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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

ORDRE

IUE/78/2010, de 9 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia 
d’ajuts a la inversió industrial, i s’obre la convocatòria per a l’any 2010.

El sector industrial té una importància decisiva en el creixement econòmic de 
Catalunya com a motor de desenvolupament i de creació d’ocupació. Precisament, 
la inversió en béns d’equipament per part del sector industrial és un dels elements 
amb una contribució més significativa en el creixement econòmic. Tanmateix, 
l’estructura del sector productiu català, en què les petites i mitjanes empreses són 
clarament majoritàries, el fan ser especialment sensible als canvis de l’entorn. 
En particular, en situacions d’alentiment econòmic i de tensions econòmiques, el 
procés d’inversió industrial es veu molt afectat, de forma que els plans d’inversió 
que comporten la renovació o l’ampliació de béns d’equipament es difereixen o, 
simplement, es desestimen.

El Govern, tenint en compte el món empresarial en el seu conjunt i l’efecte decisiu 
que la inversió industrial té sobre el creixement de l’economia, impulsa una sèrie 
d’instruments, per mitjà del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 
amb l’objectiu de dinamitzar la indústria i, en especial, els sectors tractors com la 
indústria química, alimentació i begudes, metal·lúrgia i fabricació de productes 
metàl·lics i el de paper, edició i arts gràfiques, que per si sols suposen el 63% de la 
inversió industrial a Catalunya.

En aquest context, l’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar ajuts a fons perdut 
a les empreses industrials que inverteixin en maquinària productiva o en béns 
d’equipament.

Amb aquests ajuts també es vol contribuir a la dinamització econòmica de les 
comarques de les Terres de l’ Ebre, l’Anoia, el Pallars Jussà i el Ripollès.

D’acord amb la normativa d’ajuts d’Estat;

D’acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), 
modificat per la Llei 12/2004, 27 de desembre, de mesures financeres (DOGC 
núm. 4292, de 31.12.2004), amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) i amb el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions;

Vist l’informe previ de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, a 
proposta de la Secretaria d’Indústria i Empresa, i en virtut de les facultats que 
em són conferides d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya,

ORDENO:

Article 1
S’aproven les bases reguladores que figuren a l’annex d’aquesta Ordre, que regiran 

la convocatòria pública, de la línia d’ajuts per a inversió industrial.

Article 2
Convocatòria i aplicació pressupostària

2.1 S’obre la convocatòria pública per a l’any 2010 de la línia d’ajuts esmentada 
a l’article 1.
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2.2 La despesa derivada de la concessió dels ajuts serà d’un import de 18.000.000 
d’euros, amb càrrec a la partida IU03/770000100/6220 del pressupost de la Secretaria 
d’Indústria i Empresa per a l’any 2010.

2.3 En cas de produir-se renúncies, tindran dret a ser beneficiaris els projectes 
que no van arribar a obtenir ajut i que, atesos els criteris de valoració que conté la 
base 8 d’aquesta Ordre, mantenien una posició immediatament posterior a la dels 
projectes seleccionats segons l’ordre de preferència establert, sempre que aquests 
projectes es puguin realitzar en els terminis establerts en cada convocatòria.

Article 3
Règim jurídic

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 
3791A, de 31.12.2002), la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
(BOE núm. 276, de 18.11.2003), el Reglament que la desplega aprovat pel Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006) i 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 C16, 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.

Article 4
Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

4.1 El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquests ajuts és 
de 30 dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC.

4.2 Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència 
la base 5.

Article 5
Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L’òrgan competent per a la tramitació, la resolució, el termini per concloure el 
procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regula a la base 9.

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 de febrer de 2010

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

ANNEX

Bases reguladores

1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular la línia d’ajuts destinats a inversions en 

maquinària productiva o béns d’equipament.

