1 de la Decisió SA. 56851 (secció 3.1 del Marc Temporal
europeu), del Marc Temporal Nacional d'ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes
reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per
donar suport a l'economia en el brot actual de la Covid-19 o, si escau, la seva subjecció al 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).

9.4 La resolució es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar
addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els
mateixos efectes.

9.5 Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de
reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva
notificació, d'acord amb el 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. La
presentació del recurs potestatiu de reposició es farà de manera electrònica i d'acord preferentment amb la
base 6 d'aquest annex.

-10 Publicitat de la resolució

10.1 D'acord amb l'article 18 i 20 de la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre (LGS) i
l'article 5.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern, la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” (BDNS), operarà com a mitjà electrònic per donar
compliment a les obligacions de publicitat de les subvencions atorgades, el qual haurà de contenir les dades a
que es refereix la lletra b) de l'apartat 8 de l'article 20 de la LGS.

10.2 D'acord amb els articles 5.1 i 15.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i de l'article 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el
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dret d'accés

a la informació pública, la informació relativa a les subvencions i les subvencions públiques atorgades, amb
indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris, s'ha de publicar a la seu electrònica i al lloc web d'ACCIO
(http://accio.gencat.cat) i del Departament d'Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat).

10.3 Les autoritats competents hauran de remetre al Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i
Cooperació, per la via administrativa establerta, tota la informació pertinent sobre els ajuts concedits en
aplicació d'aquest règim, per tal de complir les obligacions de control i presentació d'informes que preveu
l'apartat 4 de la Comunicació de la Comissió Europea sobre el Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut
estatal destinades a donar suport a l'economia en el context del brot actual de la Covid-19.

10.4 Les autoritats competents hauran de subministrar a la Base de dades nacional de subvencions la
informació pertinent sobre cada ajut individual concedit a l'empara d'aquest règim, en el termini de 12 mesos
comptats des del moment de la concessió, i en els termes que preveu l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

-11 Pagament

El pagament del 100% de l'ajut que regula aquesta resolució serà tramitat un cop s'hagi comprovat la
justificació de la realització del projecte subvencionat per part d'ACCIÓ, i prèvia acta favorable de comprovació
per part de la Direcció General Indústria.

Existeix la possibilitat de realitzar pagaments parcials de l'ajut, sense bestreta, sempre que aquest pagament
correspongui a una part del projecte que constitueixi una fita prèviament establerta del projecte i que, per si
mateixa, compleixi amb l'objecte subvencionat.

Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici
si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de
la sol·licitud de subvenció implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

-12 Justificació

12.1. Les beneficiàries de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i amb l'Ordre
VEH/79/2020, de 9 de juny.

12.2. La modalitat de justificació és la de presentació de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor.

12.3. La documentació justificativa és la que es detalla a continuació, sense perjudici que ACCIÓ o la Direcció
General d'Indústria pugui requerir a la beneficiària informació i comprovacions addicionals relatives a l'objecte
de l'ajut:

a) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que inclourà:

- Una relació classificada de totes les despeses subvencionables relacionades amb el desenvolupament de
l'actuació, que forma part del model normalitzat de justificació que estarà a disposició de les persones
interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

- Una llista detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb
indicació de l'import i la procedència; aquesta llista forma part de l'imprès normalitzat de justificació.

- Declaració segons la qual els pagaments corresponen a actuacions realitzades correctament i justificades
mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.

- En el cas de la no existència de les tres ofertes sol·licitades a diferents proveïdors en aquells casos en què
sigui necessari, segons el que s'ha establert a la base 4.7 (quan l'import de la despesa subvencionable superi
les quanties establertes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per al contracte
menor):

Si escau, certificat que motivi les especials característiques que comporten que no existeixi al mercat suficient
número d'entitats que realitzin, prestin o subministrin el bé o servei emès per una entitat externa
especialitzada en la matèria, o bé
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Si escau, documentació demostrativa que la despesa s'ha realitzat amb anterioritat a la concessió de la
subvenció.

Si escau, en el cas d'obligació de les tres ofertes, informe signat pel representant legal de l'entitat beneficiària
que justifiqui l'elecció quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

- Informe d'un auditor de comptes inscrit com a exercitant en el Registre oficial d'auditors de comptes
depenent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Aquest informe s'haurà d'ajustar al que disposa l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la
norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió dels comptes justificatius de
subvencions. L'abast d'aquest informe es concretarà a la resolució d'atorgament de l'ajut i estarà subjecte a les
normes d'actuació i de supervisió que, si escau, proposin la Intervenció General de la Generalitat o la
Sindicatura de Comptes. Així mateix, aquest informe ha de complir amb el que s'estableix als articles 6, 7, 8 i 9
de l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 8154 de
15.6.2020).

