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CONSORCI DE PROMOCIÓ COMERCIAL
DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ

IUE/146/2010, de 26 de gener, per la qual es dóna publicitat a les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions del Programa de sensibilització i capacitació 
empresarial, i s’obre la convocatòria per a l’any 2010.

Aquesta convocatòria 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’em-
presa 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 Genera-
litat 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-ne la 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 compta amb 5 delegacions a Catalunya i una xarxa de 35 oficines arreu del món.

En el context econòmic actual, les activitats de gestió i estratègia empresarial 
innovació i internacionalització són imprescindibles per assolir una millora sos-
tenible en la productivitat i la competitivitat empresarial i, per tant, esdevenen un 
objectiu cabdal de les actuacions de la Generalitat de Catalunya.

Els resultats de convocatòries passades d’ajuts per activitats de sensibilització i 
formació empresarial han posat de manifest la conveniència de continuar amb el 
suport a activitats de capacitació dirigides a directius i professionals que treballen en 
el món empresarial amb la finalitat d’incrementar la competitivitat de les empreses 
catalanes, millorar el seu posicionament i afavorir el seu potencial de creixement.

Per tal de simplificar la comunicació amb les entitats i facilitar la tramitació dels 
ajuts per a sessions informatives i cursos de formació, s’ha optat per mantenir en una 
sola resolució les bases per a la concessió d’ajuts per a activitats de sensibilització 
i capacitació empresarial.

En aquest sentit, i amb l’objectiu de fomentar la competitivitat mitjançant la 
capacitació en gestió i estratègia empresarial, innovació i internacionalització, el 
Consell General del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, en la reunió del 
dia 25 de gener de 2010, va aprovar les bases per a la concessió de subvencions per 
al foment i la competitivitat de la innovació i la internacionalització de l’economia 
catalana amb l’informe previ de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa.

Per tant, per tal de garantir que les subvencions es concedeixin d’acord amb els 
criteris de publicitat i lliure concurrència i de conformitat amb el que estableixen 
els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desplega, i el Text 
refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

RESOLC:

Article 1
Donar publicitat a les bases que han de regir la concessió de subvencions del 

Programa de sensibilització i capacitació empresarial, les quals es publiquen a 
l’annex d’aquesta Resolució.
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Article 2
Obrir la convocatòria per a l’any 2010 per a la concessió de subvencions del 

Programa de sensibilització i capacitació empresarial.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 26 de gener de 2010

P. D. (Resolució de la presidenta del Comitè Executiu de 22 de gener de 2007)

CARME BOTIFOLL I ALEGRE

Vicepresidenta del Comitè Executiu

ANNEX

Bases del programa de sensibilització i capacitació empresarial per a la concessió 
de subvencions

—1 Objecte
L’objecte d’aquestes bases és sensibilitzar i proporcionar coneixement i forma-

ció a directius i professionals que treballen en el món empresarial sobre diferents 
temàtiques i tendències que incideixen en els seus àmbits de millora competitiva 
i en el seu creixement, fomentant l’intercanvi de coneixement i d’experiències, 
particularment en els àmbits de la gestió i estratègia empresarial, la innovació i la 
internacionalització.

Aquest programa es caracteritza pel suport a la realització d’activitats previstes a 
realitzar en el decurs de l’any 2010 d’acord amb les tipologies i temàtiques relacio-
nades amb la gestió i l’estratègia empresarial, la internacionalització i la innovació 
establertes a les bases 3.1 i 3.2.

El desenvolupament de les activitats de sensibilització i/o capacitació ha de 
permetre a empresaris i professionals del món de l’empresa poder compartir i 
generar coneixement, facilitar l’intercanvi d’experiències i plantejar problemàti-
ques relacionades amb la gestió empresarial d’acord amb el context econòmic i 
empresarial actual.

—2 Pressupost
2.1 La dotació econòmica anirà a càrrec a la partida corresponent als programes 

d’actuacions de sensibilització i capacitació empresarial del pressupost del COPCA, 
amb una quantitat màxima de 175.000 euros.

