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AGÈNCIA DE SUPORT
A L’EMPRESA CATALANA

RESOLUCIÓEMO/1099/2012, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de les línies d’ajut a projectes d’innovació agrupada i projectes de canvi estratègic d’alt impacte i s’obren les convocatòries per a l’any 2012.
En un entorn marcat per la competència global tot sovint s’incorporen nous països al lliure comerç internacional, la qual cosa afegeix nous reptes per a la competiti-vitat de les empreses catalanes. Aquests reptes exigeixen que la indústria catalana, formada majoritàriament per petites i mitjanes empreses amb un nivell mitjà de productivitat i amb poca presència de sectors de nivell tecnològic alt, obtingui un nou posicionament competitiu en l’àmbit internacional.
És per això que la indústria catalana ha de portar a terme un procés d’adaptació al nou context de competència internacional, tant en aquells sectors que s’han demostrat més susceptibles de perdre potencial competitiu com en aquells amb perspectives de creixement més elevades. En tots ells és fonamental un replantejament estratègic, millorar la capacitat d’innovació i d’internacionalització per accelerar l’adaptació al nou context de globalització i per assolir nous avantatges competitius.
Així mateix, i per l’impacte que aquest procés d’adaptació pot tenir sobre deter-minats territoris, es considera prioritari fomentar les accions de canvi estratègic i canvi estructural que contribueixin a reforçar la competitivitat d’aquells sectors més afectats pel procés de transformació industrial.
En paral·lel, es planteja donar suport a les empreses industrials i de serveis a la indústria catalanes que vulguin sortir de models de negoci obsolets i penetrar en negocis amb capacitat de creixement, sigui en el sector en què operen o en sectors alternatius. Per fer-ho, es donarà suport al canvi estratègic on es posin les bases de futur de la companyia.
Aquesta Resolució respon als objectius del Govern de la Generalitat de Catalunya i, en concret, de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (en endavant ACC1Ó), entitat adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació, que té com a objectiu donar suport a la competitivitat de l’empresa catalana i centra la seva activitat al voltant de tres grans eixos: la innovació, la internacionalització i la millora del model de negoci empresarial.
Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions que em són 

conferides,

RESOLC:

Article 1Bases reguladoresAprovar les bases reguladores que hauran de regir aquestes convocatòries, les quals figuren als annexos 1 i 2 d’aquesta disposició. Les línies d’ajut són les següents:Ajuts a projectes d’innovació agrupada, definits a la base 1 de l’annex 2.Ajuts per a empreses catalanes que desenvolupin projectes de canvi estratègic d’alt impacte, definits a la base 2 de l’annex 2.
Article 2
ConvocatòriaObrir les convocatòries per a l’any 2012 per a la concessió d’ajuts a projectes d’innovació agrupada i empreses que desenvolupin projectes de canvi estratègic d’alt impacte.
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Article 3Règim jurídicSón aplicables a aquestes bases reguladores 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), i totes les seves modificacions; 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); la Resolució EMO/93/2012, de 9 de gener, per la qual s’aproven i es fan públiques les bases generals que han de regir els ajuts convocats per l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, ACC1Ó (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012); i la resta de normativa aplicable.
Article 4Aplicació pressupostària4.1 Les quantitats màximes destinades a aquests ajuts durant l’any 2012 així com les partides pressupostàries a les quals s’apliquen del pressupost de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, ACC1Ó, són les següents:4.1.1 La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts a projectes d’innovació agrupada és d’1.000.000 euros, aplicats a la partida pressupostària 7025/7820001/574/D.4.1.2 La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts per a empreses catalanes que desenvolupin projectes de canvi estratègic d’alt impacte és d’1.500.000 euros, aplicats a la partida pressupostària 7025/7700001/574/D.4.2 L’atorgament d’aquests ajuts per a l’any 2012 restarà condicionat a les dis-
ponibilitats pressupostàries.4.3 En el cas d’existència de sobrant una vegada resoltes les sol·licituds presen-tades a una de les línies d’ajut, aquest sobrant es podrà traspassar a l’altra línia.
Article 5Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds5.1 Els terminis de presentació de sol·licituds per obtenir els ajuts que preveuen aquestes convocatòries són els següents:5.1.1 Per a la línia d’ajuts a projectes d’innovació agrupada, el termini de pre-sentació de sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la publicació d’aquesta 
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.5.1.2 Per a la línia d’ajuts per a empreses catalanes que desenvolupin projectes de canvi estratègic d’alt impacte, el termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.5.2 Les sol·licituds han d’anar adreçades al conseller delegat d’ACC1Ó i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d’ACC1Ó (www.acc10.cat). A l’imprès s’hi haurà d’adjuntar la memòria tècnica del projecte en un document PDF, segons el model que està disponible a la pàgina web d’ACC1Ó (www.acc10.cat).Una vegada emplenat l’imprès, per una banda, les dades de l’imprès de sol·licitud i del document PDF amb la memòria tècnica s’enviaran telemàticament a ACC1Ó i, per l’altra, l’imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document amb la me-mòria, es presentarà, en els terminis que anualment estableixin les convocatòries corresponents i juntament amb la documentació que preveu l’annex 2 per a cadascuna de les línies d’ajut, a ACC1Ó, passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions o mitjançant qualsevol dels procediments que preveu l’ar-ticle 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de 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.La informació inclosa en el document PDF de la memòria tècnica i adjuntada a l’imprès en el moment de la seva formalització serà la utilitzada per realitzar la valoració de la sol·licitud presentada.
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5.3 La signatura de la sol·licitud implica l’autorització a l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la funció de comprovació d’ofici de les dades relati-ves al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social per part del sol·licitant.
Article 6Òrgan resolutoriEl/la conseller/a delegat/ada d’ACC1Ó, o bé a qui per delegació correspongui, és l’òrgan competent per emetre resolució sobre les sol·licituds dels ajuts presen-
tades.Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot 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, de conformitat amb l’article 77 de la Llei 26/2012, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

