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CENTRE D’INNOVACIÓ
I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

RESOLUCIÓ
IUE/610/2010, de 19 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la 
convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents ICF-ACC1Ó Innovació 
per al inançament de projectes d’inversió que fomentin la recerca, el desenvolu-
pament, la innovació, la modernització tecnològica industrial i la industrialització 
de projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

Aquesta Resolució respon als objectius del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
i s’emmarca en el Pla 2009-2013 d’ACC1Ó on es recullen les actuacions per a 
l’empresa catalana.

ACC1Ó és la nova agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana, 
adscrita al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de 
Catalunya, creada amb la integració del CIDEM i el COPCA. La creació de l’agència 
respon a la voluntat del Govern català de millorar la prestació de serveis i el suport 
estratègic a l’empresa, potenciant la seva diferenciació competitiva a través de la 
innovació i la internacionalització. ACC1Ó impulsa el canvi de cultura empresarial 
basat en una política d’acompanyament i de prestació de serveis integrats a l’empresa, 
i disposa de 5 delegacions a Catalunya i una xarxa de 35 oficines arreu del món.

El CIDEM i el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) estan im-
mersos en un procés de transformació d’ambdues entitats en una d’única anomenada 
Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó), l’organisme que executarà les 
polítiques de la Generalitat en els àmbits de la innovació, la transferència tecnològica, 
la internacionalització, el foment i la captació d’inversions a Catalunya i la millora 
continuada de la productivitat de l’empresa catalana, d’acord amb el que estableix 
al capítol II del títol III de la Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial.

En conseqüència, pel cas que el CIDEM es dissolgui i es creï l’Agencia de Suport 
a l’Empresa Catalana, aquesta entitat se subrogarà en tots el drets i obligacions 
derivats d’aquesta Resolució, assumits pel CIDEM.

En una economia globalitzada, on l’entorn empresarial canvia constantment, 
innovar contínuament i de forma sistemàtica s’ha convertit en una necessitat a l’hora 
de ser competitiu. De fet, el nivell de la recerca, el desenvolupament i la innovació 
és un indicador sobre nivell de competitivitat futura que tindrà una economia i, per 
tant, la capacitat que té un país per generar riquesa.

La inversió de les empreses en R+D i Innovació és, doncs, un factor clau per a la 
competitivitat de les societats modernes, ja que els seus resultats no només aporten 
un retorn directe a l’empresa sinó que també impliquen un efecte multiplicador 
perquè disseminen competitivitat a la globalitat d’una economia.

En aquest sentit, Incrementar el nombre d’empreses innovadores i el nombre de 
projectes d’innovació que aquestes impulsen és un factor primordial per impulsar 
la competitivitat de l’economia catalana i, per tant, esdevé un objectiu cabdal de 
les actuacions de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta línia s’ha de sumar a la resta d’instruments de finançament de la R+D+i 
que ACC1Ó ha posat a disposició de les empreses, com ara el Crèdit Innovació, 
les línies de préstecs per a projectes de recerca industrial i desenvolupament ex-
perimental, la línia de préstecs per a projectes d’implantació d’empreses als pols 
d’innovació, la línia d’ajuts a les xarxes d’inversors privats i les inversions en fons 
i societat de capital risc.

Mitjançant Acord de Govern, el 4 de desembre de 2007 es va autoritzar el CI-
DEM a signar un conveni de col·laboració amb l’ICF. El Conveni esmentat, així 
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com les successives addendes de l’1 de desembre de 2008, del 3 de març de 2009, 
de l’11 de maig de 2009 i del 22 de desembre de 2009, tenen per objecte l’obertura 
d’una línia de préstecs en condicions preferents, per al finançament de projectes 
d’inversió que fomentin la recerca, el desenvolupament tecnològic, la innovació, la 
modernització tecnològica industrial i la industrialització de projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació.

Per això, vist l’informe previ de l’Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions 
que em són conferides,

RESOLC:

Article 1
Convocatòria

Obrir la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents ICF-ACC1Ó 
Innovació per al finançament de projectes d’inversió que fomentin la recerca, el 
desenvolupament, la innovació, la modernització tecnològica industrial i la indus-
trialització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

Article 2
Bases reguladores

Aprovar les bases reguladores que hauran de regir aquesta convocatòria, les quals 
figuren a l’annex d’aquesta disposició.