2. Beneficiaris
2.1 Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts:
Les empreses industrials i serveis relacionats que inverteixin en béns d’equipa-

ment.
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2.2 Als efectes d’aquesta convocatòria es considerarà petita i mitjana empresa 
(PIME) la que s’ajusti a la definició que d’aquesta determini la Unió Europea. En 
el moment de la publicació d’aquesta convocatòria, aquesta definició s’estableix 
en la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 (DOCE L 124/36, de 
20.5.2003). Basant-se en aquesta Recomanació, s’entén per PIME l’empresa que 
ocupi menys de 250 treballadors i el volum de negoci anual de la qual no excedeixi 
els 50 milions d’euros o el seu balanç general anual no excedeixi els 43 milions 
d’euros. Per calcular aquests imports caldrà tenir en compte les diverses definici-
ons que estableix la Recomanació, en especial les referides a empresa autònoma, 
associada o vinculada.

2.3 Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen per serveis relacionats les 
activitats que s’especifiquen a continuació:

1. Activitats relacionades amb la distribució de béns i serveis a altres sectors 
de l’economia.

2. Activitats de venda, lloguer, manteniment i reparació de maquinària, equips, 
material de transport i altres béns tangibles.

3. Activitats de serveis empresarials intensius en coneixement.
4. Activitats de serveis operatius i de gestió d’instal·lacions productives.
2.4 No poden ser beneficiàries d’aquests ajuts:
a) les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.
b) les empreses dedicades als sectors de la pesca i la producció primària de pro-

ductes agrícoles. Les activitats de comercialització i transformació de productes 
agrícoles poden acollir-s’hi sempre que l’ajut no s’estableixi en base al preu o la 
quantitat de productes d’aquest tipus adquirits pels productors primaris o comer-
cialitzats 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.

c) les empreses 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 complei-
xen la definició del 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 als paràmetres descrits a l’article 1, apartat 7 del Reglament 
(CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost, pel qual es declaren 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).

2.5 Els beneficiaris han de complir els requisits següents:
a) En el cas d’empreses amb 50 treballadors o més, complir l’obligació que 

estableixen l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels 
discapacitats (BOE núm. 103, de 30.4.1982), i la disposició transitòria del Decret 
del Govern de la Generalitat de Catalunya 238/1987, de 20 de juliol, de donar ocu-
pació almenys a un 2% de treballadors 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), la disposició addicional segona del Reial decret 27/2000, de 14 de gener, 
pel qual s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment 
de la quota de reserva del 2% en favor de treballadors discapacitats en empreses 
de 50 treballadors o més (BOE núm. 22, de 26.1.2000, i el Decret 246/2000, de 24 
de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).

b) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i 
la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb 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 (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

d) No haver estat sancionades, durant l’any anterior a la convocatòria, en resolució 
ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapa-
citats 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 
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de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
e) Les empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones tenen 

l’obligació, 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 llurs 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.

f) No incórrer en cap dels supòsits que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions.

g) Disposar d’un establiment operatiu a Catalunya degudament inscrit en el 
Registre d’establiments industrials, en cas que sigui preceptiu.

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

i) Complir la normativa relativa als ajuts de minimis subjectes al Reglament 
(CE) núm. 1998/2006, de 15 de desembre de 2006, i 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 C16, de 22.1.2009).

3. Tipus d’inversions i de despeses objecte de finançament
Es consideraran elegibles:
3.1 Les inversions en béns d’equipament realitzades per empreses industrials 

i serveis relacionats que renovin o ampliïn els seus actius productius, exceptuant 
d’aquesta convocatòria les inversions en edificis i terrenys. Els béns subvencionats 
no es podran traslladar fora de Catalunya fins que hagin transcorregut tres anys 
des de la seva compra.

3.2 La despesa subvencionable serà d’un màxim d’1.000.000 d’euros i un mínim 
de 50.000 euros.

3.3 La despesa subvencionable haurà d’executar-se entre el 8 de juny del 2009 
i el 15 de novembre de 2010.

4. Característiques dels ajuts
Els ajuts consistiran en l’atorgament d’una subvenció a fons perdut. L’ajut atorgat 

no pot superar el 20% de la despesa subvencionable en el cas de les PIMES i el 10% 
en el supòsit de les grans empreses.