ACC1Ó 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 FINALEntrada en vigorAquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 d’abril de 2012
JOSEP MORAGAS I FREIxAConseller delegat

ANNExOS

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes d’innovació agrupada i empreses que desenvolupin projectes de canvi estratègic d’alt impacte

ANNEx 1

Disposicions generals aplicables a totes les línies d’ajut que es deineixen a l’annex 2
—1 ObjecteL’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts a projectes d’inno-vació agrupada i empreses que desenvolupin projectes de canvi estratègic d’alt impacte.
—2 Beneficiaris i requisits2.1 A l’annex 2 d’aquestes bases reguladores s’hi estableixen, en funció de la línia d’ajuts, els requisits específics que han de tenir els beneficiaris.2.2 Addicionalment, s’hauran de complir els requisits establerts a la base 6 de l’annex de la Resolució EMO/93/2012, de 9 de gener, per la qual s’aproven i es fan públiques les bases generals que han de regir als ajuts convocats per l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, ACC1Ó.
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—3 Procediment de concessióEl procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb els principis establerts a l’article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i d’acord amb el que preveuen els articles següents.
—4 Òrgans d’avaluació i valoració de les sol·licituds4.1 L’òrgan instructor encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades basant-se en l’aplicació dels criteris de valoració establerts a l’annex 2 per a cadas-cuna de les línies d’ajut estarà constituït a aquest efecte i integrat per representants d’ACC1Ó competents en matèria de dinamització de clústers. La puntuació total assolida per un projecte serà el resultat de multiplicar el valor de cadascun d’aquests 
criteris per la puntuació que es doni a aquest criteri (aquesta puntuació podrà anar de 0 a 5). Per tal de considerar un projecte objecte d’aprovació haurà d’obtenir una puntuació mínima de 250 punts.L’òrgan instructor elaborarà un informe de valoració i podrà demanar l’ajut o l’assessorament d’un expert en l’àmbit corresponent i realitzar les visites oportunes a l’empresa.4.2 L’avaluació definitiva de les sol·licituds serà realitzada per ACC1Ó sobre la base de la valoració feta per l’òrgan instructor i per mitjà d’un òrgan col·legiat de valoració constituït a aquest efecte que estarà integrat per tres representants 
d’ACC1Ó i un representant de la Direcció General d’Indústria.A les reunions de l’òrgan col·legiat de valoració hi assistirà un representant d’ACC1Ó que actuarà com a secretari.A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats de la valoració dels projectes, que actuaran com a ponents de l’òrgan col·legiat de valoració, així com experts externs d’ACC1Ó.4.3 Entre aquells projectes que, una vegada aplicades les previsions incloses a la base anterior, obtinguin la mateixa puntuació total, es prioritzaran aquells en els quals la responsabilitat de la direcció correspongui a dones, sempre i quan l’òrgan col·legiat no acordi l’aplicació d’un prorrateig entre aquests projectes.4.4 Si del contingut del projecte se’n deriva un interès institucional per a algun departament de la Generalitat de Catalunya, es requerirà a aquest departament l’emissió d’un informe raonat sobre el projecte.4.5 Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, l’òrgan col·legiat de valoració elaborarà un informe en el qual es concreti el resultat de l’avaluació 
efectuada.

