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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
RESOLUCIÓ EMC/1135/2019, de 24 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2019-2020
de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (ref. BDNS
452095).
El Govern de la Generalitat té la voluntat de seguir facilitant el finançament de les empreses catalanes que
fomentin la reactivació industrial del territori, especialment en aquelles comarques on la taxa d'atur se situa
per sobre de la mitjana del territori català o on s'hagi patit una deslocalització industrial amb una afectació
superior a 100 treballadors/ores. En aquest sentit es valoren una sèrie de factors, com ara la
internacionalització o el plus d'un avantatge competitiu en forma de patent o projecte de recerca i els criteris
definitoris de les empreses beneficiàries dels ajuts, que permetin donar suport a les empreses que puguin
participar activament en el procés de reactivació industrial a Catalunya.
D'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, 31.12.2002); i amb els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i del Reglament que la desenvolupa,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006);
Atès el Reglament (CE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013);
En el marc del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Ocupació (ara Empresa i
Coneixement) i l'Institut Català de Finances (ICF) per al finançament d'actuacions de reactivació industrial de 6
de juliol de 2015, i de l'Addenda de 28 de febrer de 2019;
D'acord amb l'Ordre EMO/217/2015, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores i es fa pública la
convocatòria per a l'any 2015 de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de
reactivació industrial (DOGC núm. 6917, de 21.7.2015), modificada per l'Ordre EMC 23/2019, de 12 de febrer
(DOGC núm. 7814 de 20.2.2019);
Vist l'informe de la Intervenció Delegada, i d'acord amb les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989),

Resolc:

Article 1
Objecte
Es fa pública la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de
reactivació industrial per als anys 2019-2020.

Article 2
Tramitació, resolució i atorgament
La tramitació, la resolució i l'atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, així com els requisits per
obtenir la condició d'entitat beneficiària, les condicions dels préstecs, la tipologia dels projectes objecte de
finançament, les despeses subvencionables i la documentació a aportar, es regeixen per l'Ordre
EMO/217/2015, de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores i es fa pública la convocatòria per a
l'any 2015 de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial
(DOGC núm. 6917, de 21.7.2015), modificada per l'Ordre EMC 23/2019, de 12 de febrer (DOGC núm. 7814 de
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20.2.2019).

Article 3
Import màxim de la línia
3.1 L'import màxim per formalitzar operacions a l'empara del Conveni signat entre el Departament d'Empresa i
Coneixement i l'Institut Català de Finances (ICF) per finançar projectes de reactivació industrial de 6 de juliol
de 2015, i l'Addenda de 28 de febrer de 2019, és de 55.000.000,00 d'euros.
3.2 L'import d'aquesta convocatòria és de 20.000.000,00 d'euros, que queda distribuït en 15.135.727,49 euros
per l'any 2019 i 4.864.272,51 euros per l'any 2020, segons l'autorització corresponent de Consell de Ministres
per a l'exercici 2019 i d'acord amb el Decret llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector
públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària (DOGC núm. 7785, de 10.1.2019).
3.3 En el supòsit que en finalitzar l'exercici 2019 no s'hagi exhaurit l'import autoritzat per a aquest any, amb
una prèvia i nova autorització del Consell de Ministres, s'ampliarà automàticament la quantitat de l'exercici
2020 amb el romanent de l'exercici 2019.
3.4 La concessió dels ajuts resta supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de la concessió.
3.5 L'import màxim d'aquesta línia pot ampliar-se, mitjançant modificació d'aquesta Resolució, en cas que
existeixi romanent disponible una vegada resolta la convocatòria 2017-2018.

Article 4
Sol·licituds i termini de presentació
4.1 El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta
convocatòria al DOGC i restarà obert fins al 31 de desembre de 2020 o fins a exhaurir el pressupost per a
aquests conceptes.
4.2 Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a
disposició de les empreses beneficiàries al web de l'ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació que
preveu el punt 4.4 d'aquest article.
4.3 La signatura de la sol·licitud implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la
funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i
amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.
4.4 Juntament amb la sol·licitud, que es pot trobar al web de l'ICF i que inclou la declaració responsable, s'ha
d'adjuntar la documentació següent:
a) Memòria tècnica del projecte a finançar i, en cas de sol·licitar un préstec per finançar circulant, una breu
explicació sobre les necessitats de finançament.
b) Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l'empresa, en cas que no estigui
inscrit al Registre mercantil.
c) Detall, si n'hi ha, d'altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes despeses elegibles, procedents de
qualsevol administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la
quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s'inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.
d) Detall, si n'hi ha, dels ajuts de minimis rebuts en els dos exercicis fiscals anteriors i en l'exercici fiscal en
curs, especificant-ne la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s'inclou com a declaració annexa a
la sol·licitud
4.5 En cas que algun d'aquests documents ja s'hagi presentat anteriorment davant qualsevol altra
Administració, no caldrà la seva presentació en aquesta convocatòria, sempre que el sol·licitant indiqui en quin
moment i davant de quin òrgan administratiu va presentar els documents, i la Direcció General d'Indústria ja
els recavarà electrònicament. Es presumirà que aquesta consulta l'autoritza l'interessat/ada, llevat que faci
constar la seva oposició expressa.
4.6 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquesta base es requerirà l'entitat sol·licitant perquè
en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no
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ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article
68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE
núm. 236, de 2.10.2015).
D'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la notificació d'aquest requeriment a l'empresa interessada es realitzarà
electrònicament, mitjançant compareixença de l'interessat a la seu electrònica de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya per mitjà de l'eina e-NOTUM (https://seu.gencat.cat/).
S'entén per compareixença a la seu electrònica l'accés per part de l'interessat/ada, o del seu representant
degudament identificat, al contingut de la notificació.
Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entendrà practicada en el moment en què es produeixi l'accés al
seu contingut, i s'entendrà rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals, a comptar des de la posada a
disposició de la notificació, sense que s'accedeixi al seu contingut.
S'entendrà formalitzada l'obligació de notificar amb la posada a disposició de la notificació a la seu electrònica
de l'Administració de la Generalitat.
D'acord amb l'article 41.6 de la mateixa Llei, l'òrgan competent enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o a
l'adreça de correu electrònic que l'interessat/ada hagi comunicat a la seva sol·licitud, informant-lo de la posada
a disposició de la notificació a la seu electrònica de l'Administració de la Generalitat. La manca de pràctica
d'aquest avís no impedirà que la notificació sigui considerada plenament vàlida.

