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Disposicions

AGÈNCIA DE SUPORT
A L’EMPRESA CATALANA

RESOLUCIÓ
EMO/2443/2011, de 30 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i 
s’obre la convocatòria de la línia de préstecs per a projectes de recerca industrial i 
desenvolupament experimental (R+D), la línia de préstecs per a projectes d’inter-
nacionalització i la línia de préstecs per a projectes de captació d’inversions.

En la conjuntura econòmica actual les activitats de recerca i desenvolupament 
són imprescindibles per assolir millores sostenibles en productivitat i competiti-
vitat empresarial. També són crítiques aquelles inversions que permeten afrontar 
noves activitats via la transformació i la modernització de les estructures produc-
tives, així com els projectes de nova implantació d’empreses encara no presents a 
Catalunya.

Així mateix, cal també que aquests esforços trobin mercats internacionals i 
tinguin accés a finançament en condicions preferents. Per tant, les actuacions en 
recerca i desenvolupament, internacionalització i captació d’inversions esdevenen un 
objectiu cabdal de les actuacions de la Generalitat de Catalunya, com ho demostren 
els diferents tipus de préstec que s’estan llençant a mercat, especialment el préstec 
i+i per mitjà d’entitats financeres per al finançament de la recerca, la innovació, la 
internacionalització i la industrialització.

Amb aquesta finalitat, l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, en endavant 
ACC1Ó, ha implementat la línia de préstecs per al finançament de projectes de re-
cerca i desenvolupament, internacionalització i captació d’inversions amb l’objectiu 
de facilitar l’accés al finançament bancari de les empreses catalanes.

Atès aquest interès, vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, i en ús de les atribu-
cions que em són conferides,

RESOLC:

Article 1
Bases reguladores

Aprovar les bases reguladores que hauran de regir les convocatòries que figuren 
als annexos 1, 2, 3 i 4 d’aquesta disposició.

Les línies de préstecs, el contingut de les quals apareix als annexos 2, 3 i 4, són 
les següents:

Línia de préstecs per a projectes de recerca industrial i desenvolupament expe-
rimental (R+D).

Línia de préstecs per a projectes d’internacionalització.
Línia de préstecs per a projectes de captació d’inversions.

Article 2
Convocatòria

Obrir les convocatòries per a l’any 2011 de la línia de préstecs per a projectes de 
recerca industrial i desenvolupament experimental (R+D), la línia de préstecs per 
a projectes d’internacionalització i la línia de préstecs per a projectes de captació 
d’inversions.

Article 3
Règim jurídic

A aquestes bases els són aplicables el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC 
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núm. 3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de 
mesures financeres (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004), per la Llei 17/2007, de 21 
de desembre, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5038, de 31.12.2007), 
per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència mas-
clista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008), per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC núm. 5537, de 
21.12.2009) i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres 
(DOGC núm. 5931, de 29.7.2011); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reglament que la desenvolupa, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006).

Article 4
Aplicació pressupostària

4.1 Les quantitats màximes destinades a aquestes línies, així com les partides 
pressupostàries a les que s’apliquen del pressupost d’ACC1Ó, són les següents:

4.1.1 La quantitat màxima destinada a la línia de préstecs per a projectes de R+D és de 
25.000.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/830.0002/574.

4.1.2 La quantitat màxima destinada a la línia de préstecs per a projectes d‘in-
ternacionalització és de 23.000.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària 
D/7025/830.0002/642.

4.1.3 La quantitat màxima destinada a la línia de préstecs per a projectes de 
captació d’inversions és de 15.000.000,00 euros, aplicats a la partida pressupostària 
D/7025/830.0002/574.

4.2 L’atorgament d’aquests préstecs restarà condicionat a les disponibilitats 
pressupostàries.

4.3 En el cas d’existència de sobrant, una vegada resoltes les sol·licituds presen-
tades a una de les tres línies de préstecs, es podrà traspassar a una altra línia.

Article 5
Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds

5.1 Els terminis de presentació de sol·licituds per optar a les línies de préstecs 
que preveuen aquestes convocatòries són els següents:

5.1.1 Per a la línia de préstecs per a projectes d’R+D, el termini de presentació 
de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució al DOGC.

5.1.2 Per a la línia de préstecs per a projectes d’internacionalització, el termini 
de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats des de l’endemà de 
la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

5.1.3 Per a la línia de préstecs per a projectes de captació d’inversions, el termini 
de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats des de l’endemà de 
la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

5.2 Les sol·licituds han d’anar adreçades al/ a la conseller/a delegat/da d’ACC1Ó 
i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web 
d’ACC1Ó (www.acc10.cat). A l’imprès s’hi haurà d’adjuntar la memòria tècnica del 
projecte en un document PDF, segons el model que es trobarà disponible a la pàgina 
web d’ACC1Ó (www.acc10.cat).

Una vegada formalitzat l’imprès, per una banda, les dades de l’imprès de sol·licitud 
i del document PDF amb la memòria tècnica s’enviaran telemàticament a ACC1Ó 
i, per l’altra, l’imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document amb la me-
mòria, es presentarà, en els terminis que anualment estableixin les convocatòries 
corresponents i juntament amb la documentació que preveu l’article 5.4, a ACC1Ó, 
passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions o 
mitjançant qualsevol dels procediments que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
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La informació inclosa en el document PDF de la memòria tècnica i adjuntada 
a l’imprès en el moment de la seva formalització serà la utilitzada per realitzar la 
valoració de la sol·licitud presentada.

5.3 La signatura de la sol·licitud implica l’autorització a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya per a la funció de comprovació d’ofici de les dades relatives 
al compliment amb les obligacions tributàries, amb la Generalitat de Catalunya i 
amb la Seguretat Social per part del sol·licitant.

5.4 Juntament amb la sol·licitud, s’hi adjuntarà la documentació següent:
a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l’entitat 

sol·licitant, en el cas que aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil.
b) En el cas de sol·licitar despeses d’R+D i únicament si es tracta de grans em-

preses, un informe que acrediti l’efecte incentivador del préstec per l’empresa en 
termes d’increment del volum del projecte, del seu àmbit d’aplicació, de l’import 
total invertit o en la rapidesa en la seva execució.

c) Si l’empresa ha estat qualificada per una agència de qualificació de reconegut 
prestigi, proporcionarà el ràting més recent. Si no és el cas, s’adjuntarà balanç i 
compte de pèrdues i guanys de l’últim exercici tancat.

d) Si existeixen, detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes 
despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals, especificant-ne la quantia, la data 
d’atorgament i l’ens atorgant.

e) Si existeixen, detall dels ajuts de minimis rebuts des de l’1 de gener de 2009 
fins a la data de la sol·licitud, especificant la quantia, la data d’atorgament i l’ens 
atorgant.