5. Sol·licituds i documentació
5.1 Les sol·licituds per a l’obtenció dels ajuts previstos en aquesta Ordre es 

formalitzaran en els impresos normalitzats que es podran obtenir a la pàgina web 
del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (www.gencat.cat/diue) i 
també en suport paper a les dependències esmentades per a la presentació de les 
sol·licituds. S’hauran d’adreçar a la persona titular de la Secretaria d’Indústria 
i Empresa (SIE) i es presentaran en el termini que fixa la present convocatòria, 
juntament amb la documentació que correspongui d’acord amb el que estableix 
aquesta Ordre, a la seu de la Secretaria d’Indústria i Empresa, passeig de Gràcia, 
129, 08008 Barcelona. També a l’OGE de Barcelona en aquesta mateixa adreça, 
a les oficines de l’OGE de Tarragona, Girona i Lleida i els 17 punts OGE-Cam-
bres (http://www.gencat.cat/oge/oficina/xarxa/index.html) o a qualsevol de les 
adreces de les delegacions territorials del Departament d’Innovació Universitats 
i Empresa:

Delegació de Catalunya Central
Pol. Ind. Els Dolors, s/n (Palau Firal)
08241 Manresa
Delegació de Girona
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Migdia, 50-52
17003 Girona
Delegació de Lleida
Av. del Segre, 7
25007 Lleida
Delegació de Tarragona
Pompeu Fabra, 1
43004 Tarragona
Delegació de les Terres de l’ Ebre
Montcada, 32
43500 Tortosa
5.2 Sens perjudici del que s’ha exposat, també es podran presentar en qualse-

vol de les formes previstes a 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.

5.3 Amb la sol·licitud s’adjuntarà la documentació següent en original i còpia 
o bé en còpia compulsada i/o legitimada:

a) Memòria detallada sobre el projecte, el contingut mínim de la qual s’especi-
ficarà en el model de sol·licitud.

b) Butlletí de cotització a la Seguretat Social, TC1 del darrer mes liquidat o certifi-
cat de la Seguretat Social on s’especifiqui el nombre de treballadors de l’empresa.

c) Full de domiciliació bancària degudament emplenat d’acord amb el model del 
Departament d’Economia i Finances.

5.4 En el cas que la informació o documentació a què hem fet referència ja hagi 
estat declarada o presentada en convocatòries anteriors d’aquestes subvencions, 
si no s’han produït canvis, no caldrà la seva presentació en aquesta convocatòria 
sempre que l’empresa sol·licitant presenti una declaració o es faci esment al tràmit 
en què es van presentar i la corresponent data i s’hi faci constar que continuen 
essent vigents.

5.5 La sol·licitud inclourà la declaració responsable amb el següent contin-
gut:

a) Declaració expressa que l’escriptura de constitució de la societat o adaptació 
dels seus estatuts i, si escau, els poders del representant legal són vigents i estan 
degudament inscrits en el Registre Mercantil.

b) Declaració expressa de compliment de la quota de reserva per a la integració 
social de discapacitats, establerta en un 2% per a les empreses amb 50 treballadors/
ores o més, o declaració conforme s’apliquen les mesures alternatives, de conformitat 
amb el que disposen el Reial decret 27/2000, de 14 de gener (BOE de 26.1.2000) i 
el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).

c) Declaració conforme el sol·licitant compleix els requisits que estableixen els 
articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) Declaració expressa conforme no incorre en cap dels supòsits previstos a 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració responsable conforme el sol·licitant no manté cap deute amb l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

f) Declaració responsable conforme el sol·licitant està al corrent de les obligacions 
amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Estat.

g) Declaració expressa per part de l’empresa sol·licitant assegurant que no ha 
estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria 
d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria social o en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball.