—5 Resolució dels ajuts i recursos5.1 Vistos l’expedient i l’informe emès per l’òrgan col·legiat de valoració, i a proposta d’aquest, el/la conseller/a delegat/ada o bé a qui per delegació correspon-gui, emetrà la resolució corresponent, amb el tràmit d’audiència previ, del qual se’n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.5.2 La resolució, amb indicació de la quantia de l’ajut atorgat i de les condici-ons i els terminis per a la realització de l’actuació objecte d’ajut, es notificarà als beneficiaris, amb el seu consentiment previ, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça que el sol·licitant hagi donat, amb aquesta finalitat, dins 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 posada en disposició de la notificació a l’adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que se n’accedeixi al contingut, 
s’entendrà que s’ha rebutjat la notificació, llevat que d’ofici o a instància del desti-natari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi. Aquest mateix procediment s’utilitzarà per a la notificació a l’interessat de possibles modificacions 
de la resolució inicial.Aquestes notificacions també es podran efectuar mitjançant correu certificat amb justificant de recepció.
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5.3 El termini màxim per emetre resolució i notificar-la serà de sis mesos comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha produït la notificació esmentada, s’entendrà que la sol·licitud és desestimada, per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 55.1.a) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.5.4 Contra la resolució que dicti el/la conseller/a delegat/ada d’ACC1Ó, o bé a qui per delegació correspongui, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, sens perjudici que, potestati-vament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació. Amb la fermesa de la resolució de concessió de la subvenció s’entén que el beneficiari declara, tàcitament, trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
—6 Revisió i modificació

Es podran revisar les subvencions ja concedides i, en especial, hi ha la possibilitat de modificació de la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions 
o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.Per causes degudament justificades i prèvia sol·licitud de l’interessat, hi ha la possibilitat de modificació de la resolució de concessió, sempre que no en quedi afectada l’essència, en el cas d’alteració de les condicions que sobrevinguin al pro-jecte subvencionat i que siguin justificades abastament pels interessats abans del termini d’execució del projecte.
—7 Obligacions dels beneficiarisEls beneficiaris de les subvencions regulades en les presents bases resten sotmesos a les obligacions establertes a la base 7 de l’annex de la Resolució EMO/93/2012, de 9 de gener, per la qual s’aproven i es fan públiques les bases generals que han de regir els ajuts convocats per l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, ACC1Ó.
—8 Justificació