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 
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 desplega, 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 aquests ajuts és de 800.000 euros, aplicats 
a la partida pressupostària D/6470.770.0001/574 del pressupost del Centre d’Inno-
vació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM).

4.2 L’atorgament d’aquests ajuts restarà condicionat a les disponibilitats pres-
supostàries.

Article 5
Termini i lloc de presentació de sol·licituds

5.1 El termini de presentació de sol·licituds per obtenir els ajuts que preveu 
aquesta línia s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució 
al DOGC i restarà obert fins al 31 de desembre de 2010 o fins a l’exhauriment de 
l’import de 20.000.000 euros que es destinarà a la concessió de préstecs.

5.2 Les sol·licituds s’han de presentar a l’Institut Català de Finances (Gran Via 
de les Corts Catalanes, 635, 08010 Barcelona).

Article 6
Òrgan resolutori

El/la director/a del CIDEM és l’òrgan competent per emetre les resolucions sobre 
les sol·licituds dels ajuts presentades.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El CIDEM durà a terme un estudi d’impacte sobre els resultats derivats de les sub-
vencions 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 publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de febrer de 2010

JOSEP HUGUET I BIOSCA

President del Comitè Executiu

ANNEX

Bases reguladores de la línia de préstecs preferents ICF-ACC1Ó Innovació per al 
inançament de projectes d’inversió que fomentin la recerca, el desenvolupament, 
la innovació, la modernització tecnològica industrial i la industrialització de pro-
jectes de recerca, desenvolupament i innovació.

DISPOSICIONS GENERALS

—1 Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular la línia de préstecs en condicions preferents 

ICF-ACC1Ó Innovació per al finançament de projectes d’inversió que fomentin la 
recerca, el desenvolupament, la innovació, la modernització tecnològica industrial 
i la industrialització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

—2 Tipus d’inversions i de despeses objecte de finançament
Es consideren objecte de finançament les tipologies de projectes següents:
2.1 Les inversions en recerca, desenvolupament i innovació, com ara:
Les inversions destinades a l’adquisició de nous coneixements per desenvolupar 

nous productes (projectes de recerca).
Les inversions destinades a l’adquisició o ús de coneixements i tècniques existents 

per a l’elaboració o millora de dissenys de productes, processos o serveis (projectes 
de desenvolupament).

Les inversions destinades a la realització d’activitats sistemàtiques per obtenir 
avantatges competitius mitjançant la incorporació de novetats tecnològiques (pro-
jectes d’innovació).

Es consideraran objecte de finançament 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 de R+D+i així com subministraments i 
altres productes similars directament derivats de l’activitat d’investigació.

2.2 Les inversions en modernització tecnològica industrial, enteses com a 
inversions en incorporació de noves tecnologies dins de l’empresa dirigides a la 
introducció de productes o processos nous o tecnològicament millorats.

Es consideraran objecte de finançament aquells actius fixos relacionats amb la 
incorporació a l’empresa, en l’àmbit 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.).

2.3 Les inversions en industrialització de projectes d’R+D+i, enteses com a 
inversions vinculades a la industrialització dels resultats de projectes d’R+D+i ja 
realitzats anteriorment, per a la seva posterior explotació comercial.
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Es consideraran objecte de finançament 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 maquinària vincu-
lada al procés d’industrialització, les inversions en tecnologies relacionades amb 
el disseny o la fabricació de nous productes o millora d’aquests i les despeses de 
personal propi o de col·laboracions externes associades a l’activitat d’industrialit-
zació del projecte.

Les empreses hauran d’acreditar que l’actuació de la qual deriven les inversions 
per les quals sol·licita finançament corresponen a un projecte de recerca industrial, 
desenvolupament o innovació, mitjançant document, informe o resolució d’ator-
gament d’algun ajut o incentiu concedit al projecte precedent, a través d’algun 
organisme públic europeu, de l’administració central o autonòmica, o qualsevol 
document emès per un organisme acreditat que demostri que les actuacions prèvies 
corresponen a actuacions d’R+D+i (com per exemple informes motivats, deduccions 
fiscals aplicades, o altres).

