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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

AGÈNCIA DE SUPORT
A L’EMPRESA CATALANA

RESOLUCIÓ
IUE/3913/2010, de 29 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i 
s’obre la convocatòria de la línia de préstecs mitjançant entitats inanceres per a 
projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i).

En la conjuntura econòmica actual les activitats de recerca, desenvolupament 
i innovació són imprescindibles per assolir millores sostenibles en productivitat 
i competitivitat empresarial. Un esforç continu en inversions, juntament amb les 
activitats d’R+D+i, han demostrat tenir un impacte positiu en l’economia i promouen 
un creixement econòmic sostenible i de qualitat.

El full de ruta a seguir en matèria d’R+D i innovació a Catalunya s’emmarca 
dins d’una sèrie d’acords, pactes i plans que estableixen el camí a seguir, com són 
el Pacte nacional per a la recerca i la innovació (PNRI), l’Acord estratègic per a 
la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana 2008-2011, i el Pla de govern 2007-2010 de la Generalitat de Catalunya.

La recerca, el desenvolupament i la innovació són imprescindibles per situar a 
Catalunya en una posició capdavantera. Conseqüentment, incentivar les inversions i 
els projectes de R+D+i constitueix un dels elements centrals de la política industrial 
de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta finalitat, el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial 
(CIDEM) va obrir l’any passat una línia de préstecs mitjançant entitats financeres per 
a projectes de recerca, desenvolupament i innovació, la línia Crèdit Innovació.

Durant l’any 2010 es crea l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, ACC1Ó, que 
recull l’experiència de les trajectòries del CIDEM i del COPCA i té com a objectiu 
donar suport a la competitivitat de l’empresa catalana mitjançant el foment de la 
innovació i la internacionalització empresarial, amb més de 35 oficines arreu del 
món.

Ateses les característiques dels projectes presentats, l’acceptació de la línia per 
part del mercat i la disposició de fons, ACC1Ó considera necessari obrir una nova 
convocatòria de la línia Crèdit Innovació.

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 han de regir la convocatòria d’una línia de 
préstecs mitjançant entitats financeres per a projectes de recerca, desenvolupament 
i innovació (R+D+i), les quals figuren a l’annex 1 d’aquesta disposició.

Article 2
Convocatòria

Obrir la convocatòria de la línia de préstecs mitjançant entitats financeres per a 
projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i).
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Article 3
Règim jurídic

A les bases esmentades 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 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) i per la 
Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives 
(DOGC núm. 5537, de 31.12.2009); 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 La quantitat màxima destinada a aquesta línia de préstecs és de 12.000.000,00 
d’euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025.830.0002/574 del pressupost de 
l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, ACC1Ó.

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

Article 5
Termini i lloc de presentació de sol·licituds

5.1 El termini de presentació de sol·licituds per obtenir els préstecs que preveu 
aquesta línia s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució 
al DOGC i restarà obert fins al 15 de març de 2011 o fins a exhaurir el pressupost 
per aquests conceptes.

5.2 Les sol·licituds s’han de presentar a ACC1Ó, passeig de Gràcia, 129, 08008 
Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, o mitjançant els procediments que 
preveu l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 38.4 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.

Article 6
Òrgan resolutori

El/la conseller/a delegat/da d’ACC1Ó és l’òrgan competent per resoldre les sol-
licituds presentades.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

ACC1Ó durà a terme un estudi d’impacte sobre els resultats derivats dels préstecs 
que regula 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, 29 de novembre de 2010

CARME BOTIFOLL I ALEGRE

Consellera delegada
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ANNEX 1

Bases reguladores per a la concessió de la línia de préstecs mitjançant entitats 
inanceres per a projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i)

DISPOSICIONS GENERALS

—1 Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de la línia de préstecs mitjan-

çant entitats financeres per a projectes de recerca, desenvolupament i innovació 
(R+D+i).

—2 Tipologia de projectes objecte de finançament
Es consideren objecte de finançament les tipologies de projectes següents:
2.1 De recerca industrial, que són aquells projectes que engloben 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 compo-
nents en sistemes complexos 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, previstos en el punt 2.2 d’aquest apartat.

2.2 De desenvolupament experimental, que són l’adquisició, la combinació, 
la configuració i l’ús de coneixements i tècniques ja existents, d’índole científica, 
tecnològica, empresarial o d’altre tipus, amb vista a l’elaboració de plans i estruc-
tures 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 fins de 
demostració i validació. ACC1Ó determinarà la despesa objecte de finançament a 
considerar en aquests casos.