La detecció d'irregularitats greus o de falsedats en un informe de justificació que no haguessin estat posades
de manifest en l'informe de l'auditor donarà lloc a la no acceptació per ACCIÓ i la Direcció General d'Indústria
de l'empresa auditora responsable de l'informe per un període de cinc anys. Tot això amb independència de les
conseqüències de reintegrament i sancionadores que puguin correspondre a la beneficiària, i en especial del fet
que ACCIÓ i la Direcció General d'Indústria podrà procedir a la revisió dels informes anteriors encara que en
aquell moment s'haguessin donat com a vàlids a efectes de justificació.

En els casos en què la beneficiària estigui obligat a auditar els seus comptes anuals per un auditor sotmès al
Real Decret Legislatiu 1/2011, d'1 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'auditoria de comptes,
l'informe justificatiu el portarà a terme el mateix auditor; mentre que si la beneficiària no està obligada a
auditar els seus comptes anuals, la designació de l'auditor la realitzarà la beneficiària.

b) Una memòria tècnica de l'actuació que justifiqui el compliment de les condicions imposades en l'atorgament
de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. Caldrà presentar el
document de formalització de l'adquisició així com els contractes de llocs de treball assumits per la beneficiària
o documentació anàloga (vida laboral de l'empresa o informe de treballadors en alta) junt amb la documentació
que acrediti que segueixen vigents (RNT i RLC corresponents).

c) Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les obligacions de publicitat que
s'esmenten a la base 22 de l'annex 1.

d) Memòria justificativa de les desviacions entre l'actuació justificada i la inicialment subvencionada, amb
l'argumentació per part de la beneficiària dels canvis que s'han produït entre l'actuació aprovada inicialment i
la finalment justificada.

e) Declaració del responsable legal de l'entitat beneficiària conforme per a les diverses despeses que formen
part de la justificació no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiària segons la definició del reglament de la
llei de subvencions (apartat 2 de l'article 68 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions), llevat de disposar d'autorització
expressa de l'òrgan concedent.

12.4 La beneficiària de l'ajut està obligada a presentar la justificació del projecte com a màxim durant els tres
mesos posteriors a la finalització del mateix.

Les dates dels documents justificatius (factures i comprovants de pagament o altres documents de valor
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil, i/o nòmines, RNT, RLC o d'altres) hauran d'estar dins el
període d'execució de l'actuació subvencionable que s'ha definit en la resolució d'atorgament. La data dels
comprovants de pagament podrà ser, com a màxim, dos mesos posteriors a la data màxima establerta pels
documents justificatius.

12.5 La justificació s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les beneficiàries
mitjançant el Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat).

12.6 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La
descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per
al que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no
és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa.

En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.
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En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la
disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j del Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.

12.7 Els documents acreditatius del pagament admesos són: extracte del compte bancari, rebut bancari
justificant de transferència o certificat bancari. Els documents acreditatius del pagament han d'indicar:

a) La identificació de la beneficiària i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser la beneficiària de l'ajut i ha
de fer-hi constar el seu NIF i denominació social.

b) El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el
document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació
complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, la persona beneficiària ha
d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s'incompleixin les limitacions d'aquest tipus de
pagament que estableix la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i
pressupostària i l'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i
lluita contra el frau.

En el cas que el comprovant de pagament englobi diverses factures serà necessari adjuntar una relació
d'aquestes factures amb els seus imports.

En el cas que el pagament s'hagi efectuat amb una moneda diferent a l'euro caldrà presentar el document
bancari en el que consti el tipus de canvi aplicat.

12.8 L'incompliment del percentatge de despesa mínima establerta a la base 5.5, així com de l'objecte i la
finalitat de la subvenció, comportarà la revocació total de la subvenció atorgada.

12.9 Si la justificació no reuneix els requisits que estableix aquesta base, es requerirà a la beneficiària 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, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

12.10 La Direcció General d'Indústria, un cop finalitzada l'execució del projecte, emetrà un certificat relatiu a la
comprovació de l'actuació subvencionada.

-13 Verificació de les accions subvencionables

13.1 Les actuacions de verificació de les accions subvencionables podran ser de dos tipus: administratives o
sobre el terreny.

13.2 Les persones beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació
administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar ACCIÓ o la Direcció General d'Indústria.