En el cas que algun d’aquests documents ja hagi estat presentat en convocatòries 
anteriors d’ACC1Ó, no caldrà la seva presentació en aquesta convocatòria sempre 
que el sol·licitant presenti una declaració on s’hi especifiquin aquests documents, 
la data en la qual es van presentar a ACC1Ó i s’hi faci constar que continuen sent 
vigents.

5.5 ACC1Ó ofereix als sol·licitants la possibilitat de rebre un servei d’asses-
sorament (Servei INNOVA per als projectes d’R+D i Servei IDE pels projectes 
d’internacionalització), previ a la realització de la sol·licitud, sobre l’adequació del 
projecte a les característiques de les línies de préstec que estableixen aquestes bases. 
Aquest servei tindrà un caràcter únicament informatiu i, en cap cas, comportarà 
que el projecte sobre el que es realitza la consulta sigui necessàriament beneficiari 
del préstec.

Article 6
Òrgan resolutori

El/la conseller/a delegat/da d’ACC1Ó, o bé qui per delegació correspongui, és 
l’òrgan competent per resoldre les sol·licituds presentades.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

ACC1Ó durà a terme un estudi d’impacte sobre els resultats derivats de les línies 
de préstec regulades en aquesta Resolució i d’acord amb els objectius previstos.

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, 30 de setembre de 2011
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JOSEP MORAGAS I FREIXA

Conseller delegat

Bases reguladores de les línies de préstecs per a projectes de recerca industrial i 
desenvolupament experimental (R+D), per a projectes d’internacionalització i per 
a projectes de captació d’inversions

ANNEX 1

Disposicions generals aplicables a les línies de préstecs que es deineixen als 
annexos 2, 3 i 4

—1 Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la línia de préstecs per a projectes de re-
cerca industrial i desenvolupament experimental (R+D), la línia de préstecs per a 
projectes d’internacionalització i la línia de préstecs per a projectes de captació 
d’inversions.

—2 Convocatòries
2.1 En funció de les disponibilitats pressupostàries i per resolució del/de la 

conseller/a delegat/da d’ACC1Ó, es publicaran al DOGC les convocatòries per a la 
presentació de sol·licituds a les línies de préstecs previstes en aquestes bases, les 
quals han d’incloure les determinacions establertes per la normativa d’aplicació.

2.2 En el supòsit que, un cop resoltes les convocatòries de les línies de préstecs 
previstes en aquestes bases, no s’hagués esgotat l’import màxim destinat, o en el cas 
que ACC1Ó obtingués fons addicionals destinats a les accions regulades en aquestes 
bases, es podrà, amb el romanent que quedi o amb l’import d’aquests fons addici-
onals, obrir una nova convocatòria de les línies de préstecs regulades en aquestes 
bases, mitjançant resolució del/de la conseller/a delegat/da d’ACC1Ó.

2.3 A mesura que es produeixin renúncies o revocacions dels préstecs i en el 
supòsit que, un cop resoltes les convocatòries, s’hagi esgotat l’import màxim des-
tinat per a aquest exercici, es podran assignar nous atorgaments als projectes que 
no van arribar a obtenir finançament i que, atesos els criteris de valoració d’aquesta 
Resolució, mantenien una posició immediatament posterior a la dels projectes 
finançats segons l’ordre de preferència establert, sempre que aquests projectes es 
puguin realitzar en els terminis establerts a les bases i que hagin estat aprovats.

—3 Beneficiaris
Als annexos 2, 3 i 4 d’aquestes bases reguladores s’hi estableixen, en funció de 

la línia de préstecs, els requisits específics que han de tenir els beneficiaris. Amb 
caràcter general, independentment de la línia de préstecs de què es tracti, els bene-
ficiaris hauran de complir els requisits següents:

a) En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb l’obligació que 
estableixen l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels 
minusvàlids, i la disposició transitòria del Decret del Govern de la Generalitat de 
Catalunya 238/1987, de 20 de juliol, de donar ocupació almenys a un 2% de treballa-
dors amb disminució sobre el nombre total de treballadors de l’entitat; o bé aplicar 
les mesures alternatives d’acord amb el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE 
núm. 94, de 20.4.2005), el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen 
els enclavaments laborals (BOE núm. 45, de 21.2.2004), i el Decret 246/2000, de 
24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).

b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya, 
així com les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb ACC1Ó 
ni amb les seves empreses participades.

c) 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.
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d) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) 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, 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.

f) No es consideraran beneficiàries d’aquesta línia aquelles empreses que es-
tiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia 
de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el 
mercat comú.

g) No es consideraran beneficiàries aquelles empreses que tinguin la considera-
ció d’empreses en crisi; a aquests efectes, s’entendrà que una PIME està en crisi si 
compleix els paràmetres definits a l’article 1.7 del Reglament (CE) núm. 800/2008, 
pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat 
comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció 
per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008) i que una gran empresa està en crisi si 
compleix amb la definició inclosa a les directrius comunitàries sobre ajuts estatals 
de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE C 244, de 1.10.2004). 
En qualsevol cas, no es consideraran beneficiàries aquelles empreses que es trobin 
en situació de liquidació.

h) Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors tenen l’obli-
gació, d’acord amb els agents socials, d’indicar els mitjans que utilitzen per prevenir 
i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi 
en els seus centres de treball, d’acord amb la modificació del Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya feta per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, de dret de 
les dones a eradicar la violència masclista.

El compliment d’aquests requisits s’haurà d’acreditar mitjançant la signatura de 
les declaracions que inclou l’imprès de sol·licitud del préstec. El fet de presentar 
aquestes declaracions responsables faculta l’òrgan competent de l’Administració per 
fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions 
per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades 
d’aquestes declaracions.

—4 Esmenes i millora de les sol·licituds
Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentada, si no reuneixen 

els requisits establerts en aquestes bases, es requerirà l’entitat sol·licitant perquè, en 
un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, 
amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, 
amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Aquest requeriment es farà, amb el consentiment previ del sol·licitant, mitjançant 
l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça que el sol·licitant hagi indicat, a aquests 
efectes, en l’imprès de sol·licitud, i la seva notificació s’entendrà practicada, a tots 
els efectes legals, en el moment en què es produeixi l’accés del sol·licitant al seu 
contingut. Quan havent-hi constància de la recepció de la notificació a l’adreça 
electrònica transcorrin deu dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut, 
s’entendrà que s’ha rebutjat la notificació, llevat que d’ofici o a instància del desti-
natari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

—5 Procediment de concessió
El procediment de concessió dels préstecs que regula aquesta Resolució es tra-

mitarà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb els principis establerts 
a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i d’acord amb el que esta-
bleixen els article següents.
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—6 Òrgans d’avaluació i valoració de les sol·licituds
6.1 L’òrgan instructor encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, 

basant-se en l’aplicació dels criteris de valoració establerts als annexos 2, 3 i 4 per 
a cadascuna de les línies de préstec, estarà constituït a aquest efecte i integrat per 
representants d’ACC1Ó competents en finançament, innovació, internacionalització 
i captació d’inversions. La puntuació total assolida per un projecte serà el resultat 
de multiplicar el valor de cadascun d’aquests criteris per la puntuació que es doni 
a aquest criteri (aquesta puntuació podrà anar de 0 a 5). Per tal de considerar un 
projecte com a objecte d’aprovació haurà d’obtenir una puntuació mínima de 250 
punts.