Són també objecte de finançament la producció i l’assaig experimentals de 
productes, processos i serveis, sempre que no puguin emprar-se o transformar-se 
de tal manera que aquests productes, processos i serveis es poguessin utilitzar en 
aplicacions industrials o per a fins comercials.

No s’inclouen dins el concepte de desenvolupament experimental les modificacions 
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.

2.3 D’innovació, que són el conjunt d’activitats o projectes que té com a objec-
tiu desmarcar-se de la competència buscant noves formes de fer les coses, noves 
funcionalitats i usos per als productes.

Més concretament, es considera innovació en producte la introducció d’un bé o 
servei que és nou o significativament millorat respecte a les seves característiques 
o usos. Això inclou millores significatives en especificacions tècniques, com-
ponents i materials, informàtica integrada, facilitat d’us o altres característiques 
funcionals.

Es considera innovació en procés la introducció d’un nou, o significativament 
millorat, procés de producció o de subministrament. Això inclou canvis significatius 
en tècniques, maquinària i/o programes informàtics.

2.4 Els projectes hauran de ser tècnicament i financerament factibles.
2.5 Els projectes que es presentin a aquesta línia de préstecs hauran d’haver-se 

iniciat amb data posterior a l’1 de gener de 2010 i hauran de finalitzar en un termini 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5772 – 10.12.201090204

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

màxim de 3 anys 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.

—3 Beneficiaris
3.1 Podran ser beneficiàries d’aquesta línia de finançament les empreses i 

les entitats privades 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.

3.2 Per les operacions formalitzades fins al 31 de desembre de 2010, i atès que 
per aquestes operacions aquesta línia de finançament es regeix pel punt 4.2 de la 
Comunicació de la Comissió Europea relativa al Marc temporal aplicable a les 
mesures d’ajut estatal per facilitar l’accés al finançament en l’actual context de crisi 
econòmica i financera, no en poden ser beneficiàries les empreses dedicades als 
sectors de la pesca i l’aqüicultura i la producció primària de productes agrícoles. 
Les activitats de comercialització i transformació de productes agrícoles podran 
acollir-se sempre que l’ajut no s’estableixi basant-se en el preu o la quantitat de 
productes d’aquest tipus adquirits pels productors primaris o comercialitzats per 
les empreses afectades, o si la concessió de l’ajut està condicionada a l’obligació de 
cedir-la totalment o parcialment a productors primaris.

Per les operacions formalitzades després del 31 de desembre de 2010, i atès que per 
aquestes operacions aquesta línia de finançament es regeix pel reglament de minimis 
de la Comissió Europea, no en poden ser beneficiàries les empreses que operin en 
els sectors de la pesca i l’aqüicultura i les que operin en la producció primària dels 
productes agrícoles que figuren en la llista de l’annex I del Tractat constitutiu de la 
Comunitat Europea, així com les empreses actives en el sector del carbó.

3.3 Amb caràcter general, els beneficiaris hauran de complir els requisits 
següents:

a) En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb l’obligació 
que estableix 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 i de la Seguretat Social.
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.
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, i complir les obligacions 
establertes en els articles 90 bis, apartats a), b), c) i e) i 92.2 i) del Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya.

e) No haver estat sancionades, amb resolució ferma, per la comissió d’infracció 
greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de rela-
cions 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 podran optar als ajuts concedits d’acord amb la aquesta Ordre aquells 
beneficiaris que tinguin la consideració d’empresa en crisi abans de l’1.7.2008. 
A aquests efectes, s’entén com a empresa en crisi les grans empreses que com-
pleixen amb la definició inclosa al punt 2.1 de les Directrius comunitàries sobre 
ajuts estatals de salvament i reestructuració d’empreses en crisi (DOUE C 244, 
d’1.10.2004) i les pimes que s’ajusten a als paràmetres descrits a l’article 1, apartat 
7, del Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren 
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determinades categories d’ajut 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).

g) 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, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista.