13.3 En relació al compliment del manteniment de l'activitat subvencionada durant tres anys des de la posada
en marxa del projecte subvencionat, el/la beneficiari/ària haurà d'adjuntar declaració responsable, en el període
que va entre l'1 de desembre a 31 de desembre dels exercicis posteriors a la posada en marxa del projecte
subvencionat. En aquesta declaració es farà constar el manteniment de l'activitat subvencionada, el nombre de
llocs de treball net incorporats així com el percentatge de proveïdors locals que es va comprometre a mantenir.

-14 Seguiment i control de les accions subvencionables

14.1 ACCIÓ i la Direcció General d'Indústria efectuaran el seguiment de cada projecte subvencionat i podran
realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per determinar el compliment de les condicions i
els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions establertes. Els/les beneficiaris/àries
dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida.

14.2 Els/les beneficiaris/àries estan sotmesos als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que
estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, sobre tramitació,
justificació i control de subvencions.

14.3 L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència
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d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada per aquests ajuts.

Les persones beneficiàries dels ajuts s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan concedent
consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració autonòmica,
estatal i comunitària.

-15 Revisió i modificació

15.1 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, qualsevol alteració de les condicions
que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres
subvencions fora dels casos permesos per les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la
resolució de concessió en els termes que estableix la normativa reguladora de la subvenció.

15.2 La persona beneficiària té l'obligació de proposar a l'òrgan atorgant qualsevol canvi que, dins la mateixa
finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si escau, ha de ser expressament autoritzat per
l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

-16 Revocació

16.1 Són causes de revocació les que preveuen els articles 92 bis, 99 i 100 de l'esmentat Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre; i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, també citada.

En cas d'incompliment dels requisits dels articles anteriors, la subvenció podrà ser revocada totalment o
parcialment d'acord amb les causes de revocació que estableix la normativa vigent.

16.2. També serà causa de revocació:

a) Quan la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses
subvencionables, procedents de qualsevol administració o ens públic nacional, autonòmic o local, doni lloc a un
excés de finançament públic del projecte, sobrepassant els percentatges o llindars establerts als reglaments o
decisions de la Comissió Europea que li són aplicables.

b) Quan l'acumulació d'imports limitats d'ajuts d'acord amb la secció 2.7.1 del Marc temporal nacional relatiu a
les mesures d'ajut per recolzar l'economia al context de l'actual brot de COVID-19 (secció 3.1 del Marc
temporal europeu) que li hagin estat atorgats, superin la quantitat de 2.300.000,00 euros per entitat
beneficiària.

c) L'adopció, en virtut del que estableixen els articles 107 a 109 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea, d'una decisió de la qual se'n derivi una necessitat de reintegrament.

16.3 Si l'òrgan atorgant, a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el
marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció
concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposen l'article 100 i
següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ja esmentats.

16.4 En el supòsit que s'acrediti l'assoliment dels objectius del projecte per un import inferior al previst
inicialment, s'iniciarà el procediment de revocació parcial i es reduirà proporcionalment l'import de l'ajut. La
revocació de l'ajut implicarà el reintegrament de la quantia percebuda indegudament, així com els interessos de
demora corresponents.

-17 Renúncia de l'ajut atorgat

Les persones beneficiàries poden renunciar a la subvenció atorgada i, a aquest efecte, l'òrgan que va atorgar la
subvenció dictarà la resolució corresponent. Les persones beneficiàries han de retornar la quantitat
indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

-18 Règim de compatibilitat dels ajuts

18.1. Acumulació amb altres ajuts (minimis, exempts o notificats)

Els ajuts regulats en aquestes bases es poden acumular amb ajuts que entrin en l'àmbit d'aplicació dels
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Reglaments de minimis o dels Reglaments d'Exempció per Categories sempre que es refereixin a costos
subvencionables diferents.

Quan l'entitat sol·licitant de l'ajut hagi rebut (o li hagi estat concedit) un ajut de minimis per finançar les
mateixes despeses subvencionables, tots aquests ajuts han de respectar, de manera acumulada, el límit màxim
fixat al Marc Temporal (2.300.000,00 euros per beneficiària).

Quan l'ajut concedit d'acord amb aquest règim s'acumuli, per als mateixos costos subvencionables, amb un
altre ajut exempt en virtut del Reglament d'Exempció per Categories o un ajut aprovat per una Decisió de la
Comissió, els ajuts es podran acumular entre sí sempre i quan es respectin les intensitats i els imports màxims
d'ajut establerts als Reglaments d'Exempció o les Decisions.

Per aquesta raó, la persona sol·licitant ha de presentar una declaració responsable on faci constar altres ajuts
que li hagin estat concedits o rebuts (per la mateixa o una altra autoritat competent) per finançar les mateixes
despeses.