2.2 L’atorgament d’aquests ajuts per a l’any 2010 restarà condicionat a les dis-
ponibilitats pressupostàries.

—3 Característiques de les activitats subvencionables
3.1 El programa de sensibilització i capacitació empresarial està pensat per 

donar suport a activitats que tinguin els següents formats i finalitats:
a) Jornades, seminaris o sessions informatives. Actes puntuals enfocats a la 

sensibilització de l’empresa catalana dins les àrees temàtiques enunciades a l’apartat 
3.2 amb una durada no superior a 1 dia (8 hores).

b) Cursos de formació. Cursos (que no formin part d’una formació reglada) 
pensats per capacitar directius i professionals que treballen en el món empresarial 
en les àrees enunciades a l’apartat 3.2 amb una durada d’entre 9 i 100 hores.

c) Congressos i fòrums de temàtica actual i d’especial rellevància, entenent com 
a tals els esdeveniments que són referents pel seu impacte empresarial en el seu 
àmbit temàtic o sectorial i les tendències relacionades amb la gestió i l’estratègia 
empresarial, la internacionalització i la innovació. No es consideren subvencionables 
els actes propis anuals o periòdics de l’entitat sol·licitant.
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3.2 Les àrees temàtiques són les següents:
3.2.1 Gestió i estratègia empresarial:
a) Operacions
Direcció d’operacions (estratègia, planificació i organització).
Logística de subministrament (compres, gestió de proveïdors).
Logística interna (planificació de la producció, lean manufacturing).
Gestió d’estocs.
Logística de distribució (gestió de magatzems, transport, canals de distribució, 

ECR).
Logística inversa.
b) Màrqueting i vendes
Comerç i estratègia de venda (estratègia, processos comercials, fidelització dels 

clients).
Comunicació (estratègia interna i externa).
Màrqueting (política de preus, desenvolupament de nous productes, desenvo-

lupament de marca, priorització de mercats i tècniques de venda, posicionament 
via mercats).

c) Finances i control de gestió
Planificació financera (direcció financera, projeccions financeres).
Control de costos i pressupostos (gestió pressupostària, anàlisi i control de desvi-

acions i de reducció de costos, gestió de projectes, anàlisi de la rendibilitat, quadre 
de comandament, prevenció i gestió d’impagats).

Negociació i gestió del finançament (línies de crèdit, cerca de fons).
Anàlisi d’inversions.
d) Talent i lideratge
Gestió de la selecció.
Organització i gestió de RRHH (organització interna, optimització de processos, 

gestió d’equips, habilitats directives, cultura empresarial i comunicació interna, 
avaluació del rendiment i retribució, polítiques de formació contínua).

e) Estratègia empresarial
Direcció i gestió estratègica.
Planificació de la successió i continuïtat.
Direcció i gestió d’empreses familiars.
Nous models de negoci i tendències.
f) Responsabilitat social corporativa
Disseny i gestió de polítiques de RSC.
Mecanismes de conciliació laboral-familiar.
3.2.2 Internacionalització:
a) Comerç internacional i estratègia de venda.
Contractació internacional.
Gestió i optimització de vendes internacionals.
Iniciació a l’exportació.
Diversificació de mercats.
Consolidació de mercats.
b) Estratègies d’internacionalització.
c) Oportunitats de negoci a l’estranger.
d) Nous mercats i oportunitats de negoci.
e) Finançament internacional.
Cerca de fons.
Finançament d’exportacions.
f) Logística internacional.
g) Polítiques per la internacionalització del talent.
Polítiques d’expatriats.
Gestió d’equips transnacionals.
3.2.3 Innovació:
a) Gestió de la innovació
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La importància d’innovar. Casos d’èxit (innovació en producte, procés, màrque-
ting i organització).

Sistematització de la innovació (metodologies per organitzar la innovació en 
una empresa).