8.1 El beneficiari de l’ajut haurà de justificar l’aplicació dels fons davant d’AC-C1Ó d’acord amb allò establert en els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.8.2 El beneficiari de l’ajut està obligat a realitzar la justificació del projecte en el termini i en la forma que s’estableixi en la resolució d’atorgament de l’ajut.Les dates dels documents justificatius (en funció de la despesa aquests documents seran factures i comprovants de pagament –o altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil–, i/o nòmines i TC2) hauran d’estar dins del període d’execució de l’actuació subvencionable que es defineixi a la resolució d’atorgament de l’ajut. La data dels comprovants de pagament podrà ser, com a màxim, dos mesos posterior a la data màxima establerta pels documents justificatius.8.3 La justificació del projecte consistirà en l’aportació de la documentació següent:a) Una memòria tècnica de l’actuació, segons el model que es trobarà disponible a la pàgina web d’ACC1Ó (www.acc10.cat)b) Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les obligacions de publicitat que s’esmenten a la base 12 d’aquest annex.c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà aquella informació que es demani en la resolució d’atorgament de l’ajut en funció de cadascuna de les línies previstes en aquestes bases i que estarà entre les diferents possibilitats que permeten els articles 72 i 74 del reglament de 
la Llei de subvencions:c.1) Justificació amb compte justificatiu normal:Una relació classificada de les despeses realitzades, segons el model que es trobarà disponible a la pàgina web d’ACC1Ó (www.acc10.cat).Originals o fotocòpies compulsades dels documents justificatius de la despesa subvencionada (en funció de la línia d’ajuts aquests documents seran factures i 
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comprovants de pagament –o altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil–, i/o els documents que es demanin en la resolució en relació amb els costos de personal).Les despeses incloses dins d’una bossa de viatge es justificaran en base al sis-tema de mòduls que estableixen els articles 76 a 78 del Reglament de la Llei de subvencions i caldrà la presentació de la documentació que justifiqui la realització del viatge d’entre aquestes dues possibilitats:Bitllets originals d’avió o tren, o bé, en el cas que els bitllets siguin electrònics, la presentació de les targes d’embarcament originals de tot el recorregut (o la confirmació electrònica de la compra). En cas de desplaçament en automòbil, caldrà presentar la certificació de quilometratge de la gerència de l’empresa i comprovants originals dels pagaments d’autopistes, benzina i/o d’altres. En cas d’altra documentació amb valor probatori, diferent de l’esmentada, ACC1Ó valorarà la seva validesa com a documentació justificativa de l’actuació.Factures de l’hotel del país de destinació, on hi consti el nom complert de la per-
sona hostatjada i les dates d’estada. En el seu defecte, es pot presentar la factura de l’agència de viatges amb un certificat emès per aquesta on hi consti el nom complet del viatjant, les dates del viatge, i el detall dels hotels on s’ha hostatjat. En cas d’altra documentació amb valor probatori, diferent de l’esmentada, ACC1Ó valorarà la seva validesa com a documentació justificativa de l’actuació.Una declaració conforme no s’han rebut ni sol·licitat altres ajuts per a les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals.Si s’escau, memòria justificativa de les desviacions entre l’actuació justificada i la inicialment subvencionada.c.2) Justificació amb compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor:Una relació classificada de les despeses realitzades, segons el model que es trobarà disponible a la pàgina web d’ACC1Ó (www.acc10.cat).Informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercitant en el Registre oficial d’auditors de comptes dependent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Aquest informe s’haurà d’ajustar al que disposa l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió dels comptes justificatius de subvencions. L’abast d’aquest informe es concretarà a la resolució d’atorgament de l’ajut i estarà subjecte a les normes d’actuació i de supervisió que, si s’escau, proposin la Inter-venció General de la Generalitat o la Sindicatura de Comptes. Les despeses de realització d’aquest informe es podran considerar objecte de subvenció, i la data de la seva factura justificativa podrà ser posterior al termini que estableixi la resolució d’atorgament per a la resta de documents justificatius.En aquells casos en què el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes anuals per un auditor sotmès al Reial decret legislatiu 1/2011, d’1 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’auditoria de comptes, l’informe justificatiu el portarà a terme el mateix auditor; mentre que si el beneficiari no està obligat a auditar els seus comptes anuals la designació de l’auditor la realitzarà el beneficiari. En ambdós casos, però, ACC1Ó podrà designar un altre auditor dins la resolució d’atorgament de l’ajut.8.4 La justificació del projecte es podrà dur a terme en base a l’establert a l’article 82 del reglament de la Llei de subvencions per a aquelles entitats beneficiàries que compleixin els requisits que s’estableixen en aquest article.8.5 Sense necessitat de modificar la resolució de concessió, es podran admetre compensacions de fins a un 20% entre els diversos costos subvencionables previstos en la resolució de concessió, sempre i quan aquestes compensacions no en suposin una alteració de l’essència i es mantingui la naturalesa de l’actuació subvencionada.8.6 Igualment, el beneficiari haurà de facilitar qualsevol informació o compro-vació relativa a l’objecte de l’ajut que li pugui requerir ACC1Ó.8.7 La notificació de les mancances que hi pugui haver en la justificació pre-sentada es farà mitjançant el mateix sistema de correu electrònic que s’estableix la 
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base 5 de la Resolució EMO/93/2012, de 9 de gener, per la qual s’aproven i es fan públiques les bases generals que han de regir els ajuts convocats per l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, ACC1Ó.8.8 ACC1Ó, un cop finalitzada l’execució del projecte, estendrà acta de com-
provació de l’actuació subvencionada.

—9 Bestretes de pagamentLa resolució d’atorgament pot preveure la possibilitat d’efectuar bestretes, amb indicació de la quantia que correspongui en cada cas. En aquest supòsit el beneficiari haurà de presentar un aval atorgat per una entitat bancària o financera per l’import de la subvenció pagat a la bestreta, incrementat amb els interessos corresponents fins a la finalització del projecte. L’aval s’alliberarà amb la certificació prèvia conforme 
han estat realitzades les despeses objecte de l’ajut.

—10 Pagament10.1 El pagament del 100% de l’ajut que es regula per aquesta Resolució serà tramitat un cop s’hagi comprovat la justificació de la realització del projecte subvencionat per part d’ACC1Ó i un tècnic hagi elaborat una acta favorable de comprovació.10.2 En el cas de projectes d’innovació agrupada amb participació d’empreses, el pagament es realitzarà directament a cadascuna de les empreses participants en 
el projecte.

—11 Seguiment i control11.1 ACC1Ó efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat.11.2 ACC1Ó podrà realitzar les actuacions de seguiment i de control neces-sàries 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.11.3 Els beneficiaris estaran sotmesos als controls financers que correspon-guin, d’acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre tramitació, justificació i control de 
subvencions.

—12 Publicitat de les subvencionsL’atorgament de l’ajut comporta l’obligació del beneficiari de fer 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 d’ACC1Ó 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.