Article 5
Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos
5.1 Inicialment l'ICF estudiarà la sol·licitud de finançament, establirà les condicions financeres de l'operació
(l'import, el termini i les garanties), analitzarà la viabilitat econòmica de l'operació i en dictaminarà l'aprovació
o la denegació d'acord amb els seus criteris de caràcter financer.
5.2 L'ICF informarà la Direcció General d'Indústria sobre l'aprovació o la denegació de la sol·licitud de
finançament per tal que la Direcció General d'Indústria resolgui sobre l'ajut sol·licitat.
5.3 La Direcció General d'Indústria emetrà un dictamen d'elegibilitat i viabilitat del projecte des de punt de
vista industrial.
5.4 En cas d'aprovació per part de la Direcció General d'Indústria, el/la director/a general d'Indústria emetrà
una resolució on s'indicarà la quantia del préstec i la garantia aprovats, l'import de l'ajut equivalent, i les
condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte de la línia d'ajuts. Aquesta resolució es
notificarà a l'ICF.
D'acord amb l'article 43 de l'esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la notificació de la resolució a l'empresa
interessada es realitzarà electrònicament, mitjançant compareixença de la persona interessada a la seu
electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per mitjà de l'eina e-NOTUM
(https://seu.gencat.cat/) i, d'acord amb el que especifica l'article 4.6 d'aquesta Resolució.
5.5 En cas que l'ICF dictamini desfavorablement la concessió del préstec ho comunicarà a la Direcció General
d'Indústria, adjuntant la sol·licitud presentada per l'empresa, per tal que el/la director/a general d'Indústria
resolgui sobre la denegació de l'ajut. Aquesta resolució s'ha de notificar a l'empresa interessada d'acord amb el
procediment de l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
5.6 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de tres mesos, a comptar des de la data de
presentació de la sol·licitud. Si un cop transcorregut aquest termini no s'ha produït la notificació esmentada,
s'entendrà que la sol·licitud es desestima, per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article
54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.
5.7 Contra la resolució que dicti el/la director/a general d'Indústria, que no exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs d'alçada davant el/la conseller/a d'Empresa i Coneixement en el termini d'un mes, a
comptar des de l'endemà de la data de notificació de la resolució, segons el que disposen els articles 121 i 122
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, ja esmentades.

Article 6
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Termini d'execució de les actuacions subvencionades
El termini d'execució de les actuacions subvencionables serà el comprès entre els 12 mesos anteriors a la data
de presentació de la sol·licitud d'ajut i fins als 24 mesos posteriors, també a comptar a partir de la data de
presentació de la sol·licitud d'ajut.

Article 7
Forma i termini de presentació de la justificació
7.1 El compte justificatiu és la forma d'acreditar la realització de les actuacions subvencionades, així com les
despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts, i ha d'incloure la memòria
tècnica justificativa i la memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, d'acord amb el
que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La forma
de presentació de la justificació serà per mitjans electrònics.
7.2 El termini per realitzar la justificació de l'ajut és de 3 mesos, a comptar des de la data de finalització del
termini d'execució de les actuacions subvencionables, i el concretarà la resolució d'atorgament de l'ajut.

Article 8
Clàusula suspensiva
L'eficàcia de les garanties que atorga el Departament d'Empresa i Coneixement en virtut de les bases
reguladores que regeixen aquesta línia resta condicionada a l'aprovació de les garanties per part del Consell de
Ministres, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (BOE núm. 103, de 30.4.2012).

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

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

Barcelona, 24 d'abril de 2019

Maria Àngels Chacón i Feixas
Consellera d'Empresa i Coneixement

(19.120.044)

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