Per a les diferents tipologies de projectes caldrà tenir en compte les considera-
cions següents:

Per tal de poder considerar activables com a inversió les partides de despeses 
associades a R+D+i, caldrà que l’empresa presenti l’informe d’un auditor que cer-
tifiqui que s’activaran en el balanç de l’empresa.

En el cas d’adquirir materials per realitzar presèries industrials, serà necessari 
que un auditor en certifiqui l’activació com un actiu fix.

Es consideren objecte de finançament les necessitats directes de circulant ne-
cessàries per al desenvolupament del projecte d’inversió fins a un màxim del 30% 
de l’import del préstec.

Alhora, s’acceptaran inversions fetes per l’empresa fins a 6 mesos abans de la 
data de registre de la sol·licitud del préstec.

—3 Beneficiaris
3.1 Es consideren beneficiaris d’aquesta línia de préstecs preferents les empreses 

amb seu social o operativa a Catalunya, amb projectes d’inversió a Catalunya, i que 
compleixin els requisits següents:

Que segons el criteri de l’ICF l’empresa sigui sòlida i el projecte d’inversió sigui 
viable. Que segons el criteri del CIDEM el projecte sigui de recerca, desenvolupament, 
innovació, modernització tecnològica o industrialització de projectes de R+D+i.

Atès que 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 la producció primària de productes agrícoles. Les activitats de comercialit-
zació i transformació de productes agrícoles, s’hi podran acollir sempre que l’ajut 
no s’estableixi sobre la base den 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.

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

a) En el cas d’empreses amb 50 treballadors o més, complir 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 treballadors amb 
disminució sobre el nombre total de treballadors de l’entitat, o bé aplicar les me-
sures 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).



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5585 – 11.3.2010 18967

Disposicions

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 que preveu 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 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) 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.

g) No podran optar als ajuts concedits d’acord amb la present Ordre els benefi-
ciaris que tenien 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 compleixen amb 
la definició continguda 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 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).

—4 Condicions dels préstecs de l’ICF
a) Import: la quantia màxima de finançament no pot excedir el 80% de la inversió 

a realitzar, IVA exclòs.
L’import mínim de les operacions s’estableix en 300.000 euros i l’import màxim 

per beneficiari no podrà ser superior a 5.000.000 d’euros. En el cas de requerir un 
finançament superior a 5 milions d’euros, es podrà formalitzar el préstec per un 
import superior, però en el límit de la línia sols computarà l’import de 5 milions 
d’euros i l’ajut del CIDEM s’aplicarà sobre un màxim de 5 milions d’euros.

A consideració de l’ICF, es podrà sindicar el préstec amb una o diverses entitats 
financeres, de comú acord amb el beneficiari, i segons l’import i el risc de l’ope-
ració.

b) Termini: el termini d’amortització es fixarà d’acord amb les característiques 
del projecte finançat, amb un límit màxim de 12 anys inclosos, si s’escau, fins a 2 
anys de carència d’amortització de principal.

c) Disposicions: el préstec es disposarà contra presentació dels justificants 
corresponents a l’ICF i en el termini màxim de 12 mesos des de la data de forma-
lització del préstec. S’entenen per justificants les factures definitives, certificats 
d’obra, informes d’auditoria que certifiquin l’activació en el balanç de l’empresa 
de despeses fetes en recerca.

d) Interès: el tipus d’interès dels préstecs objecte d’aquest conveni serà l’Euríbor, 
més un diferencial entre 1,75% i 2,75% a determinar segons projecte i solvència del 
prestatari. L’interès es carregarà i es revisarà periòdicament segons s’acordi. Aquest 
diferencial també podrà ser revisat per adequar-lo a la situació del mercat.