—13 Definicions13.1 Als efectes d’aquestes bases, es considerarà petita i mitjana empresa (PIME) aquella que s’ajusti a la definició continguda en la Recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003 (DOCE L 124/36, de 20.5.2003), d’acord amb la qual s’entén per mitjana empresa aquella que ocupa menys de 250 treballadors i que té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d’euros, o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d’euros, mentre que s’entén per petita empresa aquella que ocupa menys de 50 treballadors i que té un volum de negoci anual que no excedeix els 10 milions d’euros, o un balanç general anual que no excedeix els 10 milions d’euros. Per calcular aquests imports caldrà tenir en compte les diverses definicions que estableix l’esmentada Recomanació, en especial les referides a empresa autònoma, associada o vinculada.13.2 Als efectes d’aquestes bases es considera que dues entitats i/o empreses estan vinculades si incorren en algun dels supòsits que s’estableixen en l’apartat 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.
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13.3 Als efectes d’aquestes bases es consideren organismes de suport a la 
PIME:Les organitzacions públiques o privades, sense finalitat de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que de manera habitual prestin serveis de suport a la innovació i a la modernització en les seves diverses formes a les PIME, i disposin de recursos materials i humans per impulsar i orientar els projectes innovadors esmentats.Les entitats amb participació majoritària de capital públic que prestin de manera habitual serveis empresarials de suport a la innovació i la competitivitat de les PI-MES, i promoguin projectes que s’ajustin al que estableixen aquestes bases sense perseguir, en els projectes esmentats, l’obtenció de beneficis.

ANNEx 2

Deinició de les línies d’ajut
—1 Ajuts per el desenvolupament i l’execució de projectes d’innovació agru-
pada1.1 Tipologia dels projectes subvencionables.1.1.1 ACC1Ó podrà atorgar ajuts per a la realització de les actuacions se-güents:Projectes d’innovació agrupada d’alt impacte amb capacitat d’actuar com a tractors sobre la cadena de valor del sector, amb massa crítica suficient que contribueixi al posicionament global del negoci.S’entenen com a projectes d’innovació agrupada, entre d’altres: les actuacions d’innovació organitzativa, la creació d’entorns d’aprovisionament, venda, comer-cialització i/o màrqueting conjunts, projectes destinats a aconseguir la creació o incorporació a plataformes tecnològiques compartides, projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de gestió, financer i/o operacional dels negocis.En tots els casos, els projectes hauran de ser transformadors per al sector on 
s’apliquen.Per regla general, els projectes s’hauran d’iniciar a partir del primer dia de l’inici de la convocatòria i hauran de finalitzar en la data que s’indiqui en la resolució d’atorgament de l’ajut. En ambdós casos existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació de termini en base al que estableix l’article 49 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.Una sol·licitud d’ajut únicament podrà contenir un projecte subvencionable; per tant, una mateixa entitat haurà d’omplir tantes sol·licituds com projectes subven-cionables vulgui presentar.1.2 Beneficiaris i requisits.Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els organismes de suport a la PIME, tal com s’han definit a la base 13.3 de l’annex 1, amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una dilatada experiència en l’execució de projectes agrupats.Quan el projecte ho requereixi seran beneficiaris els organismes abans esmentats juntament amb empreses amb establiment operatiu a Catalunya. En aquests cas, l’organisme de suport a la PIME serà l’entitat sol·licitant de l’ajut, i haurà de definir en el projecte el nombre d’empreses que hi participen i identificar quines són, així com la despesa subvencionable que correspon a cadascuna d’elles.Atès que aquests ajuts es regeixen pel Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat 
als ajuts de minimis (DOUE L 379/5 de 28.12.2006) no poden ser beneficiàries les empreses que operin en els sectors de la pesca i l’aqüicultura regulats pel Reglament (CE) núm. 875/2007 del Consell, ni les que operin en la producció primària dels productes agrícoles que figuren a la llista de l’annex I del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, així com les empreses actives en el sector del carbó ni tampoc les ajudes per a l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera. Les empreses dedicades a la transformació de productes agrícoles podran acollir-
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s’hi sempre i quan l’ajut no s’estableixi en base al preu o la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits pels productors primaris o comercialitzats per les empre-ses afectades, o si la concessió de l’ajut està condicionada a l’obligació de cedir-la totalment o parcialment a productors primaris.
1.3 Despeses subvencionables.1.3.1 Es consideren subvencionables les despeses següents, sempre i quan estiguin 