UNE 166.000 i 166.002.
Incentius fiscals.
Tècniques per generar idees.
Gestió de la cartera de projectes d’innovació (criteris per prioritzar).
Gestió de projectes d’innovació (definició, viabilitat, planificació, seguiment, 

llançament al mercat).
Desenvolupament de nous productes.
Innovació en serveis.
Innovació basada en l’usuari.
Innovació oberta.
Indicadors per a la innovació.
b) Gestió de la tecnologia
Definició de l’estratègia tecnològica.
Anàlisi de necessitats tecnològiques.
Prospectiva tecnològica.
Vigilància tecnològica.
Gestió de la cartera tecnològica.
Adopció i adquisició de tecnologia.
Patents i propietat intel·lectual/industrial.
Explotació i arribada de la tecnologia al mercat (innovació tecnològica).
Valorització de la tecnologia.
3.3 Són subvencionables les activitats en què les despeses subvencionables són 

d’un import igual o superior als 600 euros.

—4 Beneficiaris
4.1 Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les entitats amb personalitat jurídica 

pròpia i domicili social a Catalunya següents: cambres de comerç, col·legis profes-
sionals, agrupacions d’empresaris i/o sectorials, i agents tecnològics que formen 
part de la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO).

Per a la realització de les activitats descrites a l’apartat 3.1.c) d’aquest annex també 
poden ser beneficiàries les universitats i les escoles de negoci.

El agents tecnològics que formen part de la Xarxa Tecnològica de Catalunya 
(TECNIO) només podran ser beneficiaris de les activitats que encaixin amb les 
temàtiques “Gestió de la Innovació” i “Gestió de la Tecnologia” especificades a 
la base 3.2.

4.2 Cada entitat sol·licitant pot ser beneficiària d’un màxim de 15 ajuts concedits 
anuals. Del total d’ajuts concedits anuals, només 2 poden ser destinats a activitats 
de la tipologia “Congressos i fòrums de temàtica actual i d’especial rellevància”, 
especificada a la base 3.1.c).

—5 Requisits de la sol·licitud i documentació
5.1 Les sol·licituds s’han de formalitzar amb els impresos normalitzats que estan 

disponibles a la web del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, www.acc10.
cat (secció ajuts). Els usuaris registrats a la seu virtual del COPCA, d’acord amb els 
procediments tècnics que estan publicitats a la mateixa seu, tenen la possibilitat de 
gestionar directament les seves dades de sol·licitud, així com d’actualitzar-les per 
tal de fer possible la iniciació i tramitació de l’expedient, seguint les instruccions 
contingudes a la web www.acc10.cat (secció ajuts).

5.2 En primer lloc s’ha de presentar a la seu del COPCA, degudament sig-
nada i amb la documentació prevista en l’apartat 3 d’aquesta base i, si s’escau, 
en l’apartat 4, una sol·licitud per tal de determinar si el sol·licitant compleix els 
requisits necessaris per ser beneficiari d’aquests ajuts; aquesta sol·licitud ha d’in-
cloure un calendari de les actuacions que l’entitat preveu presentar a subvenció 
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al llarg de l’any 2010. En el cas que aquesta sol·licitud sigui resolta positivament, 
les diverses sol·licituds d’ajut que permet aquest Programa s’han de presentar 
únicament de forma telemàtica, utilitzant el mateix usuari i contrasenya emprats 
per confeccionar la sol·licitud inicial; aquestes sol·licituds es poden presentar 
abans que es rebi la resolució positiva a la sol·licitud prèvia de compliment dels 
requisits per ser beneficiari.

5.3 La sol·licitud inicial ha d’anar acompanyada de les declaracions respon-
sables següents:

De 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.

De trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i amb la 
Generalitat.

D’estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Si s’escau, de complir amb la quota de reserva per a la integració social de mi-

nusvàlids, establerta per la legislació vigent.
De no incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat o prohibició per obtenir 

incentius, d’acord amb l’article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.

Quan es tracti d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors 
que, d’acord amb la modificació del Text refós 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, que ha adoptat els mitjans 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 els agents socials.