h) Declaració expressa que asseguri que l’empresa sol·licitant disposa també 
d’un establiment operatiu a Catalunya degudament inscrit al Registre d’Establi-
ments Industrials, si s’escau, i en aquest cas s’indicarà el número d’inscripció, la 
comprovació del qual la farà la Secretaria d’Indústria i Empresa, i que el projecte 
per al qual se sol·licita l’ajut es realitzarà a Catalunya.
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i) Declaració expressa conforme es disposen dels llibres comptables, regis-
tres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits 
per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari, així com els estats 
comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de 
les subvencions, amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de 
comprovació i control.

j) Declaració conforme l’empresa beneficiària, en el cas que tingui una plantilla 
igual o superior a vint-i-cinc persones, ha previst, conjuntament amb els agents 
socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i 
d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball, d’acord amb 
la modificació de la Llei de finances públiques de Catalunya efectuada per la Llei 
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

k) Una declaració dels ajuts de minimis subjectes 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), que li hagin estat concedits 
des de l’1.1.2008, en què s’indicarà la data, l’import i l’entitat concedent.

l) Una relació de tots els ajuts que li hagin estat atorgats d’acord amb el 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 C16, de 
22.1.2009), en què s’indicarà la data, l’import i l’entitat concedent).

ll) Una declaració d’ajuts que hagi rebut pel mateix projecte o costos identificables, 
en què cal indicar la data, l’import i l’entitat concedent.

m) Declaració responsable de no trobar-se en situació de crisi abans de 
l’1.7.2008.

n) Declaració que abasti les remuneracions que percep el personal directriu; 
entenent per directiu o directiva la persona que exerceix funcions executives i d’ad-
ministració. També el compromís de donar publicitat a les dites remuneracions a la 
memòria que s’adjunta amb els estats comptables i el compromís de les entitats de 
mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent i durant el període de vigència 
de la subvenció, l’estructura retributiva esmentada; així com el compliment de les 
regles que estableix l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

5.6 La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització del sol-
licitant perquè l’òrgan concedent obtingui, si escau, de forma directa, l’acreditació 
de les circumstàncies previstes a la lletra f) a través de certificats telemàtics. No 
obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, i en aquest 
cas haurà d’aportar la certificació administrativa corresponent.

El fet de presentar la declaració responsable faculta l’òrgan competent de l’Ad-
ministració per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les 
comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat 
de les dades de la declaració responsable.

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

reuneixen els requisits establerts en 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 la 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, de forma complementària i amb el consentiment 
previ del sol·licitant, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça que 
el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l’imprès de sol·licitud de l’ajut.
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7. Procediment de concessió dels ajuts
7.1 El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es trami-

tarà en règim de concurrència competitiva i d’acord amb els principis que estableix 
l’article 8 de la Llei general de subvencions.

7.2 Per a la valoració i comparació de les sol·licituds presentades, es constituirà 
una Comissió d’avaluació, que estarà integrada per la persona titular de la Secretaria 
d’Indústria i Empresa, que la presidirà, pel subdirector general de Política Industrial 
i per dos representants de la Secretaria d’Indústria i Empresa, nomenats pel titular 
d’aquest òrgan, un dels quals actuarà com a secretari.

7.3 La Comissió d’avaluació prevista en l’apartat anterior, tenint en compte 
els criteris de valoració i ponderació establerts a la base 8 de les bases de l’Ordre, 
elaborarà un informe en què es concretarà el resultat de l’avaluació efectuada i 
es proposarà l’assignació dels recursos corresponents als ajuts en base al resultat 
obtingut per les diverses sol·licituds presentades.

7.4 Un cop vist l’informe emès per a la Comissió d’avaluació, previ el tràmit 
d’audiència, del qual es podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es 
tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions o proves que les presentades 
pels interessats i a proposta del subdirector general de Política Industrial, el 
secretari d’Indústria i Empresa emetrà una resolució d’atorgament degudament 
motivada.