vinculades al projecte subvencionat:a) Les despeses d’assessorament extern.b) Pels viatges relacionats amb el benchmarking o amb projectes agrupats, les despeses incloses dins d’una bossa de viatge, que inclou el sou de la persona que realitza el viatge, el desplaçament i l’allotjament, per un representant de l’entitat sol·licitant i, si s’escau en funció del projecte, d’un representant de cadascuna de les empreses participants (no s’accepten despeses dins del territori espanyol).c) Despeses de personal intern de l’organisme sol·licitant implicat directament 
en el projecte.d) Altres despeses associades al projecte com ara lloguer de sales, entrades a esdeveniments fora del territori espanyol, i relacionades amb el projecte (congressos, conferències, tarifes de ponents, etc.)e) Despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de jus-tificació de l’actuació subvencionada al qual es refereix la base 8.3 de l’annex 1.1.3.2 No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant segons la definició establerta a la base 13.2 de l’annex 1 d’aquestes bases reguladores, excepte justificació expressa, que haurà de 
ser valorada per ACC1Ó.1.3.3 Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveï-dors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. L’elecció entre les 
ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, o, si s’escau, en la sol-licitud de subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.1.4 Intensitat dels ajuts.a) Per a les despeses d’assessorament extern, la intensitat màxima de l’ajut podrà arribar fins al 75% del cost subvencionable acceptat del projecte.b) Per a les despeses de la bossa de viatge l’ajut serà el que s’assigna, en funció del país, a la Taula de bosses de viatge, que es pot consultar a la pàgina web www.
acc10.cat.c) Per a les despeses de personal intern dels organismes sol·licitants, la intensitat màxima serà del 10% del cost subvencionable acceptat amb les limitacions següents en funció de la categoria professional de les persones implicades:Director tècnic o de projecte: 49,37 €/h.Tècnic sènior: 40,77 €/h.Tècnic júnior: 32,17 €/h.Tècnic mig: 27,87 €/h.Auxiliar: 16,76 €/h.d) Per a les despeses de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada la intensitat màxima serà del 100% amb un màxim de 3.000 euros.e) Per a la resta de despeses, la intensitat podrà arribar al 50% de la despesa 
subvencionable acceptada del projecte.1.5 Documentació addicional.Juntament amb l’imprès de sol·licitud, els sol·licitants han de presentar la docu-mentació següent:
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a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l’entitat sol·licitant, en el cas que aquest no estigui inscrit al Registre mercantil.b) Declaració conforme no s’han rebut ni sol·licitat altres ajuts per a les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals.c) Si n’hi ha, detall dels ajuts de minimis rebuts en els dos exercicis fiscals an-teriors o en l’exercici fiscal en curs, especificar-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant.En el cas que algun d’aquests documents ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d’ACC1Ó, no caldrà la seva presentació, sempre que el sol·licitant presenti una declaració on s’especifiquin aquests documents, la data en la qual es van pre-sentar a ACC1Ó i s’hi faci constar que continuen sent vigents.

1.6 Criteris de valoració i ponderació.Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’aquests ajuts, així com la ponderació, són els següents:Actuació alineada amb els reptes estratègics del sector (valor: 25).Impacte socioeconòmic del projecte. Impacte sobre les empreses, el territori i el sector (valor 25).Capacitat de l’organisme de suport a la PIME i dels assessors externs en definir, estructurar i executar projectes d’impacte sobre la competitivitat de les empreses del sector (valor: 20).Grau de maduració, coherència i viabilitat tècnica i econòmica del projecte (valor: 20).Grau d’implicació de l’organisme en les diferents accions organitzades des d’AC-C1Ó per a projectes agrupats amb agents locals i sectorials (en endavant agents) (valor: 10).1.7 Comunicació dels ajuts a la Comissió Europea.L’atorgament dels ajuts es regirà per les condicions que estableix el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels 
articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L379/5, de 28.12.2006).

1.8 Concurrència.En base al que estableix el 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), al qual s’acullen aquests ajuts, l’ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En el cas d’empreses que operin en el sector del transport 
per carretera l’ajut total de minimis no serà superior a 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquestes quantitats estan expressades en termes 
bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.Aquests ajuts no es poden acumular amb cap altre ajut corresponent a les mateixes 
despeses subvencionables.