L’òrgan instructor elaborarà un informe de valoració i podrà demanar l’ajut o 
l’assessorament d’un expert en l’àmbit corresponent, i realitzar les visites que cregui 
oportunes a l’empresa.

6.2 L’avaluació definitiva de les sol·licituds serà realitzada per ACC1Ó mitjançant 
un òrgan col·legiat de valoració constituït a aquest efecte i que estarà integrat per 
tres representants d’ACC1Ó i un representant de la Direcció General d’Indústria.

A les reunions de la comissió hi assistirà un representant d’ACC1Ó que actuarà 
com a secretari.

A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats 
de la valoració dels projectes, que actuaran com a ponents de la Comissió, així com 
experts externs a ACC1Ó.

6.3 Entre aquells projectes que, una vegada aplicades les previsions incloses a 
l’apartat anterior, obtinguin la mateixa puntuació total, es prioritzaran aquells on 
la responsabilitat de la seva direcció correspongui a dones.

6.4 Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, l’òrgan col·legiat de 
valoració elaborarà un informe on es concreti el resultat de l’avaluació efectuada.

—7 Resolució dels préstecs i recursos
7.1 Vistos l’expedient i l’informe emès per l’òrgan col·legiat de valoració i, a 

proposta d’aquest, el/la conseller/a delegat/da d’ACC1Ó, o bé qui per delegació 
correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el tràmit d’audiència previ, del 
qual se’n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte 
altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

7.2 La resolució, amb indicació de les característiques del préstec atorgat i de 
les condicions i els terminis per a la realització de l’actuació objecte de préstec, es 
notificarà als beneficiaris, amb el seu consentiment previ, mitjançant l’enviament 
d’un correu electrònic a l’adreça que el sol·licitant hagi facilitat, a aquests efectes, 
a l’imprès de sol·licitud del préstec, i aquesta notificació s’entendrà practicada, a 
tots els efectes legals, en el moment que es produeixi l’accés del sol·licitant al seu 
contingut. Quan havent-hi constància de la recepció de la notificació a l’adreça 
electrònica transcorrin deu dies naturals sense que s’accedeixi al seu contingut, 
s’entendrà que s’ha rebutjat la notificació, llevat que d’ofici o a instància del desti-
natari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi. Aquest mateix 
procediment s’utilitzarà per a la notificació a l’interessat de possibles modificacions 
de la resolució inicial.

Aquestes notificacions també es podran efectuar mitjançant correu certificat 
amb justificant de recepció.

7.3 L’atorgament del préstec quedarà condicionat a la seva formalització amb 
l’Institut Català de Finances (ICF) dins el termini i amb les condicions que es fixen 
en la mateixa resolució d’atorgament, que inclouen l’aportació a l’ICF d’un aval 
d’entitat financera, de societat de garantia recíproca o de SAECA que cobreixi el 
100% del principal de préstec.

7.4 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos 
comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
Un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha produït la notificació esmentada, 
s’entendrà que la sol·licitud se desestima, per silenci administratiu, d’acord amb 
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el que estableix l’article 54 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació amb el règim 
del silenci administratiu.

7.5 Contra la resolució que dicti el/la conseller/a delegat/da d’ACC1Ó, o bé qui 
per delegació correspongui, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar 
recurs davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, sens perjudici que, potestati-
vament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà de la seva notificació.

Amb la fermesa de la resolució de concessió de la subvenció s’entén que el bene-
ficiari declara, tàcitament, trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social.

7.6 Un projecte determinat no pot optar, per a les mateixes despeses, a més 
d’una de les línies de préstec que regulen aquestes bases.

—8 Formalització del préstec
Per a la formalització del préstec, el beneficiari farà arribar a l’ICF un sobre 

individual amb tota la documentació necessària per a la gestió de la signatura del 
préstec. Aquesta documentació inclourà, en tot cas:

Fotocòpia de la resolució d’atorgament d’ACC1Ó.
Fotocòpia del document d’aval formalitzat i intervingut notarialment per l’import 

total del préstec.
Fotocòpia del DNI del signant o apoderat de l’empresa.
Estatuts de la companyia i les modificacions vigents.
Escriptura dels càrrecs vigents i inscrits. Si cal, acord de l’òrgan administrador.
Domiciliació bancària: 20 dígits, nom i adreça de l’entitat financera.

—9 Revisió i modificació
Hi ha la possibilitat de modificació de la resolució de concessió en el cas d’alte-

ració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.
Per causes degudament justificades, i amb sol·licitud prèvia de l’interessat, hi 

ha la possibilitat de modificació de la resolució de concessió, sempre que no resti 
afectada l’essència d’aquesta, en el cas d’alteració de les condicions que sobrevinguin 
al projecte finançat i que siguin justificades abastament pels interessats abans del 
termini d’execució del projecte.

—10 Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de les línies de préstecs regulades en aquestes bases resten sot-

mesos a les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat que fonamenta la concessió del préstec, complir amb 

els objectius i acreditar-ho davant d’ACC1Ó.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a ACC1Ó i a 

les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Interven-
ció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres 
òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació 
que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

c) Comunicar a ACC1Ó l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat i/o despeses, procedents de qualsevol de les administraci-
ons o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, i les alteracions de 
les condicions per les quals es va atorgar el préstec. Aquesta comunicació es farà 
tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als 
fons percebuts.

d) Proposar a ACC1Ó qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui 
produir en la destinació del préstec que, si s’escau, ha de ser expressament autoritzat 
per l’òrgan concedent.

e) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió, 
que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat 
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i la Generalitat de Catalunya, així com les obligacions amb la Seguretat Social, i 
no tenir deutes amb ACC1Ó ni amb les seves empreses participades.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial 
aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres 
específics que siguin exigits per les bases reguladores, amb la finalitat de garantir 
l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control, en compliment de la 
normativa comunitària.

g) Conservar durant 10 anys els documents justificatius de l’aplicació dels fons 
rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les 
actuacions de comprovació i control.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos al punt 
13 de l’annex 1 d’aquestes bases reguladores.

i) No subrogar la gestió de cap aspecte de l’activitat objecte de finançament.
j) L’empresa beneficiària del préstec haurà de comunicar a ACC1Ó, si s’escau, i 

prèviament a fer-ho, la seva intenció de moure, traslladar o liquidar els actius fixos 
que hagin estat objecte de finançament a qualsevol altra part del territori, durant un 
termini de tres anys comptats des del moment del desemborsament. Aquest requisit 
serà reflectit en la resolució de concessió.

k) Adoptar les mesures de publicitat que s’estableixen a l’apartat 14.1 d’aquest 
annex.