8. Criteris de valoració i ponderació
L’avaluació es durà a terme d’acord amb els objectius que disposa la base 1 

d’aquesta Ordre i en relació amb els criteris següents:
a) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte i capacitat del sol·licitant per dur-lo 

a terme (25 punts).
b) Nivell tècnic del projecte. Es valorarà la contribució tecnològica i grau de mi-

llora que representa respecte de la posició competitiva del sol·licitant, la integració 
de la inversió en un projecte de creixement o de canvi estratègic, les millores que 
representarà la inversió subvencionable quant a diversificació, capacitat tecnolò-
gica, productivitat, impacte mediambiental, seguretat dels processos, qualitat dels 
productes, consum energètic (25 punts).

c) Es prioritzaran els projectes presentats per empreses que s’integrin en els sec-
tors tractors de la inversió: indústria química, alimentació i begudes, metal·lúrgia i 
fabricació de productes metàl·lics i paper, edició i arts gràfiques (15 punts).

d) Component territorial del projecte. En concret, es prioritzaran els projectes 
realitzats a zones amb més necessitat de regeneració econòmica: comarques del 
Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, l’Anoia, el Pallars Jussà i el 
Ripollès (15 punts).

e) Projectes presentats per PIMES (10 punts).
f) Impacte sobre el manteniment o creació d’ocupació (10 punts).

9. Resolució i notificació
9.1 El secretari d’Indústria i Empresa serà la persona competent per resoldre 

aquests ajuts.
9.2 La resolució de concessió o denegació de l’ajut, degudament motivada, 

es notificarà a l’entitat interessada. La notificació s’haurà de cursar per qualsevol 
mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, d’acord amb el que disposin 
els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

9.3 La resolució d’atorgament indicarà la persona a qui es concedeix l’ajut, la 
quantia de l’ajut, les condicions i els terminis per a la realització de l’actuació de 
l’ajut i, si escau, el percentatge subvencionat del pressupost de l’activitat.

9.4 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a 
comptar 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 
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la Llei 23/2002, de 18 de novembre, per la qual s’adeqüen els procediments admi-
nistratius en relació amb el règim del silenci administratiu.

9.5 La resolució que dicti el secretari d’Indústria i Empresa no posa fi a la via 
administrativa. Contra aquesta resolució, es pot interposar recurs d’alçada davant 
el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa en el termini d’un mes a comptar 
a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució.

10. Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de les subvencions regulades en les presents bases 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 de la subvenció i acreditar-ho davant la 
Secretaria d’Indústria i Empresa.

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a la Secretaria 
d’Indústria i Empresa i a les de control de l’activitat econòmica i financera que cor-
responguin a la Intervenció 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 la Secretaria d’Indústria i Empresa l’obtenció d’altres subvencions, 
ajuts, ingressos o recursos, per a la mateixa finalitat i/o despeses subvencionables, 
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, 
nacionals o internacionals, i les alteracions de les condicions per les quals es va 
atorgar la subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, 
abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

d) Proposar a la Secretaria d’Indústria i Empresa qualsevol canvi que, dins de la 
mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, 
ha de ser expressament autoritzat per l’òrgan concedent.

e) 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.

f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos a la 
base 13 d’aquesta Ordre.

g) No subrogar la gestió de cap aspecte de l’activitat subvencionada.
h) L’empresa beneficiària de l’ajut haurà de comunicar a la Secretaria d’Indústria 

i Empresa, si s’escau, i prèviament a fer-ho, la seva intenció de moure, traslladar 
o liquidar els actius fixos que hagin estat subvencionats a qualsevol altra part del 
territori, durant un termini de cinc anys des del moment del pagament. Aquest 
requisit serà reflectit en la resolució de concessió.

i) La inversió ha de romandre en la regió beneficiària almenys durant els tres 
anys següents, una vegada completada la totalitat de la inversió.

j) Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament de les inversi-
ons o actuacions que siguin objecte de subvenció, en els termes reglamentàriament 
establerts, d’acord amb l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.

k) Complir les regles que estableix l’article 90 bis del Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

11. Justificació
11.1 El beneficiari de l’ajut haurà de justificar l’aplicació dels fons d’acord amb 

els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
davant de la Secretaria d’Indústria i Empresa.