—2 Ajuts per a empreses catalanes que desenvolupin projectes de canvi estra-tègic d’alt impacte2.1 Tipologia dels projectes subvencionables.2.1.1 ACC1Ó podrà atorgar ajuts per a empreses amb establiment operatiu a Catalunya pel desenvolupament de projectes de canvi estratègic d’alt impacte, amb un canvi de la base competitiva, estratègica i estructural.2.1.2 Als efectes del que preveu aquesta Resolució, s’entén per canvi estratègic d’alt impacte el conjunt de mesures adreçades a garantir la viabilitat econòmica de l’empresa en el termini més breu possible, mitjançat l’inici d’activitats no habituals per a l’empresa i que constitueixin en el futur el seu nucli de negoci. Aquesta nova activitat ha d’estar definida en un pla estratègic i pot representar l’adquisició d’una nova base tecnològica, la creació d’una nova gamma de productes d’alt valor afegit i/o l’accés a mercats d’altres sectors d’activitat no previstos fins al moment.2.1.3 Tot i que les sol·licituds s’hauran de presentar de manera individual, es podran recolzar projectes desenvolupats per un conjunt d’empreses, que compartei-
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xin reptes estratègics, per tal de millorar la seva posició competitiva, per exemple, desenvolupant un producte més sofisticat, controlant canals de distribució o generant emprenedoria corporativa, entre d’altres.Les empreses de dimensió gran només podran presentar despeses de formació i/o de recerca i desenvolupament si formen part de projectes que comportin un canvi en el comportament del beneficiari de tal manera que aquest haurà de demostrar, abans de la concessió, que l’ajut comportarà un augment substancial de la mida del projecte o de l’àmbit d’aplicació del projecte o de l’import total invertit en el projecte o del ritme d’execució del projecte.2.1.4 Els projectes s’hauran d’iniciar a partir de la data de presentació de la sol-
licitud de subvenció i hauran de finalitzar en la data que s’indiqui en la resolució d’atorgament de l’ajut. En ambdós casos hi ha la possibilitat de sol·licitar una ampliació de termini en base al que estableix l’article 49 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.2.1.5 Queden expressament excloses les actuacions destinades a la simple re-ducció de costos en l’activitat econòmica habitual de l’empresa.2.2 Beneficiaris.2.2.1 Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya i que tinguin una activitat industrial o de serveis a la indústria.2.2.2 Pel que fa a les despeses externes i de viatges, atès que els ajuts relacionats amb aquestes despeses s’acullen al Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L 379/5, de 28.12.2006), no en poden ser beneficiàries les em-preses que operin en els sectors de la pesca i l’aqüicultura regulats pel Reglament (CE) núm. 875/2007 del Consell, ni les que operin en la producció primària dels productes agrícoles que figuren a la llista de l’annex I del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, així com les empreses actives en el sector del carbó ni tampoc les ajudes per a l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera. Les empreses dedicades a la transformació i comercialització de productes agríco-les no es consideraran beneficiàries en el cas que l’import de l’ajut es fixi sobre la base del preu o la quantitat d’aquests productes comprats als productors primaris o comercialitzats per les empreses en qüestió i tampoc en el cas que l’ajut depengui del fet que es repercuteixi totalment o parcialment sobre els productors primaris (agricultors).Pel que fa a les despeses d’adquisició de maquinària i equipaments dels projectes de canvi estructural, no en poden ser beneficiàries les empreses de dimensió gran ni les activitats de la pesca i l’aqüicultura regulades pel Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell, ni les activitats relacionades amb la producció primària de productes agrícoles, la fabricació i comercialització de productes d’imitació o substitució de 
la llet i els productes làctics.

2.3 Despeses subvencionables.2.3.1 Es consideren subvencionables les despeses següents, vinculades exclu-sivament a la nova activitat:Només per a petites i mitjanes empreses, l’adquisició de maquinària i equipaments, sempre que el beneficiari contribueixi, almenys, en un 25% al seu finançament i la inversió es mantingui en el mateix territori durant almenys tres anys.Despeses externes vinculades exclusivament a la nova activitat i dirigides a la definició i gestió del canvi estratègic, la creació de nous canals comercials, la creació de producte propi d’alt valor afegit inexistent fins al moment, la realització de prototips i proves de simulació i la realització de certificacions i homologacions 
de producte.Despeses de viatges interurbans, allotjament i estudis de bones pràctiques 
(benchmarking) a centres tecnològics, universitats i empreses.Despeses de formació externa del personal específiques per adaptar-se a la nova activitat. Es consideren subvencionables només aquelles despeses de forma-ció exclusives de la nova activitat i no aplicables a qualsevol activitat habitual de l’empresa.
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En aquells casos en què el projecte impliqui la realització d’un projecte de re-cerca industrial o de desenvolupament experimental, es podran subvencionar les despeses següents:Despeses de personal (investigadors, tècnics i d’altre personal auxiliar), en la mesura en què estiguin dedicats al projecte de recerca o desenvolupament.Costos d’instrumental i material, en la mesura en què s’utilitzin per al projecte de recerca o desenvolupament i durant el temps que aquest duri.Despeses d’assessorament i similars utilitzades exclusivament per a l’activitat de recerca o desenvolupament.Altres despeses de funcionament, inclosos costos de material, subministraments i productes similars, directament lligats a l’activitat de recerca o desenvolupament.Despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justifi-cació de l’actuació subvencionada al que es refereix la base 8.3 de l’annex 1.A efectes d’aquestes bases, s’entendrà com a recerca industrial la recerca plani-ficada així com aquells estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis o que permetin millorar considerablement els ja existents. Inclou la creació de components de sistemes complexos que siguin necessaris per a la recerca industrial, especialment la validació de tecnologia genèrica, tret dels prototips considerats com a desenvolupament experimental.De la mateixa manera es considera desenvolupament experimental l’adquisició, combinació, configuració i utilització de coneixements i tècniques ja existents d’índole científica, tecnològica, empresarial o d’altre tipus, amb vistes a l’elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats.2.3.2 No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant segons la definició establerta a la base 13.2 de l’annex 1 d’aquestes bases reguladores, excepte justificació expressa, que haurà de 
ser valorada per ACC1Ó.2.3.3 Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveï-dors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la subvenció. L’elecció entre les 
ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, o, si s’escau, en la sol-licitud de subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.2.4 Intensitat d’ajut.Per a despeses externes i de viatges interurbans, allotjament i estudis de bones 
pràctiques (benchmarking), l’ajut serà de fins al 75% del cost subvencionable.Per a adquisició de maquinària i equipaments la intensitat de l’ajut serà:Fins al 20% del cost subvencionable per a petites empreses i fins al 10% per a mitjanes empreses.Per a despeses de formació específica la intensitat màxima serà del 25%.