Quan es tracti d’empreses, que la subvenció sol·licitada no incompleix la norma-
tiva europea dels ajuts de mínims establerta en el Reglament CE núm. 1998/2006, 
de 15 de desembre.

Si s’escau, declaració expressa que l’escriptura de constitució de la societat o 
adaptació dels seus estatuts i, si escau, els poders de la persona representant legal, 
estan degudament inscrits en el Registre Mercantil.

El fet de presentar aquestes declaracions responsables faculta l’òrgan compe-
tent 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.

5.4 Quan es tracti d’entitats no subjectes a la inscripció en el Registre Mercantil, 
la sol·licitud inicial ha d’anar acompanyada de la documentació original i fotocòpia 
o còpia compulsada de l’escriptura de constitució de l’entitat o d’adaptació o modi-
ficació dels seus estatuts, i, si escau, dels poders de la persona representant legal.

No obstant això, no cal aportar aquesta documentació en cas d’haver-se presentat 
en convocatòries anteriors i no haver sofert cap variació.

5.5 La presentació del formulari de sol·licitud inicial comporta l’autorització 
del sol·licitant perquè la unitat tècnica competent obtingui, si s’escau, de forma 
directa l’acreditació de si està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. No obstant això, el sol·licitant 
pot denegar expressament el seu consentiment en el formulari de sol·licitud, havent 
d’aportar la certificació administrativa corresponent abans de poder procedir a la 
tramitació de la liquidació de la subvenció.

5.6 Els sol·licitants han de presentar tota la documentació que addicionalment 
pugui ser requerida per resoldre la sol·licitud.

5.7 Cada activitat formativa que es presenti dins la sol·licitud de subvenció s’ha 
de donar d’alta a l’agenda de l’empresa que es pot trobar a l’anella internacional 
d’ACC1Ó

(http://agenda.acc10.cat).

—6 Lloc i termini de presentació de les sol·licituds
6.1 Les sol·licituds es poden presentar a la seu del COPCA o a la seu de qualsevol 

de les entitats membres del COPCA, als registres de qualsevol de les oficines del 
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Departament d’Innovació, Universitats i Empresa o en qualsevol altra 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.

6.2 El termini de presentació de sol·licituds va des del 7 d’abril fins al 26 de 
novembre de 2010.

6.3 Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar, com a màxim, un dia abans 
de l’inici del projecte. No obstant això, en el cas d’actuacions realitzades entre l’1 
de gener i el 7 d’abril del 2010, es poden sol·licitar fins al 14 de maig.

—7 Despeses subvencionables
Són subvencionables les despeses derivades de la promoció digital, honoraris 

dels ponents/dinamitzadors/docents de l’activitat, desplaçaments i allotjament dels 
ponents/dinamitzadors de l’activitat, lloguer de sales (sempre que no es realitzin a 
la seu de l’entitat organitzadora), traducció i interpretació.

—8 Quantia de la subvenció
Un ajut del 50% de les despeses subvencionables en jornades, seminaris o sessions 

informatives amb un màxim de 2.500 €.
Un ajut del 50% de les despeses subvencionables en cursos de formació amb un 

màxim de 3.500 €.
Un ajut del 50% de les despeses subvencionables en congressos i fòrums amb 

un màxim de 10.000 €.

—9 Tramitació
9.1 L’estudi i avaluació de les sol·licituds correspon a l’àrea competent de 

l’òrgan concedent.
Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentada, si aquestes no re-

uneixen els requisits establerts en aquestes bases, s’ha de requerir 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 considera 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 regim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

9.2 Per a la concessió de les subvencions es tenen en compte els criteris se-
güents:

La capacitat de planificació anual d’activitats de sensibilització i/o capacitació 
(màxim 3 punts).

El tractament de temàtiques d’actualitat i d’interès per l’empresa (màxim 3 
punts).

L’ús d’un format creatiu, participatiu, innovador i didàctic per a l’activitat de 
sensibilització/capacitació (màxim 3 punts).