El compliment dels requisits esmentats s’haurà d’acreditar mitjançant la signatura 
de les declaracions que s’adjunten a l’imprès de sol·licitud de l’ajut. El mateix imprès 
inclourà, si s’escau, una declaració expressa del sol·licitant conforme l’escriptura de 
constitució de la societat o adaptació dels seus estatuts i els poders del representant 
legal estan degudament inscrits al Registre mercantil. 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 Condicions dels préstecs de la línia de finançament
a) Tipus d’interès: 1,75%. Aquest interès podrà ser revisat fins assolir el 2% per 

adequar-lo a la situació del mercat.
b) Import: l’import del préstec serà d’un mínim de 100.000,00 euros i un màxim 

de 900.000,00 euros. El préstec podrà finançar fins al 75% de l’import del pressupost 
acceptat del projecte, IVA exclòs.

c) Termini: el termini màxim del préstec és de 10 anys.
d) Carència d’amortització: fins a 2 anys.
e) Desemborsament: el 100% en el moment de la formalització.
f) Garanties: les requerides per l’entitat financera.
g) Comissions: sense comissions.
Aquest préstec comporta la concessió d’un ajut que serà l’equivalent de la subvenció 

bruta del préstec atorgat, calculat conforme el tipus vigent en el moment de la con-
cessió i basant-se en la Comunicació de la Comissió relativa a la revisió del mètode 
de fixació dels tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.2008).

—5 Despeses objecte de finançament
Es consideren objecte de finançament les despeses pels conceptes següents, sempre 

que estiguin directament vinculades amb la realització del projecte d’R+D+i:
Les despeses associades al projecte de R+D+i, com ara personal propi i col-

laboracions externes, l’adquisició d’equipaments, instrumental i material dedicat 
a l’activitat d’R+D+i, així com subministraments i altres productes similars direc-
tament derivats de l’activitat d’investigació.

Els actius fixos relacionats amb la incorporació a l’empresa, a nivell industrial, 
de tecnologies d’última generació, nous equips tecnològicament avançats o millora 
tecnològica dels seus processos actuals (nivell de qualitat, automatització, reducció 
de costos, etc.).

L’adquisició de materials per realitzar presèries industrials, instal·lacions o equips 
de laboratori necessaris i dedicats exclusivament a les activitats d’R+D+i, els equips 
industrials i la maquinària vinculada al procés d’industrialització, les inversions 
en tecnologies relacionades amb el disseny o la fabricació de nous productes o la 
millora d’aquests i les despeses de personal propi o de col·laboracions externes 
associades a l’activitat d’industrialització del projecte.

—6 Sol·licituds i documentació
6.1 Les sol·licituds s’han d’adreçar al/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).
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6.2 Les sol·licituds es presentaran a la seu d’ACC1Ó (passeig de Gràcia, 129, 
08008 Barcelona), o a qualsevol de les delegacions territorials d’ACC1Ó.

Sens perjudici del que s’ha exposat, també es podran presentar en qualsevol de 
les formes que preveu l’article 38.4 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.

6.3 A la sol·licitud s’hi adjuntarà la documentació següent:
a) Quan es tracti d’entitats no subjectes a la inscripció en el Registre mercantil, 

l’escriptura de constitució o d’adaptació d’estatuts (o document anàleg en el cas 
d’entitats privades sense ànim de lucre i amb participació empresarial als seus 
òrgans de govern) degudament registrada.

b) En el cas que no estigui inscrit en el Registre mercantil, el document acreditatiu 
de poders per actuar com a representant legal de l’empresa.

c) Si n’hi ha, detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes des-
peses subvencionables, procedents de qualssevol de les administracions o entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, 
la data d’atorgament i l’ens atorgant.

d) Si existeixen, detall dels ajuts de minimis rebuts des de l’1 de gener de 2008 
fins a la data de la sol·licitud, especificar-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens 
atorgant.

e) Memòria de l’actuació, que haurà de seguir el model que estarà disponible a 
la pàgina web d’ACC1Ó (www.acc10.cat).

f) Si existeixen, detall de tots els ajuts que li hagin atorgat conforme al punt 4.2 
(quantitats limitades d’ajut compatible) de la Comunicació de la Comissió Europea 
relativa al Marc temporal aplicable a les mesures d’ajut estatal per facilitar l’accés 
al finançament en l’actual context de crisi econòmica i financera (DOUE C 16, de 
22.1.2009), especificant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant.

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

6.5 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 la Generalitat de Catalunya i amb 
la Seguretat Social per part del sol·licitant.

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

reuneixen els requisits que estableixen els apartats anteriors, 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 consignat amb 
aquesta finalitat a l’imprès de sol·licitud de l’ajut, i la seva notificació es considerarà 
practicada a tots els efectes legals en el moment en què es produeixi l’accés del sol-
licitant al contingut. Quan, havent-hi constància de la recepció de la notificació a 
l’adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s’accedeixi al contin-
gut, s’entendrà que s’ha rebutjat la notificació, llevat que, d’ofici o a instància del 
destinatari, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

—8 Valoració, tramitació i resolució de les sol·licituds
8.1 En primer lloc, es durà a terme una avaluació tècnica de les sol·licituds, que 
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serà realitzada per ACC1Ó que, si s’escau, emetrà un certificat conforme el projecte 
presentat és objecte d’aquesta línia de finançament. Aquest certificat es trametrà 
a l’empresa o entitat sol·licitant mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a 
l’adreça que el sol·licitant hagi indicat, a aquests efectes, a l’imprès de sol·licitud. 
Aquest certificat tindrà una validesa de 90 dies des de la seva data d’emissió, si bé 
la seva data màxima de validesa serà el dia 30 d’abril de 2011.