—11 Justificació
11.1 El beneficiari del préstec haurà de justificar l’aplicació dels fons d’acord 

amb el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

11.2 El beneficiari del préstec està obligat a realitzar la justificació del projecte 
en el termini i en la forma que estableixi la resolució d’atorgament del préstec.

Les dates dels documents justificatius (en funció de la despesa aquests documents 
seran factures i comprovants de pagament -o altres documents de valor probatori 
equivalent en el tràfic jurídic mercantil-, i/o nòmines i TC2) hauran d’estar dins el 
període d’execució de l’actuació que es defineix als annexos 2, 3 i 4 per a cada línia 
de préstecs. La data dels comprovants de pagament podrà ser, com a màxim, dos 
mesos posterior a la data màxima establerta per els documents justificatius.

11.3 La justificació del projecte consistirà en l’aportació de la documentació 
següent:

a) Una memòria tècnica de l’actuació, segons el model que es trobarà disponible 
a la pàgina web d’ACC1Ó (www.acc10.cat), que justifiqui el compliment de les 
condicions imposades en l’atorgament del préstec, amb indicació de les activitats 
realitzades, els resultats obtinguts, i, si s’escau, la demostració del compliment dels 
objectius quantitatius fixats en la resolució d’atorgament del préstec.

b) Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les 
obligacions de publicitat que s’esmenten a l’apartat 14.1 d’aquest annex.

c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, 
que inclourà aquella informació que es demani en la resolució d’atorgament del 
préstec en funció de cadascuna de les línies previstes en aquestes bases i que estarà 
entre les diferents possibilitats que permeten els articles 72 i 74 del Reglament de 
la Llei de subvencions.

c.1) Justificació amb compte justificatiu normal:
Una relació classificada de les despeses realitzades, segons el model que es trobarà 

disponible a la pàgina web d’ACC1Ó (www.acc10.cat).
Originals o fotocòpies compulsades dels documents justificatius de la despesa 

finançada (en funció de la línia de préstecs, aquests documents seran factures i 
comprovants de pagament -o d’altres documents de valor probatori equivalent en 
el tràfic jurídic mercantil-, i/o els documents que es demanin en la resolució en 
relació amb els costos de personal).
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Una relació detallada d’altres subvencions que s’hagin obtingut pel mateix 
projecte, especificant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant. En el cas 
que no s’hagin produït variacions de la informació aportada en el moment de la 
sol·licitud del préstec, únicament caldrà aportar una declaració de l’empresa en la 
que s’hi indiqui aquest fet.

Si s’escau, memòria justificativa de les desviacions entre l’actuació justificada i 
la inicialment finançada.

c.2) Justificació amb compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor:
Una relació classificada de les despeses realitzades, segons el model que es trobarà 

disponible a la pàgina web d’ACC1Ó (www.acc10.cat).
Informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre oficial 

d’auditors de comptes depenent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comp-
tes. 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 del préstec i estarà sub-
jecte a les normes d’actuació i de supervisió que, si s’escau, proposin la Intervenció 
General de la Generalitat o la Sindicatura de Comptes.

En aquells casos que el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes anu-
als per un auditor sotmès a la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, 
l’informe justificatiu el portarà a terme el mateix auditor; mentre que si el benefi-
ciari no està obligat a auditar els seus comptes anuals, la designació de l’auditor la 
realitzarà el beneficiari. En ambdós casos, però, ACC1Ó podrà designar un altre 
auditor a la resolució d’atorgament del préstec.

11.4 Sense necessitat de modificar la resolució de concessió es podran admetre 
compensacions de fins a un 20% entre els diversos conceptes finançables previstos 
en la resolució de concessió, sempre que aquestes compensacions no suposin una 
alteració de la seva essència i es mantingui la naturalesa de l’actuació finançada.

11.5 Igualment, el beneficiari haurà de facilitar qualsevol informació o com-
provació relativa a l’objecte del préstec que li pugui requerir ACC1Ó.

La notificació de les mancances que puguin existir en la justificació presentada 
es farà mitjançant el mateix sistema de correu electrònic que s’estableix al punt 4 
de l’annex 1 d’aquestes bases reguladores.

11.6 ACC1Ó, un cop finalitzada l’execució del projecte, estendrà acta de com-
provació de l’actuació finançada.

—12 Seguiment i control
12.1 ACC1Ó efectuarà el seguiment de cada projecte finançat.
12.2 ACC1Ó podrà realitzar les actuacions de seguiment i de control necessà-

ries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta al finançament 
obtingut i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van 
donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris 
de les línies de préstecs resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui 
requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura 
de Comptes o altres òrgans competents.

12.3 Els beneficiaris estaran 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.

—13 Causes de revocació i procediment
13.1 Són causes de revocació i es procedirà a la revocació total o parcial de la 

subvenció i, si s’escau, al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, 
amb l’interès de demora que correspongui des del moment del pagament de la sub-
venció i fins la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, d’acord amb 
els articles 99 i 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, modificat per la Llei 
12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, per la Llei 17/2007, de 21 de 
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desembre, de mesures fiscals i financeres, per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008), per 
la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, 
i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 
5931, de 29.7.2011), les següents:

a) La no formalització del préstec davant l’ICF dins el termini establert en la 
resolució d’atorgament del préstec.

b) Obtenció del préstec falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles 
que ho haurien impedit.

c) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no-
adopció del comportament que fonamenta la concessió del préstec. En el cas que 
el préstec estigui relacionat amb una inversió per a l’adquisició d’actius, s’entendrà 
que no s’ha complert la finalitat de la seva concessió si en el termini de cinc anys, 
comptats des de la data del seu desemborsament, el beneficiari cessa voluntària-
ment, totalment o parcialment, en l’activitat que fonamenta la concessió del préstec, 
sigui per trasllat, per tancament, per modificació de la naturalesa de l’activitat o 
per qualsevol altra causa.

d) L’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en 
els termes que estableix l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.

e) L’incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió que consten a 
l’apartat 4 de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions i, en particular, de l’establert a l’apartat 14.1 d’aquest annex.

f) Incompliment de les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

g) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i 
control financer previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, així com l’incompliment de les obligacions comptables, 
registrals o de conservació de documents quan d’això se’n derivi la impossibilitat 
de verificar la destinació donada als fons percebuts, l’incompliment de l’objectiu, 
la realitat i regularitat de les activitats finançades, o la concurrència de subvenci-
ons, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses finançades, 
procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió 
Europea o d’organismes internacionals.

h) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als benefi-
ciaris, així com dels compromisos assumits per aquests amb motiu de la concessió 
del préstec, sempre que afectin o es refereixin a la manera com s’han d’aconseguir 
els objectius, fer l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que 
fonamenta la concessió del préstec.

i) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, 
així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió del 
préstec, diferents dels anteriors, quan d’això se’n derivi la impossibilitat de verificar 
la destinació donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i 
la regularitat de les activitats finançades, o la concurrència de subvencions, ajuts, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses finançades, procedents 
de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea 
o d’organismes internacionals.

j) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 al 89 del Tractat de la Unió 
Europea, d’una decisió de la qual se’n derivi una necessitat de reintegrament.

k) Per l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat desenvolupada quan l’import 
de les subvencions sigui d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi 
el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

En qualsevol cas, ACC1Ó es reserva la possibilitat de continuar amb l’operació 
de préstec aplicant condicions de mercat.
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13.2 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i de 
control, es constata que s’ha produït alguna de les causes de revocació esmentades 
anteriorment, s’iniciarà la tramitació del procediment de revocació corresponent, 
d’acord amb el que estableixen els articles 98 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, per la Llei 
17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, per la Llei 5/2008, de 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, 
de 2.5.2008), per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres 
i administratives, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres 
(DOGC núm. 5931, de 29.7.2011), el qual ha de concloure en el termini de 6 mesos 
comptats des de la data en què s’hagi notificat la resolució d’inici de l’expedient.

Es notificarà a l’interessat la resolució esmentada, per tal que formuli les al-
legacions que consideri necessàries per a la seva defensa, així com perquè pugui 
presentar mitjans de prova.

Vistes les actuacions realitzades, i amb l’audiència prèvia a les persones interes-
sades, el/la conseller/a delegat/da d’ACC1Ó, o bé qui per delegació correspongui, 
emetrà la resolució corresponent, que es notificarà a l’entitat interessada mitjançant 
el mateix procediment que s’ha indicat al punt 7.2 de l’annex 1 d’aquesta Resolució 
per a la resolució inicial de la sol·licitud.

13.3 D’acord amb l’article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, en la redacció donada per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de 
mesures financeres, la resolució del/de la conseller/a delegat/da d’ACC1Ó, o bé qui 
per delegació correspongui, exhaureix la via administrativa i es podrà impugnar 
davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a 
comptar des de l’endemà de la seva notificació, sens perjudici que, potestativament, 
es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la seva notificació.

—14 Publicitat dels ajuts
14.1 L’atorgament de l’ajut comporta l’obligació del beneficiari de fer constar en 

qualsevol comunicació i difusió externa que l’actuació objecte de finançament s’ha 
realitzat “Amb el suport d’ACC1Ó”, i es farà constar el logotip de l’entitat concedent 
en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat objecte de 
préstec, segons el que es detalla a l’adreça www.acc10.cat/identitat-corporativa.

14.2 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions, quan les subvencions concedides, individualment considerades, 
siguin d’import igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat dels ator-
gaments d’aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i, a més, podran ser consultats en les llistes que es 
posaran a disposició dels interessats a la seu d’ACC1Ó i a les seves delegacions, tot 
indicant la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, 
el beneficiari, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

14.3 En el supòsit que la quantia de les subvencions concedides sigui inferior a 
3.000,00 euros, la publicitat s’articularà mitjançant l’accés a les llistes que es posaran 
a disposició dels interessats als llocs indicats a l’apartat anterior.

—15 Invalidesa de la concessió
Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les establertes a l’article 36 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), 
i es procedirà d’acord amb el que disposa aquest article.

—16 Infraccions i sancions
A aquestes línies de préstecs els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions 

establert pels capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ge-
neral de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i els articles 101 i següents 
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot el que no s’hi oposi.
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ANNEX 2

Deinició de la línia de préstecs per a projectes d’R+D

—1 Línia de préstecs per a projectes d’R+D
1.1 Tipologia de projectes finançables.
1.1.1 Es podran finançar els projectes empresarials de recerca industrial i 

desenvolupament experimental (R+D) que es realitzin a Catalunya i que com-
portin l’obtenció de productes i processos nous o millorats tecnològicament 
respecte als ja existents segons les definicions que es descriuen al punt 1.1.5 
d’aquest annex 2.

1.1.2 En el cas de grans empreses, només es consideraran objecte de finançament 
aquells projectes que comportin un canvi en el comportament del beneficiari de tal 
manera que aquest incrementi el seu grau d’activitat d’R+D. El resultat del finan-
çament ha de ser l’increment del volum, l’àmbit, la quantia invertida o la rapidesa 
de les activitats d’R+D.

1.1.3 Els projectes que es presentin a aquesta línia de préstecs s’hauran d’iniciar 
a partir de la data de presentació de la sol·licitud i hauran de finalitzar en un termini 
màxim de 2 anys, havent-hi la possibilitat de sol·licitar una ampliació de termini 
d’acord amb el que estableix l’article 49 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

1.1.4 Els projectes hauran de ser factibles tècnicament i financera.
1.1.5 Als efectes d’aquesta línia:
a) Es consideren recerca industrial les activitats destinades a l’adquisició de nou 

coneixement, explorant la possible aplicació de noves tecnologies en la generació 
de nous productes o processos o per obtenir una millora substancial en productes, 
processos o serveis existents. Inclou la creació de components en sistemes comple-
xos que són necessaris per a la investigació industrial, en especial per a la validació 
genèrica d’una determinada tecnologia o aplicació d’una tecnologia, però excloent 
la fabricació de prototips o demostradores finals dels nous productes, processos o 
serveis, especificats al punt b) d’aquest apartat.

b) Es considera desenvolupament experimental l’adquisició, combinació, confi-
guració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d’índole científica, tecnològica, 
empresarial o d’altre tipus, adreçats a l’elaboració de plans i estructures o dissenys 
de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats. Podrà incloure, per 
exemple, altres activitats de definició conceptual, planificació i documentació de 
nous productes, processos i serveis. Entre les activitats podrà figurar l’elaboració 
de projectes, dissenys, plans i altres tipus de documentació sempre que no vagi 
destinada a usos comercials.

S’inclou, així mateix, el desenvolupament de prototips i projectes pilot que 
puguin utilitzar-se comercialment quan el prototip sigui per necessitat el producte 
comercial final i la seva fabricació resulti massa onerosa per al seu ús exclusiu amb 
finalitats de demostració i validació. ACC1Ó determinarà la despesa finançable a 
considerar en aquests casos.

Són també finançables la producció i l’assaig experimentals de productes, pro-
cessos i serveis, sempre que no puguin emprar-se o transformar-se de manera que 
puguin utilitzar-se en aplicacions industrials o per a fins comercials.

c) No s’inclouen dins el concepte de desenvolupament experimental les mo-
dificacions habituals o periòdiques realitzades en productes, línies de producció, 
processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, encara que les 
modificacions puguin representar millores.

