
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

RESOLUCIÓ EMT/2810/2021, de 13 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d'inversió del sector industrial i
de serveis a la producció (ref. BDNS 583501).

El Consell d'Administració de 29 de juliol de 2021 va aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts
de suport a projectes de reindustrialització i nous projectes d'inversió del sector industrial i de serveis a la
producció, i la convocatòria per a l'any 2021.

La Resolució EMT/2702/2021, d'1 de setembre, aprova 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.

Atès el 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) i
Decisió SA 61875 (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 i 28 de gener de 2021.

Atès el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles
107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352/1, de 24.12.2013).

Vist el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.

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.

Per tot això,

Resolc:

-1 Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes
d'inversió del sector industrial i de serveis a la producció.

-2 Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les
bases que aprova la Resolució EMT/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.

-3 Aplicació pressupostària i import convocat.

L'import màxim d'aquesta convocatòria és de 9.039.629,41 euros. D'aquest total, 8.989.629, 41 aniran amb
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càrrec a la partida pressupostària D/7025/7700001/622 i 50.000,00 euros amb càrrec a la partida
pressupostària D/7025/4700001/622 i es repartiran de la manera següent:

8.989.629,41 euros per als projectes presentats d'acord amb l'Annex 2 de la Resolució EMT/2702/2021, d'1 de
setembre.

50.000,00 euros per als projectes presentats d'acord amb l'Annex 3 de la Resolució EMT/2702/2021, d'1 de
setembre.

En cas que, un cop avaluades totes les sol·licituds, hi hagi un sobrant en una de les línies aquest es podrà
aplicar a l'altra línia regulada per les mateixes bases reguladores.

Aquest import es podrà ampliar, si escau, mitjançant Resolució del/de la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ.

-4 Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença
l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza el 31 d'octubre de 2021.

Les sol·licituds es presentaran d'acord amb la base 6 de l'Annex 1 de la Resolució EMT/2702/2021, d'1 de
setembre.

-5 Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per la tramitació i resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de notificació
d'aquesta, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant dels quals
es poden interposar, els estableix la base 9 de l'annex 1 de la Resolució EMT/2702/2021, d'1 de setembre.

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.

Disposició final

Entrada en vigor

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

Barcelona, 13 de setembre de 2021

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

(21.259.026)
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