18.2. Acumulació amb altres ajuts del Marc Temporal:

El Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut per recolzar l'economia al context de l'actual brot de la COVID-19
permet que una única empresa (empreses que formen part d'un grup empresarial) pugui rebre un o diversos
imports limitats d'ajut en forma de de subvenció, bestreta reemborsable, avantatge fiscal, garantia, préstec i/o
aportació de capital, d'acord amb la secció 2.7.1 del Marc Temporal Nacional (secció 3.1 del Marc temporal
europeu) sempre que, acumulats, no superin l'import màxim de 2.300.000,00 euros per única empresa
beneficiària o empreses que formen part d'un grup empresarial). En aquest llindar, s'han de tenir en compte
tots els ajuts d'aquesta secció que li hagin estat concedits a l'empresa sol·licitant per part de qualsevol
administració pública, estatal, autonòmica o local (o altres ens competents) d'acord amb la Decisió de la
Comissió Europea SA 56851, de 2 d'abril de 2020, i les successives decisions que la modifiquen o l'amplien:
Decisió SA.57019 (2020/N), de 24 d'abril de 2020; Decisió SA.58778 (2020/N), de 22 d'octubre de 2020,
Decisió SA.60136 (2020/N), de 23 de desembre de 2020; Decisió SA.61875 (2021/N), de 23 de març de 2021;
Decisió SA.100974 (2021/N), de 27 de desembre de 2021.

18.3 L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb
altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb allò que
disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-19 Invalidesa de la concessió

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

-20 Infraccions i sancions

20.1. A aquestes línies d'ajuts els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i
II del Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els
articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi.

20.2 Si l'òrgan atorgant, a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el
marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció, hauran d'instar l'inici del
procediment sancionador, d'acord amb el que disposen la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-21 Normativa UE en matèria d'ajuts d'Estat

21.1 Les subvencions s'acolliran prioritàriament a l'apartat 2.7.1 de la Decisió de la Comissió Europea SA
56851 - Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes
reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per
recolzar l'economia en el brot actual de la COVID-19, aprovada el 2 d'abril de 2020. Val a dir que la
interpretació d'aquest Marc temporal nacional s'haurà de fer en consonància amb la secció 3.1 de la
Comunicació de la Comissió Europea de 19 de març de 2020, que estableix el Marc temporal relatiu a les
mesures d'ajuts estatals destinats a recolzar l'economia en el context de brot actual de la COVID-19, i
qualsevol modificació o ampliació posterior.
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21.2 En cas que no fos possible aplicar l'apartat 2.7.1 de la Decisió de la Comissió Europea SA 56851 descrita
en la base 21.1, les subvencions s'acolliran:

A l'article 14 del 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), sempre que:

Els projectes es duguin a terme a una zona assistida d'acord amb el mapa d'ajuts regionals aprovat per les
decisions de la Comissió SA 38472 (2014/N) i SA 46099 (2016/N), o la vigent en el moment de la convocatòria
o resolució de l'expedient.

Els projectes no s'hagin iniciat abans de presentar la sol·licitud de subvenció.

L'empresa no es dediqui a algun dels sectors de l'acer, el carbó, la construcció naval, el sector de les fibres
sintètiques, el sector del transport i les infraestructures connexes, la producció, la distribució ni les
infraestructures d'energia.

En cas d'una inversió inicial, l'empresa no s'hagi traslladat a l'establiment on tindrà lloc la inversió en els dos
anys anteriors a la sol·licitud de l'ajut i es compromet a no traslladar-se d'establiment durant els dos anys
posteriors a la finalització de la inversió per a la qual se sol·licita l'ajut.

En el cas de les grans empreses, ha de tractar-se d'un projecte d'inversió en favor d'una nova activitat
econòmica a la zona.

Es podrà acollir a aquest règim la inversió en actius fixes.

En el cas de pimes, a l'article 17 del 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 aquest supòsit s'han de complir la condició següent: no haver
començat a executar el projecte abans de presentar la sol·licitud de l'ajut.

Intensitat de l'ajut: l'equivalent de subvenció brut no superarà el 10% de la despesa elegible per a les mitjanes
empreses, i el 20% de la despesa elegible per a les petites empreses. La definició de petita o mitjana empresa
és la de l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014.

Objecte de l'ajut: inversió relacionada amb la creació d'un nou establiment, l'ampliació de la capacitat d'un
establiment existent, la diversificació de la producció d'un establiment en productes que anteriorment no
produïa o una transformació fonamental del procés global de producció d'un establiment existent. La simple
compra d'accions d'una empresa no es considera inversió.