11.2 El beneficiari de l’ajut està obligat a realitzar la justificació del projecte en 
el termini que s’estableixi en la resolució d’atorgament de l’ajut. Els documents sol-
licitats per a la justificació del projecte s’especificaran en la resolució d’atorgament 
de l’ajut, però seran, com a mínim, els següents:

a) Una memòria econòmica justificativa, que haurà de ser validada pel representat 
legal de l’entitat, del cost de les activitats realitzades, que contindrà:



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5574 – 24.2.2010 13437

Disposicions

a.1 Originals de les factures justificatives (o d’altres documents de valor pro-
batori equivalent en el tràfic jurídic mercantil), i els corresponents comprovants 
de pagament (originals o còpies compulsades), que demostrin la realització de la 
despesa i/o inversió per la qual se sol·licita l’ajut.

a.2 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 s’hagin produït variacions de la informació aportada en el moment de la sol-
licitud de l’ajut.

b) Igualment, l’empresa haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació 
relativa a l’objecte de l’ajut que li pugui requerir la Secretaria d’Indústria i Empre-
sa.

11.3 La Secretaria d’Indústria i Empresa, un cop finalitzada l’execució del 
projecte, certificarà que s’ha dut a terme l’actuació subvencionada.

12. Seguiment i control
12.1 La Secretaria d’Indústria i Empresa efectuarà el seguiment de cada pro-

jecte subvencionat.
12.2 La Secretaria d’Indústria i Empresa podrà realitzar les actuacions de 

seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una 
destinació correcta als ajuts 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 dels ajuts 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. Causes de revocació, reducció proporcional i procediment
13.1 Es procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció i, si escau, al 

reintegrament de les quantitats percebudes indegudament, d’acord amb el que 
estableixen els articles 92.9, 92 bis, 99 i 100 del Text refós de la Llei de finances 
públiques aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 
3791A, de 31.12.2002), i l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

13.2 Es reduirà proporcionalment l’import de la subvenció concedida, cas que 
no es justifiqui la totalitat de la despesa subvencionable, però sempre que s’hagi 
acomplert la finalitat de la subvenció.

14. Publicitat
14.1 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 

de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, quan les subven-
cions concedides, individualment considerades, siguin d’import igual o superior a 
3.000 euros, es donarà publicitat dels atorgaments d’aquestes subvencions mitjan-
çant la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, a més, 
podran ser consultats en els llistats que es posaran a disposició dels interessats en la 
seu de la Secretaria d’Indústria i Empresa i a la seu del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa.

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

14.3 Sens perjudici del que s’ha establert en els apartats anteriors, es donarà 
publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant la seva exposició a la 
pàgina web www.gencat.cat/diue.

15. Comunicació dels ajuts a la Comissió Europea
Els ajuts concedits d’acord amb aquesta Ordre estan subjectes al 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 C16, de 22.1.2009), l’aplicació de la qual a l’Estat 
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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.

16. Concurrència
La quantitat d’ajut que pot rebre un beneficiari no excedirà els 500.000 euros 

(xifres en termes bruts, abans d’impostos i altres retencions); quan l’ajut tingui una 
forma diferent a la subvenció, l’import a considerar serà l’equivalent de subvenció 
bruta. D’aquest límit de 500.000 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 L379, de 28.12.2006), 
així com totes les ajudes que li hagin estat atorgades 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).

17. Invalidesa de la resolució de concessió
Les causes de nul·litat i anul·labilitat de la resolució de concessió 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.

18. Infraccions i sancions
A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que 

estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), així com el que estableixen els articles 
101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat 
pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.

19. Estudi d’impacte
El Departament d’innovació, Universitats i Empresa durà a terme un estudi d’im-

pacte sobre els resultats derivats de les subvencions regulades en aquesta Ordre i 
d’acord amb els objectius previstos.

(10.046.024)
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