1.2 Beneficiaris.
Podran ser beneficiàries d’aquesta línia de préstecs les empreses i les entitats pri-

vades sense ànim de lucre i amb participació empresarial als seus òrgans de govern 
que estiguin establertes a Catalunya o que es vulguin establir a Catalunya.

1.3 Condicions dels préstecs.
Tipus d’interès: 0%.
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Import: mínim de 500.000,00 euros i màxim de 10.000.000,00 euros, amb el 
límit màxim del 75% del pressupost acceptat del projecte, és a dir, el pressupost 
acceptat pel projecte ha de tenir una despesa finançable acceptada mínima de 
666.666,66 euros.

Terminis d’amortització i carència: 5 anys, inclòs 1 any de carència; o bé 7 anys, 
inclosos 2 anys de carència.

Desemborsament: 100% en el moment de la formalització.
Garanties: aval d’entitat financera, de societat de garantia recíproca o de SAECA, 

que cobreixi el 100% del principal de préstec.
Comissions: sense comissions.
Despeses: les despeses que per intervenció de fedetari públic es derivin d’aquestes 

operacions seran a compte del prestatari.
L’ajut equivalent derivat d’aquest préstec no podrà superar la intensitat bruta del 

50% de la despesa finançable per a projectes de recerca industrial, i del 25% de la 
despesa finançable per a projectes de desenvolupament experimental.

Quan es tracti de projectes presentats per mitjanes empreses, el percentatge 
podrà arribar fins al 60% de la despesa finançable per a projectes de recerca in-
dustrial i fins al 35% de la despesa finançable per a projectes de desenvolupament 
experimental.

Per a les petites empreses, el percentatge podrà arribar fins al 70% de la despesa 
finançable per a projectes de recerca industrial i fins al 45% de la despesa finançable 
per a projectes de desenvolupament experimental.

La subvenció bruta equivalent derivada del préstec no podrà superar els 10 milions 
d’euros per empresa i projecte per a projectes predominantment d’investigació indus-
trial, i els 7,5 milions d’euros per a projectes de desenvolupament experimental.

El càlcul de l’equivalent de subvenció dels préstecs es farà basant-se en la co-
municació de la Comissió relativa a la revisió del mètode de fixació dels tipus de 
referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.2008).

1.4 Despeses finançables.
1.4.1 Es consideren finançables les despeses pels conceptes següents, sempre 

que estiguin directament vinculades amb la realització del projecte:
a) Despeses de personal associat directament i exclusivament al projecte (inves-

tigadors, tècnics i personal auxiliar).
b) Col·laboracions externes de qualsevol mena utilitzades exclusivament per a 

l’activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental.
c) Despeses d’adquisició d’equipaments, instrumental i material inventariable, 

dedicat exclusivament i permanentment a l’activitat de recerca industrial i desenvo-
lupament experimental. En el cas que els equipaments, l’instrumental i el material 
no s’utilitzin en tota la seva vida útil per al projecte de recerca o desenvolupament, 
únicament es consideraran finançables les despeses proporcionals corresponents al 
seu ús durant el termini d’execució del projecte finançat, calculades segons bones 
pràctiques de comptabilitat.

En el cas de les PIMES, també es podran incloure les despeses de registre de 
drets de propietat industrial i propietat intel·lectual generats com a conseqüència 
del projecte.

d) Edificis i terrenys, en la mesura en què s’utilitzin per al projecte de recerca 
o desenvolupament i per a la seva durada; en el cas dels edificis, únicament es 
consideraran finançables les despeses d’amortització corresponents a la durada 
del projecte d’investigació calculats segons les bones pràctiques comptables; pel 
que fa als terrenys, seran finançables les despeses de transferència comercial o les 
despeses de capital en les quals s’hagi incorregut realment.

e) Altres despeses d’adquisició de material no inventariable, subministraments 
i altres productes similars directament derivats de l’activitat d’investigació.

f) La despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de 
justificació de l’actuació subvencionada al que es refereix l’apartat 11.3.c.2) de 
l’annex 1 d’aquestes bases.
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1.4.2 Tots els costos subvencionables s’hauran d’assignar a una categoria espe-
cífica de recerca i desenvolupament.

1.4.3 No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor 
tingui vinculació amb el beneficiari, excepte justificació expressa que haurà de ser 
valorada per ACC1Ó. En cap cas s’admetran despeses que no aportin valor afegit 
a les activitats a dur a terme dins el projecte (com per exemple benefici industrial 
facturat entre empreses vinculades). 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.

1.4.4 Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000,00 
euros en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 euros en el supòsit de 
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria 
o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la 
prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les especials característiques 
de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat prou nombre d’entitats que 
el subministrin o el prestin. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran de 
presentar a la justificació, s’ha de fer conforme a criteris d’eficiència i economia, 
i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la 
proposta econòmica més avantatjosa.

1.5 Criteris de valoració i ponderació.
Criteris científicotècnics
a) Objectius i novetat: a partir de la descripció dels objectius tecnològics del 

projecte i de l’estat de la tècnica actual, es valorarà la claredat i la concreció dels 
objectius del projecte, el grau d’originalitat i novetat respecte a l’estat de l’art, la 
viabilitat tecnològica i el nivell de risc tecnològic assumit (Valor 20).

b) Valor tecnològic i de mercat dels resultats previstos: rellevància i impacte 
tecnològic dels resultats del projecte en el mercat i en la competitivitat dels bene-
ficiaris potencials de la tecnologia derivada del projecte. Valoració de les mesures 
per a la protecció de la propietat industrial i intel·lectual generada. Viabilitat co-
mercial i pla d’explotació dels resultats del projecte. Anàlisi financera de la decisió 
d’inversió (Valor 20).

c) Valoració de la metodologia i el pla de treball del projecte: experiència prèvia 
i la capacitat científica i tecnològica dels equips de treballs interns i subcontractats 
participants al projecte; la metodologia i el pla de treball del projecte (existència 
d’un cronograma amb fases, activitats i tasques del projecte amb identificació dels 
seus responsables d’execució). Valoració del pressupost i dels mitjans materials 
(Valor 10).

Criteris d’impacte socioeconòmic
d) Impacte socioeconòmic dels resultats del projecte: es valorarà l’impacte sobre 

la competitivitat de l’empresa sol·licitant i de les seves activitats a Catalunya, la 
creació d’ocupació associada al projecte, el reforç i manteniment del teixit empre-
sarial local, o de xarxes innovadores, la participació d’organismes d’investigació 
en activitats d’R+D de rellevància cientificotècnica. Pla de comunicació i difusió 
pública (Valor 35).

e) Contribució a la internacionalització de l’economia catalana: influència del 
projecte en la internacionalització -tecnològica o no- de l’empresa, accés a nous 
mercats internacionals, contribució del projecte a les exportacions del sol·licitant, 
àmbit de responsabilitat de l’empresa per àrea geogràfica i funcional, interaccions 
amb altres centres de l’empresa ubicats a l’estranger, transferència de coneixements i 
col·laboració amb universitats o centres de recerca estrangers de referència. Projectes 
de capacitació per a la participació futura del sol·licitant en projectes del Programa 
Marc o en grans contractes tecnològics internacionals (Valor 15).