Aquest tipus d’interès podrà ser diferent de l’indicat anteriorment en el cas que 
l’operació disposi de la garantia d’Avalis de Catalunya, SGR.

e) Interès de demora: l’interès es calcularà afegint fins a 6 punts percentuals al 
tipus d’interès vigent de l’operació en cada moment.

f) Comissió d’obertura: en el moment de la formalització del contracte de prés-
tec es farà efectiva una comissió única d’obertura de fins al 0,50% del nominal del 
préstec.
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g) Amortització: el préstec s’amortitzarà per terminis vençuts. En cas d’amor-
tització anticipada, parcial o total, durant els 2 primers anys de vida del préstec, 
s’aplicarà una comissió sobre l’import amortitzat del 4%. En el cas d’amortització 
parcial, aquesta haurà de ser, com a mínim del 10% de l’import formalitzat del 
préstec.

h) Garanties: les garanties de l’operació seran les considerades com suficients a 
criteri de l’ICF. Garantiran el principal, interessos de demora, despeses d’execució 
i qualsevol altra que derivi del préstec atorgat per l’Institut.

i) Despeses: les despeses que, per intervenció de fedatari públic, registres, etc., 
derivin d’aquestes operacions seran per compte del prestatari.

—5 Característiques de l’ajut del CIDEM
El CIDEM aportarà un ajut equivalent al 4% de l’import del préstec efectivament 

disposat i l’abonament d’aquest es farà en un sol pagament una vegada se n’hagi 
disposat en la seva totalitat.

L’ICF carregarà l’ajut al fons, i l’abonarà al compte del client i l’aplicarà a reduir 
el principal del préstec. L’ICF informarà trimestralment el CIDEM dels càrrecs 
efectuats contra aquest fons per aquest motiu.

—6 Sol·licituds i documentació
6.1 Les sol·licituds han d’anar adreçades a l’ICF i s’han de formalitzar en els 

impresos normalitzats que es podran obtenir al lloc web de l’ICF (www.icf.cat) o 
al lloc web (www.acc10.cat)

6.2 Les sol·licituds es presentaran a la seu de l’ICF (Gran Via de les Corts 
Catalanes, 635, 08010 Barcelona).

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’adjuntarà la documentació següent:
Acompanyant l’imprès de sol·licitud de finançament, el beneficiari presentarà a 

l’ICF una sol·licitud relativa al projecte, que inclourà:
a) 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.

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

c) Si existeixen, detall de tots els ajuts que li hagin estat atorgats 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.

—7 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, 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, i la seva notificació s’entendrà 
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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.

—8 Procediment de concessió dels préstecs
El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases és reglat i es 

tramitarà basant-se en l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds i d’acord 
amb el que preveuen els articles següents.

—9 Tramitació i resolució de les sol·licituds
9.1 Vist l’expedient, l’ICF estudiarà la proposta de finançament i acordarà 

amb el sol·licitant les condicions financeres de l’operació (termini, interès, garan-
ties necessàries), determinarà la viabilitat econòmica de l’operació i dictaminarà 
l’aprovació de l’operació d’acord amb els seus criteris habituals.

9.2 L’ICF facilitarà al CIDEM tota la documentació rebuda, i el CIDEM, si 
s’escau, aprovarà la inclusió del projecte dins d’aquesta línia de préstecs mitjançant 
l’emissió d’un informe d’elegibilitat tècnica que es remetrà a l’ICF.

9.3 En cas d’aprovació tant per part del CIDEM com de l’ICF, l’ICF proce-
dirà a la formalització del préstec amb el sol·licitant i el/la director/a del CIDEM 
emetrà la corresponent resolució sobre les sol·licituds. La resolució, amb indicació 
de la quantia de l’ajut atorgat i amb expressió de les condicions i els terminis per 
a la realització de l’actuació objecte d’ajut, es notificarà als beneficiaris, amb el 
consentiment previ, 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, i 
aquesta 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 destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica 
o material d’accedir-hi.

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

9.4 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos 
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 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.

9.5 Contra la resolució que dicti el/la director/a del CIDEM, que no exhaureix 
la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el president del 
Comitè Executiu del CIDEM en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de 
la seva notificació. Amb la fermesa de la resolució de concessió del préstec s’entén 
que el beneficiari declara tàcitament que està al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social.

—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 el 
CIDEM.