L’encaix del públic objectiu i l’impacte de l’activitat de sensibilització i/o capa-
citació amb les bases d’aquest ordre d’ajuts (màxim 3 punts).

El foment del reequilibri territorial i contribució al reforç del teixit empresarial 
(màxim 3 punts).

—10 Concessió de les subvencions
10.1 La proposta de resolució ha de ser formulada per un òrgan col·legiat, 

constituït a tal efecte, integrat per tres membres i nomenats pel director general 
del COPCA.

Aquest òrgan col·legiat ha d’avaluar conjuntament totes les peticions presentades 
en termes de concurrència i, d’acord amb els criteris d’atorgament i les puntuacions 
obtingudes ha de fer una assignació de subvenció i procedir a informar-les i a proposar-
ne la resolució a l’òrgan competent en la mesura en què estiguin completes en tots els 
seus requisits. Les quantitats assignades que no es puguin resoldre materialment per 
incompliment del beneficiari, han de ser reassignades als beneficiaris que sí que hagin 
acreditat el compliment de cada una de les bases, mitjançant el sistema de prorrateig, 
sense superar en cap cas els límits màxims de subvenció establerts.
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10.2 Les resolucions sobre les sol·licituds presentades han de ser dictades, d’acord 
amb els límits fixats pel Consell General del COPCA, pel/per la president/a del 
Comitè Executiu del COPCA, i, per delegació d’aquest/a, d’acord amb la resolució 
de 22 de gener de 2007, pel/per la vicepresident/a de l’esmentat Comitè Executiu, 
o be pel/per la director/a general del COPCA. Així mateix, el/la cap d’Administra-
ció i Serveis Generals del COPCA pot dictar les resolucions per delegació del/de 
la president/a del Comitè Executiu del COPCA o, si s’escau, del/la director/a del 
COPCA, d’acord amb els termes ratificats pel Comitè Executiu del COPCA en la 
seva sessió de 24 de gener del 2008.

Contra aquestes resolucions, que no exhaureixen la via administrativa, es pot 
interposar recurs d’alçada, davant el conseller d’Innovació, Universitats i Empre-
sa, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre la notificació de la 
resolució corresponent.

10.3 Les resolucions s’han de dictar i notificar individualment al sol·licitant 
dins el termini de sis mesos, comptats a partir de la data d’acabament del període en 
què s’hagi presentat la sol·licitud, tot indicant la quantia de la subvenció atorgada, 
l’import total de l’activitat subvencionada i, si s’escau, les condicions tècniques o 
econòmiques i el termini de justificació de la inversió. Transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi dictat i notificat la resolució o, si escau, formalitzat conveni, s’ha 
d’entendre desestimada la sol·licitud de subvenció.

10.4 Per causes degudament justificades i amb la sol·licitud prèvia de l’inte-
ressat, 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 sobrevinguin al projecte subvencionat i que siguin justificades abastament pels 
interessats abans del termini d’execució del projecte.

10.5 La concessió de les subvencions es realitza en 3 períodes:
En el primer, al qual s’ha de destinar el 40% del pressupost, s’han de resoldre les 

sol·licituds que hagin tingut entrada fins al dia 7 de juny de 2010.
El segon, al qual s’ha de destinar el 40% del pressupost amb la incorporació dels 

recursos provinents del període anterior, resoldrà les sol·licituds que hagin tingut 
entrada fins al dia 7 de setembre de 2010.

El tercer, al qual s’ha de destinar el 20% del pressupost amb la incorporació dels 
recursos provinents del període anterior, resoldrà les sol·licituds que hagin tingut 
entrada fins al dia de 26 de novembre de 2010.

—11 Lloc i termini de presentació de les liquidacions
11.1 L’entitat beneficiària ha de trametre la documentació adient per a la li-

quidació directament a les oficines del COPCA, o en el seu cas, a l’entitat membre 
del COPCA on hagi presentat la sol·licitud. L’imprès de liquidació es pot obtenir a 
través del web www.acc10.cat (secció ajuts).