8.2 En segon lloc, el sol·licitant haurà de presentar el certificat esmentat a una 
de les entitats financeres que participen en aquesta línia de préstecs, la relació de 
les quals es pot trobar a la pàgina web d’ACC1Ó (www.acc10.cat). L’entitat finan-
cera durà a terme la valoració financera de les sol·licituds i dictaminarà, si s’escau, 
l’aprovació de l’operació, procedint a la seva formalització. Si la formalització del 
préstec no es duu a terme dins del període de vigència del certificat d’ACC1Ó es 
procedirà a la denegació de la sol·licitud.

8.3 Posteriorment, el/la conseller/a delegat/da d’ACC1Ó emetrà la resolució cor-
responent sobre les sol·licituds, que indicarà la quantia del préstec atorgat, la quantia 
de l’ajut equivalent i les condicions i els terminis per a la realització de l’actuació 
objecte de la línia de finançament. La resolució es notificarà als beneficiaris, amb el 
seu consentiment previ, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça que 
el sol·licitant hagi indicat, a aquests efectes, a l’imprès de sol·licitud i aquesta notifi-
cació 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 destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

Aquesta notificació també es podrà efectuar mitjançant correu certificat amb 
justificant de recepció.

8.4 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos 
comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud. Un cop transcorregut 
aquest termini, si no s’ha produït la notificació esmentada, s’entendrà que la sol-
licitud és desestimada, per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 
3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, per la qual s’adeqüen els procediments 
administratius en relació amb el règim del silenci administratiu.

8.5 Contra la resolució que dicti el/la conseller/a delegat/da d’ACC1Ó, que ex-
haureix 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, potestativament, es vulgui interposar recurs de 
reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

—9 Desemborsament del préstec
L’entitat financera durà a terme el desemborsament del 100% del préstec con-

cedit una vegada formalitzat aquest. D’acord amb el 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 
(DOGC núm. 4292, de 31.12.2004), i per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009); i 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és un requisit neces-
sari per percebre subvencions el compliment per part dels beneficiaris de les seves 
obligacions amb la Generalitat de Catalunya, l’Estat i la Seguretat Social.

—10 Revisió i modificació
Existeix la possibilitat de modificació de la resolució de concessió en el cas 

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

existeix 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 so-
brevinguin al projecte finançat i que siguin justificades abastament pels interessats 
abans del termini d’execució del projecte.
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—11 Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris resten sotmesos a les obligacions següents:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el com-

portament que fonamenta la concessió del préstec i acreditar-ho davant 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 en el compliment de les obligacions tributàries i de la Se-
guretat Social.

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’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de com-
provació i control.

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

i) No subrogar la gestió de cap aspecte de l’activitat objecte de finançament.
j) 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.
k) 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 cinc anys des del moment del desemborsament. Aquest requisit es 
reflectirà en la resolució de concessió.

—12 Justificació
12.1 El beneficiari de la línia de finançament 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.

12.2 El beneficiari de la línia de finançament està obligat a realitzar la jus-
tificació del projecte en el termini i en la forma que s’estableixi en la resolució 
d’atorgament.

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 finançada que es defineixi a la resolució d’atorga-
ment del préstec. La data dels comprovants de pagament podrà ser, com a màxim, 
tres mesos posterior a la data màxima establerta per els documents justificatius.

12.3 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).
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b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, 
que inclourà aquella informació que es demani en la resolució d’atorgament del 
préstec 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 (factures i comprovants de pagament -o d’altres documents de valor 
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil-, i/o documents que es demanin 
en la resolució en relació amb els costos de personal).

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 on 
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 exercitant 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. Les despeses de realització 
d’aquest informe es podran considerar objecte de finançament, i la data de la seva 
factura justificativa podrà ser posterior al termini que s’ha establert a l’apartat 12.2, 
sempre que aquestes despeses s’hagin inclòs al pressupost del projecte.

En aquells casos en els que el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comp-
tes anuals 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 beneficiari 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 dins la resolució d’atorgament del préstec.