Seran subvencionables la inversió en actius fixes i creació d'ocupació generada directament pel projecte
d'inversió.

-22 Publicitat de les subvencions per part de la persona o l'entitat beneficiària

La persona beneficiària de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament
del programa, l'activitat, la inversió o l'actuació objecte de subvenció segons el que estableix la base que
regula les obligacions de les persones i les entitats beneficiàries, i d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-23 Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases resten sotmesos a les obligacions
següents:

a) Mantenir l'activitat productiva un mínim de tres anys, així com el nombre de llocs de treball net incorporats
que són objecte de la subvenció.

b) Garantir el compliment en relació al compromís assumit pel beneficiari de compres a proveïdors locals en els
propers tres anys per a les matèries del procés productiu així com el compliment del compromís assumit pel
beneficiari de mantenir els proveïdors locals per a l'execució del projecte d'inversió.

c) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant la Direcció General d'Indústria i ACCIÓ.

d) Justificar davant l'òrgan atorgant el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió,
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o el gaudiment de la subvenció, mitjançant la documentació que acrediti el compliment de la finalitat per a la
qual s'ha concedit la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin a ACCIÓ i la Direcció General d'Indústria, i a
les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i
aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a ACCIÓ l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o
despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades
nacionals o internacionals, i les alteracions de les condicions per les quals es va atorgar la subvenció. Aquesta
comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons
percebuts.

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els
termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable al/la beneficiari/ària en cada cas, així com aquells
estats comptables i registres específics que exigeixin les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat
de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
mentre que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, durant un període de 5 anys,
d'acord amb la normativa comunitària.

i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció, en els termes que indiqui
la resolució corresponent.

j) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit
producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases,
mitjançant la inclusió del logotip del Departament d'Empresa i Treball i ACCIÓ i l'expressió “Amb el suport de
....”, utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual de la Generalitat (PIV)
(http://www.gencat.cat/piv/descarregues/) als elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de la
subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció.

k) Si el/la beneficiari/ària és una entitat privada de les esmentades als epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780,
de 31.12.2014), han de complir amb les obligacions de transparència del Títol I de la mateixa Llei que li siguin
aplicables.

l) Complir el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm.
6919, de 23.7.2015).

m) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones
beneficiàries, d'acord amb el codi ètic que figura com a annex 5 a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel
qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de
subvencions (DOGC núm. 7151, de 30.6.2016).

n) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

o) No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.

-24 Protecció de dades de caràcter personal

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, en quant a responsable del tractament, informa que les dades
personals dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de tramitar la sol·licitud d'ajut/subvenció, d'enviar-
los enquestes de satisfacció, d'oferir-los informació per mitjans electrònics sobre els serveis i activitats de
similar naturalesa que aquesta entitat ofereix així com per al compliment de les obligacions legals d'ACCIÓ. Així
mateix informa que les dades de caràcter personals dels sol·licitants seran comunicades a la Direcció General
d'Indústria per gestionar els expedients administratius relatius a les subvencions de suport a projectes de
reindustrialització, projectes de relocalització d'activitat productiva a Catalunya i projectes d'inversió del sector
industrial i de serveis a la producció.

El sol·licitant podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició
adreçant un escrit al correu electrònic dades.accio@gencat.cat, o enviant un escrit a l'adreça postal d'ACCIÓ,
Passeig de Gràcia, 129 08008 de Barcelona. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades el
sol·licitant pot dirigir-se al següent enllaç: www.accio.gencat.cat/avis-legal
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Annex 2

Classificació catalana d'activitats econòmiques

CCAE-2009 (ca)

Empreses industrials

10 Indústria de productes alimentaris.

11 Fabricació de begudes.

12 Indústries del tabac.

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 refinatge 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 i 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.

331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.

332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.

Empreses de serveis a la producció

35 Subministrament d'energia elèctrica i gas.

36 Captació, potabilització i distribució d'aigua.

37 Recollida i tractament d'aigües residuals.

38 Tractament i eliminació de residus.
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39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

52 Emmagatzematge i activitats afins al transport

62 Serveis de Tecnologia de la informació (per a la indústria)

71 Serveis tècnics d'enginyeria (anàlisi i assaigs tècnics per a la industria)

Annex 3

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la
seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

-1 Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupte i posar en coneixement dels
òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar

el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

-2 Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat assumeixen
les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts, o
en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

-3 En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció o l'ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni
per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del
compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la
informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris/
àries en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix

l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador que
preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris/àries
d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències que prevegi la legislació vigent en
matèria de subvencions.

(22.096.035)
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