11.2 La documentació de liquidació s’ha de trametre en el termini màxim de 
sis mesos després de la finalització del període de realització del projecte per al 
qual s’ha concedit l’ajut.

—12 Obligacions del beneficiari
12.1 En qualsevol comunicació i difusió externa de les activitats on s’hagi sol-

licitat subvenció en el marc d’aquest Programa s’ha de fer constar “Amb el suport 
d’ACC1Ó” així com 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.

12.2 El beneficiari de l’ajut ha 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.

12.3 El beneficiari de l’ajut està obligat a realitzar la justificació del projecte en 
el termini que s’estableixi en la resolució de concessió de l’ajut.

12.4 Els beneficiaris han de presentar la documentació especificada en la reso-
lució de concessió de la subvenció que, per norma general, haurà de ser:
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Disposicions

Els originals o duplicats de les factures dels serveis contractats a tercers reco-
llits en la concessió (no són valides fotocòpies) i justificant bancari del pagament 
d’aquestes factures.

Còpia o impressió dels anuncis de promoció de l’activitat a mitjans electrònics/
digitals.

12.5 Les entitats beneficiàries hauran de complir els requisits que deriven de 
les declaracions responsables previstes a la base 5.3.

En el cas de les obligacions tributàries i les obligacions amb la Seguretat Social, 
cal que quedi acreditat que l’entitat beneficiària està al corrent del seu compliment. 
En el cas que l’entitat beneficiària hagi denegat en el formulari de sol·licitud de la 
subvenció el seu consentiment a la unitat o àrea tècnica competent per a la compro-
vació d’aquestes obligacions, ha d’aportar els certificats acreditatius corresponents 
conforme està al corrent del compliment de les obligacions esmentades abans de 
tramitar la liquidació de la subvenció.

12.6 Si s’escau, els beneficiaris estan obligats a declarar qualsevol altra subven-
ció o incentiu que els hagi estat concedit per a la mateixa actuació, amb indicació 
expressa de l’òrgan atorgant i de l’import corresponent.

12.7 El beneficiari d’acord amb l’article 95.c) del Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, està obligat a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la 
Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 
competents.

—13 Incompliment i alteracions del projecte
13.1 La manca de justificació de la despesa subvencionada dins els terminis 

establerts i/o l’incompliment de les condicions fixades a la resolució, per causes 
directament imputables al beneficiari, comporta la reducció proporcional de la sub-
venció i fins i tot pot comportar la seva revocació, amb els tràmits previs establerts 
al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya.

13.2 Qualsevol alteració en la realització del projecte presentat inicialment 
ha de ser comunicada amb la suficient antelació a la realització de l’actuació, al 
COPCA. La comunicació es pot realitzar amb l’opció corresponent de l’aplicació 
a Internet i aquesta haurà de ser aprovada pel COPCA. En cas contrari, el COPCA 
podrà anul·lar parcialment o totalment la concessió realitzada.

13.3 El Consorci podrà sol·licitar a l’empresa, en qualsevol moment, la infor-
mació que consideri pertinent sobre la realització i els resultats del projecte que 
hagi rebut suport.

—14 Compatibilitat de les subvencions
Les subvencions objecte de la present convocatòria són compatibles amb altres 

subvencions, incentius, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents 
de qualsevol Administració o ens públic o privat, ja sigui d’àmbit local, nacional, 
estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

No obstant això, l’import de la subvenció en cap cas pot ser d’una quantia que, 
en concurrència amb altres subvencions, incentius, ingressos o recursos superi el 
cost de l’activitat subvencionada.

—15 Publicitat
Les subvencions atorgades en virtut de la present Resolució de convocatòria 

hauran de ser objecte de publicitat mitjançant la seva publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, llevat de les de quantia inferior a 3.000 euros, que 
hauran de ser publicitades a través de tauler d’anuncis del COPCA.

(10.018.122)
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