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin al CIDEM 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 
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òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació 
que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

c) Comunicar al CIDEM l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recur-
sos, 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 al CIDEM 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) Acreditar abans que es dicti la proposta de resolució de concessió que està al 
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 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 d’aquells estats comptables i regis-
tres 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.

g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclo-
sos 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 casos previstos a l’article 
13 d’aquesta Resolució.

i) No subrogar la gestió de cap aspecte de l’activitat subvencionada.
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 de l’ajut haurà de comunicar al CIDEM, 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.

l) La inversió ha de romandre a la regió beneficiària almenys durant els cinc 
anys següents (tres en el cas de pimes), una vegada completada la totalitat de la 
inversió.

—11 Pagament
11.1 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, i modificat per la Llei 
26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC 
núm. 5537, de 31.12.2009); i amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, és un requisit necessari per percebre subvencions el compliment per 
part dels beneficiaris de les seves obligacions amb la Generalitat de Catalunya, 
l’Estat i la Seguretat Social.

11.2 El pagament del 100% de l’ajut que es regula per aquesta Resolució es farà 
en un sol pagament una vegada s’hagi disposat del préstec en la seva totalitat.

—12 Seguiment i control
12.1 El CIDEM efectuarà seguiment dels projectes subvencionats.
12.2 El CIDEM podrà realitzar les actuacions de seguiment i de control ne-

cessàries 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.
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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 legal que correspongui, les següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les 
que ho haurien impedit.

b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o no-adopció 
del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. En el cas d’adquisició 
d’actius, s’entendrà que no s’ha complert la finalitat de la subvenció si en el termini 
de cinc anys (tres en el cas de pimes), comptats des de la data d’autorització del 
pagament, el beneficiari cessa voluntàriament, totalment o parcialment, en l’activitat 
que fonamenta la concessió de la subvenció, 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) L’incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió contingudes 
a l’apartat 4 de l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions.

e) 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.

f) 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 subvencionades, o la concurrència de subvencions, 
ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses subvencionables, 
procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió 
Europea o d’organismes internacionals.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, 
així com dels compromisos assumits per aquests amb motiu de la concessió de la 
subvenció, 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 de la subvenció.

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

i) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la 
Unió Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

j) 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 que ha de desenvolupar el beneficiari.

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 corresponent procediment de revocació, 
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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 finance-
res, el qual ha de concloure en el termini de 6 mesos 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 inte-
ressades, el Gerent de l’Àrea de Finançament del CIDEM emetrà una proposta de 
resolució que s’elevarà, juntament amb la resta de l’expedient, al/a la director/a del 
CIDEM, el/la qual emetrà la resolució corresponent, que es notificarà a l’entitat 
interessada mitjançant el procediment que s’ha indicat en el punt 9.3 de l’annex 
d’aquestes bases reguladores.

13.3 D’acord amb l’article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, en la redacció que en fa la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures 
financeres, la resolució del/de la director/a del CIDEM exhaureix la via administra-
tiva i es podrà impugnar 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.

—14 Publicitat
14.1 Es farà constar en qualsevol comunicació i difusió externa que l’actuació 

subvencionada 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 subvencionada, 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, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin 
d’import igual o superior a 3.000 euros, es donarà publicitat dels atorgaments 
d’aquestes subvencions mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i, a més, podran ser consultats a les llistes que es posaran a disposició 
dels interessats a la seu del CIDEM i en les seves delegacions.

14.3 En el cas 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 a l’apartat anterior.

—15 Comunicació dels ajuts a la Comissió Europea
Els ajuts concedits d’acord amb aquesta Ordre estan subjectes al punt 4.2 (quan-

titats 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 excep-
cional i transitori, i no serà aplicada després del 31.12.2010, llevat que la Comissió 
Europea modifiqui el termini de vigència.

—16 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 estableix aquest article.

—17 Infraccions i sancions
A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions esta-

blert pels 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 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5585 – 11.3.2010 18973

Disposicions

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 Concurrència
Aquest finançament és compatible amb altres ajuts atorgats per altres organismes. 

En cas que l’empresa hagi presentat les mateixes partides i inversions finançables 
a d’altres línies d’ajuts, l’ajut aportat pel CIDEM per al finançament d’aquestes no 
superarà la intensitat establerta per a les circumstancies concretes de cada cas en un 
reglament d’exempció per categories o en una decisió adoptada per la Comissió.

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). D’aquest límit de 
500.000 euros caldrà deduir els imports que 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 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).

(10.048.202)
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