12.4 Sense necessitat de modificar la resolució de concessió, es podran admetre 
compensacions de fins a un 20% entre els diversos costos objecte de finançament 
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.

12.5 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 7 
de l’annex 1 d’aquestes bases reguladores.

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

—13 Seguiment i control
13.1 ACC1Ó efectuarà el seguiment de cada projecte finançat.
13.2 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 
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donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris de 
les línies de finançament 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.

13.3 Els beneficiaris estaran sotmesos als controls financers que correspon-
guin, d’acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, sobre tramitació, justificació i control de 
subvencions.

—14 Causes de revocació i procediment
14.1 Són causes de revocació, d’acord amb el que preveuen els articles 99 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, i per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, 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 legal que correspongui, les següents:

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

b) 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.

c) 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.

d) 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.

e) 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.

f) 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.

g) 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.

h) 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.
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i) 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.

j) La inexactitud o la falsedat de les declaracions responsables a què fa referència 
en punt i) de l’apartat 2 de l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
a més de ser causa d’exclusió del sol·licitant o la sol·licitant de la convocatòria, és 
també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus 
en què hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en 
la declaració.

14.2 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 fi-
nanceres, i per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres 
i administratives (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009), 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 d’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 emetrà la resolució corresponent, que es 
notificarà a l’entitat interessada mitjançant el mateix procediment que s’ha indicat 
en el punt 8.3 d’aquest annex 1 per a la resolució inicial de la sol·licitud.

14.3 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 de el/la conseller/a delegat/da d’ACC1Ó exhaureix 
la via administrativa i es podrà impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seva notifi-
cació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

—15 Publicitat
15.1 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions, quan les subvencions equivalents concedides dins les operacions 
de finançament, individualment considerades, siguin d’import igual o superior a 
3.000,00 euros, es donarà publicitat dels atorgaments d’aquestes subvencions mit-
jançant 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.

15.2 En el supòsit que la quantia de les subvencions equivalents 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 en l’apartat anterior.

—16 Invalidesa de la concessió
Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que estableix 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 estableix aquest article.

—17 Infraccions i sancions
A aquestes línies de finançament els serà aplicable el règim d’infraccions i san-
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cions establert als capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), així com 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.

—18 Comunicació a la Comissió Europea
Els ajuts derivats de les operacions de préstec formalitzades fins al 31 de desem-

bre de 2010 estan subjectes al punt 4.2 (quantitats limitades d’ajut compatible) de 
la Comunicació de la Comissió Europea relativa al Marc temporal aplicable a les 
mesures d’ajut estatal per facilitar l’accés al finançament en l’actual context de crisi 
econòmica i financera (DOUE C 16, de 22.1.2009), l’aplicació de la qual a l’Estat 
espanyol va ser aprovada mitjançant la Decisió (CE) núm. 307/2009, de 8.6.2009. 
Aquesta Comunicació té caràcter excepcional i transitori, i no serà aplicada després 
del 31.12.2010, llevat que la Comissió Europea modifiqui el termini de vigència.

Els ajuts derivats de les operacions de préstec formalitzades després del 31 de 
desembre de 2010 estan subjectes a les condicions que estableix el Reglament (CE) 
núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels 
articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L379/5, de 28.12.2006).

De conformitat amb el punt sisè del Marc temporal, la Comissió Europea està 
facultada per dur a terme un control dels ajuts atorgats en virtut d’aquesta Reso-
lució durant un termini de 10 anys, comptats a partir de la seva concessió, a fi de 
comprovar-ne el compliment de les condicions establertes.

—19 Concurrència
Per les operacions de préstec formalitzades fins al 31 de desembre de 2010, 

la quantitat d’ajut que pot rebre un beneficiari no excedirà de 500.000,00 euros 
(xifres en termes bruts, abans d’impostos i altres retencions). D’aquest límit de 
500.000,00 euros caldrà deduir els imports que li hagin estat concedits a l’empresa, 
des de l’1.1.2008, en concepte d’ajut de minimis subjecte al Reglament (CE) núm. 
1998/2006, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del 
Tractat als ajuts de minimis (DOUE L 379, de 28.12.2006), així com totes els ajuts 
que li hagin estat atorgats d’acord amb el punt 4.2 de la Comunicació de la Comissió 
Europea relativa al Marc temporal aplicable a les mesures d’ajut estatal per facilitar 
l’accés al finançament en l’actual context de crisi econòmica i financera (DOUE 
C 16, de 22.1.2009).

Per les operacions de préstec formalitzades després del 31 de desembre de 2010, 
l’ajuda total de minimis concedida 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.

(10.323.062)
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