1.6 Comunicació a la Comissió Europea.
L’atorgament d’aquests préstecs es regeix pel Reglament (CE) núm. 800/2008, de 
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la Comissió, de 6 d’agost, pel qual es declaren determinades categories d’ajut com-
patibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament 
general d’exempció per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008). En concret, per a les 
despeses de realització de l’informe d’auditoria justificatiu del projecte subvencionat 
l’atorgament dels ajuts s’acull a les condicions que estableix el Reglament (CE) núm. 
1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 
88 del Tractats als ajuts de minimis (DOUE L379/5, de 28.12.2006).

1.7 Concurrència.
1.7.1 Un projecte finançat per aquesta línia no podrà rebre, per a les mateixes des-

peses, cap altre ajut provinent de les diverses línies d’ajut i de préstecs d’ACC1Ó.
1.7.2 Els ajuts atorgats basant-se en aquesta línia no s’acumularan amb cap altre 

ajut atorgat conforme al Reglament general d’exempció per categories de la Comissió 
Europea (Reglament CE núm. 800/2008), ni amb cap ajut de minimis que compleixi 
les condicions que estableix el Reglament (CE) núm. 1998/2006, ni amb cap altre 
finançament comunitari corresponent (parcialment o totalment) als mateixos costos 
subvencionables si aquesta acumulació supera la intensitat més alta o l’import més 
alt d’ajut aplicable a l’ajut esmentat en virtut del Reglament (CE) núm. 800/2008, 
de la Comissió, de 6 d’agost.

1.7.3 L’atorgament dels ajuts per a les despeses de realització de l’informe 
d’auditoria justificatiu del projecte subvencionat es regirà per les condicions que 
estableix el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, 
relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE 
L379/5, de 28.12.2006).

Segons el que estableix el Reglament de minimis de la Comissió Europea, l’ajut 
total de minimis concedit a una empresa determinada no serà superior a 200.000,00 
euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En el cas d’empreses que 
operin en el sector del transport per carretera l’ajut total de minimis no serà superi-
or a 100.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquestes 
quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció 
en concepte de fiscalitat.

1.8 Tramesa de l’expedient.
Els projectes presentats a aquesta línia de préstecs, en qualsevol de les seves 

modalitats anteriorment exposades, podran ser enviats al CDTI (Centre per al 
Desenvolupament Tecnològic Industrial) amb la finalitat d’avaluar el possible fi-
nançament del projecte, tret de declaració expressa en contra per part de l’empresa 
en el formulari de sol·licitud.

ANNEX 3

Deinició de la línia de préstecs per a projectes d’internacionalització

—1 Línia de préstecs per a projectes d’internacionalització
1.1 Tipologia de projectes finançables i de despeses objecte de finançament.
Podran ser objecte de finançament tant les inversions en actius fixos de qualsevol 

tipus (materials, immaterials i financers), així com les necessitats de circulant que 
complementin les inversions en actius fixos, si escau. En tot cas, la part de circulant 
no podrà superar el 30% de l’import del projecte d’inversió.

En el cas que les inversions a l’exterior es facin mitjançant una societat filial o una 
participada per l’empresa catalana, l’objecte del finançament serà la participació 
en capital en aquesta empresa o l’aportació d’un finançament subordinat amb un 
retorn posterior al del préstec concedit.

1.1.2 Els projectes que es presentin a aquesta línia de préstecs s’hauran d’iniciar 
amb data posterior a l’1 de gener de 2011 i finalitzar en un termini màxim de 2 anys 
comptats a partir de la data de la sol·licitud, existint la possibilitat de demanar una 
ampliació de termini basant-se en l’article 49 de la Llei 30/1992, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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1.2 Beneficiaris.
1.2.1 Podran ser beneficiàries d’aquesta línia de préstecs les empreses amb seu 

social a Catalunya. Addicionalment, les empreses beneficiàries hauran de tenir una 
vida mínima de 2 anys en el moment de sol·licitar l’ajut, bé l’empresa sol·licitant o 
l’empresa matriu en cas que es tracti d’un grup empresarial, i acreditar coneixement 
del país de destinació de la inversió (mitjançant exportacions durant l’any anterior o 
l’any en curs a la sol·licitud del préstec, estudis de mercat, o un mínim de 3 viatges 
realitzats per l’empresa en els dos darrers anys).

La vida de l’empresa s’entén iniciada a partir de l’inscripció al Registre Mercantil 
o, si s’escau, a un registre anàleg.

1.2.2 Atès que aquesta línia s’acull al Reglament (CE) núm. 1998/2006, de la 
Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat 
als ajuts de minimis (DOUE 379/5, de 28.12.2006), no poden ser beneficiàries les 
empreses que operin en els sectors de la pesca i l’aqüicultura regulats pel Reglament 
(CE) núm. 875/2007 del Consell, ni les que operin en la producció primària dels 
productes agrícoles que figuren a la llista de l’annex I del Tractat constitutiu de la 
Comunitat Europea, així com les empreses actives del sector del carbó ni tampoc 
les ajudes per a l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera 
atorgades a empreses que realitzin per compte aliena operacions de transport de 
mercaderies per carretera.

1.3 Condicions dels préstecs.
Tipus d’interès: 0%.
Import: mínim de 500.000,00 euros i màxim de 3.000.000,00 euros per bene-

ficiari, amb el límit màxim del 75% del pressupost acceptat del projecte, és a dir, 
el pressupost acceptat pel projecte ha de tenir una despesa finançable acceptada 
mínima de 666.666,66 euros.

Terminis d’amortització i carència: 5 anys, inclòs 1 any de carència; o bé 7 anys, 
inclosos 2 anys de carència.

Desemborsament: 100% en el moment de la formalització.
Garanties: aval d’entitat financera, de societat de garantia recíproca o de SAECA, 

que cobreixi el 100% del principal de préstec.
Comissions: sense comissions.
Despeses: les despeses que per intervenció de fedatari públic es derivin d’aquestes 

operacions seran a compte del prestatari.
1.4 Despeses finançables.
1.4.1 Es consideren finançables les despeses pels conceptes següents:
a) Actius fixos,
b) Despeses de circulant,
1.5 Criteris de valoració i ponderació.
a) Objectiu del projecte i contribució del mateix en la millora competitiva i en 

la consolidació de l’activitat de l’empresa en mercats internacionals, i complexitat 
en la seva execució (Valor 40).

b) Viabilitat tècnica del projecte (Valor 40).
c) Qualitat del projecte pel que fa a volum d’inversió, ocupació i innovació 

tecnològica (Valor 20).
1.6 Comunicació a la Comissió Europea.
L’atorgament dels ajuts es regirà per les condicions que estableix el Reglament 

(CE) núm. 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels 
articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L379/5, de 28.12.2006).