Per a les despeses associades a la realització d’un projecte de recerca i desenvo-lupament l’ajut serà de fins al 50% en el cas de recerca industrial i de fins al 25% en el cas de desenvolupament experimental.Per a les despeses de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada la intensitat màxima serà del 100% amb un màxim de 3.000 euros.L’ajut total per a l’execució del projecte tindrà un màxim de 90.000 euros. En funció de les disponibilitats pressupostàries i del nombre i la qualitat dels projectes presentats, la comissió de valoració que s’estableix a la base 4 de l’annex 1 d’aquestes bases podrà fixar un import màxim menor.
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2.5 Documentació addicional.Juntament amb l’imprès de sol·licitud, els sol·licitants han de presentar la docu-mentació següent:a) Un pla estratègic on, partint d’una anàlisi inicial rigorosa de la situació de l’empresa i de determinar les causes que han motivat la situació actual, s’hi indiquin les mesures de tot tipus i els recursos que es considerin necessaris per garantir la viabilitat de l’empresa.b) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l’empresa sol·licitant, en el cas que aquest no estigui inscrit al Registre mercantil.c) Declaració conforme no s’han rebut ni sol·licitat altres ajuts per a les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats 
públiques o privades, nacionals o internacionals.d) Si n’hi ha, detall dels ajuts de minimis rebuts en els dos exercicis fiscals ante-riors o en l’exercici fiscal en curs, especificant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant.e) En el cas d’empreses grans amb despeses de formació i/o de recerca i desen-volupament, un informe que acrediti l’efecte incentivador de l’ajut per l’empresa en termes d’increment de la mida del projecte, del seu àmbit d’aplicació, de l’import total invertit en el projecte o en la rapidesa en la seva execucióEn el cas que algun d’aquests documents ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors a ACC1Ó, no caldrà la seva presentació en aquesta convocatòria, sempre que el sol·licitant presenti una declaració on s’especifiquin aquests documents, la 
data en la qual es van presentar a ACC1Ó i s’hi faci constar que continuen sent vigents.

2.6 Criteris de valoració i ponderació.Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d’aquests ajuts, així com la ponderació, són els següents:Grau de maduració, consistència i viabilitat del pla estratègic (valor 20).Coherència tècnica i econòmica del projecte (valor 20).Impacte socioeconòmic del projecte (valor 20).Projecció de la facturació i del benefici previst (valor 15).Capacitat de l’empresa per dur a terme el projecte (econòmica, tècnica...) (valor 10).Contribució a la internacionalització de l’economia catalana (projectes amb vocació internacional) (valor 15).2.7 Comunicació dels ajuts a la Comissió Europea.2.7.1 Els ajuts per a les despeses externes, de viatges i per l’informe d’auditoria de la justificació estan subjectes al Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als 
ajuts de minimis (DOUE L379/5, de 28.12.2006).2.7.2 L’atorgament de la resta d’ajuts d’aquesta línia es regirà pel Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, 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 214/3, de 9.8.2008).

2.8 Concurrència.En base al que estableix el 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), al qual s’acullen els ajuts per les despeses externes, de viatges i per l’informe d’auditoria de la justificació, l’ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En el cas d’empreses que operin en el sector del transport per 
carretera l’ajut total de minimis no serà superior a 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquestes quantitats estan expressades en termes 
bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.Els ajuts per a la resta de despeses no s’acumularan amb cap altre ajut atorgat en base al Reglament general d’exempció per categories de la Comissió Europea (Re-
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glament CE núm. 800/2008) ni amb cap ajut de minimis que reuneixi les condicions establertes en el Reglament (CE) núm. 1998/2006, ni amb cap altre finançament comunitari corresponent (parcialment o totalment) als mateixos costos subvenci-onables si aquesta acumulació supera la intensitat més elevada o el major import d’ajut aplicable a l’esmentat ajut en virtut del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008.Un mateix projecte no podrà rebre, per a les mateixes despeses subvenciona-bles, ajuts concurrents per part de les diverses línies d’ajut publicades en aquestes 
bases.

(12.103.062)
*
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