D’acord amb el que estableix el Reglament de minimis de la Comissió Europea, 
l’ajut total de minimis concedit a una empresa determinada no serà superior a 
200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En el cas d’em-
preses que operin en el sector del transport per carretera l’ajut total de minimis no 
serà superior a 100.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. 
Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol 
deducció en concepte de fiscalitat.
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1.7 Concurrència.
Segons el que estableix el Reglament de minimis de la Comissió Europea, al 

qual s’acull aquesta línia de préstecs, aquests ajuts no es poden acumular amb cap 
altre ajut estatal corresponent a les mateixes despeses subvencionables si aquesta 
acumulació dóna lloc a una intensitat d’ajut superior a l’establerta per les circums-
tàncies concretes de cada cas en un reglament d’exempció per categories o en una 
decisió adoptada per la Comissió.

ANNEX 4

Deinició de la línia de préstecs per a projectes de captació d’inversions

—1 Línia de préstecs per a projectes de captació d’inversions
1.1 Tipologia de projectes finançables.
1.1.1 Es podran finançar els projectes d’inversió d’alt impacte a Catalunya. Als 

efectes d’aquesta línia es consideren projectes d’alt impacte els projectes d’inversió 
que permetin a l’empresa afrontar una nova activitat i donar un salt qualitatiu signi-
ficatiu en la seva base competitiva o bé consolidar-se mitjançant la transformació 
i/o modernització de la seva estructura productiva. També s’inclouran projectes de 
nova implantació d’empreses no presents a Catalunya.

1.1.2 Els projectes que es presentin a aquesta línia de préstecs s’hauran d’iniciar 
amb data posterior a l’1 de gener de 2011 i finalitzar en un termini màxim de 2 anys 
comptats a partir de la data de la sol·licitud, existint la possibilitat de demanar una 
ampliació de termini basant-se en l’article 49 de la Llei 30/1992, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

1.1.3 Els projectes hauran de ser factibles tècnicament i financera.
1.2 Beneficiaris.
1.2.1 Podran ser beneficiàries d’aquesta línia de préstecs les empreses amb pro-

jectes d’inversió empresarial finançables que compleixin amb la tipologia de projecte 
finançable que s’ha definit al punt 1.1.1 d’aquest annex, tret de les empreses amb 
projectes de serveis a les persones, de comerç al detall i del sector immobiliari.

1.2.2 Atès que aquesta línia s’acull al Reglament (CE) núm. 1998/2006, de la 
Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat 
als ajuts de minimis (DOUE 379/5, de 28.12.2006), no poden ser beneficiàries les 
empreses que operin en els sectors de la pesca i l’aqüicultura regulats pel Reglament 
(CE) núm. 875/2007 del Consell, ni les que operin en la producció primària dels 
productes agrícoles que figuren a la llista de l’annex I del Tractat constitutiu de la 
Comunitat Europea, així com les empreses actives del sector del carbó ni tampoc 
les ajudes per a l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera 
atorgades a empreses que realitzin per compte aliena operacions de transport de 
mercaderies per carretera.

1.3 Condicions dels préstecs.
Tipus d’interès: 0%.
Import: mínim de 750.000,00 euros i màxim de 3.000.000,00 euros per bene-

ficiari, amb el límit màxim del 75% del pressupost acceptat del projecte, és a dir, 
el pressupost acceptat pel projecte ha de tenir una despesa finançable acceptada 
mínima de 1.000.000,00 euros.

Terminis d’amortització i carència: 5 anys, inclòs 1 any de carència; o bé 7 anys, 
inclosos 2 anys de carència.

Desemborsament: 100% en el moment de la formalització.
Garanties: aval d’entitat financera, de societat de garantia recíproca o de SAECA, 

que cobreixi el 100% del principal de préstec.
Comissions: sense comissions.
Despeses: les despeses que, per intervenció de fedatari públic, es derivin d’aquestes 

operacions seran a compte del prestatari.
1.4 Despeses finançables.
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Disposicions

1.4.1 Es consideren finançables les despeses pels conceptes següents, sempre 
que estiguin directament vinculades amb la realització del projecte:

a) Obra civil, instal·lacions, i adequació d’edificacions.
b) Maquinària de nova adquisició.
c) Instal·lacions directament vinculades amb una línia productiva.
d) Actius immaterials.
e) Hi ha la possibilitat d’incloure una part de circulant per despeses derivades 

d’un projecte que requereixi el trasllat d’ubicació d’una empresa, amb un màxim 
d’un 15%.

1.4.2 Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000,00 
euros en el cas de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 euros en el supòsit de 
subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria 
o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la 
prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les especials característiques 
de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat prou nombre d’entitats que 
el subministrin o el prestin. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran de 
presentar en la justificació, s’ha de fer conforme a criteris d’eficiència i economia, 
i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la 
proposta econòmica més avantatjosa.

1.5 Criteris de valoració i ponderació.
a) Objectiu del projecte i la seva contribució en la millora competitiva i en la con-

solidació de l’activitat de l’empresa, i complexitat en la seva execució (Valor 30).
b) Qualitat del projecte pel que fa a volum d’inversió, ocupació i innovació 

tecnològica (Valor 30).
c) Capacitat i viabilitat tècnica i econòmica del projecte (Valor punts).
d) Impacte del projecte en l’economia catalana i en el reequilibri territorial de 

Catalunya (Valor 20).
1.6 Comunicació a la Comissió Europea.
L’atorgament dels ajuts es regirà per les condicions que estableix el Reglament 

(CE) núm. 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels 
articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L379/5, de 28.12.2006).

D’acord amb el que estableix el Reglament de minimis de la Comissió Europea, 
l’ajut total de minimis concedit a una empresa determinada no serà superior a 
200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En el cas d’em-
preses que operin en el sector del transport per carretera l’ajut total de minimis no 
serà superior a 100.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. 
Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol 
deducció en concepte de fiscalitat.

1.7 Concurrència.
Segons el que estableix el Reglament de minimis de la Comissió Europea, al qual 

s’acull aquesta línia d’ajuts, aquests ajuts no es poden acumular amb cap altre ajut 
estatal corresponent a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumu-
lació dóna lloc a una intensitat d’ajut superior a l’establerta per les circumstàncies 
concretes de cada cas en un reglament d’exempció per categories o en una decisió 
adoptada per la Comissió.

(11.265.097)
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