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Núm. 5901 – 16.6.2011

RESOLUCIÓ
EMO/1451/2011, de 25 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la
línia d’ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses
2007-2013 (InnoEmpresa), i es fa pública la convocatòria per a l’any 2011.
En el context econòmic actual, les activitats de recerca, desenvolupament i
innovació (R+D+i) són imprescindibles per assolir una millora sostenible 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 anteriors d’ajuts a la inversió en recerca industrial,
desenvolupament i innovació, han posat de manifest la conveniència de continuar
amb el suport a projectes empresarials dirigits a donar solucions innovadores a problemes estratègics com a via fonamental per millorar el posicionament competitiu
de la indústria catalana.
Per aquest motiu, des de la Generalitat de Catalunya continua sent prioritari
impulsar la R+D+i a les empreses, especialment entre les pimes.
El programa InnoEmpresa 2011 dóna suport a la petita i mitjana empresa en
augmentar la seva capacitat innovadora, així com en desenvolupar productes innovadors i diferencials.
Aquesta Resolució s’emmarca dins el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació i respon als objectius 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. Per aconseguir aquest objectiu, compta
amb una xarxa d’oficines arreu del món.
Atès aquest interès, vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions que em són conferides,
RESOLC:
Article 1
Bases reguladores
Aprovar les bases reguladores que han de regir aquesta convocatòria, les quals
figuren a l’annex d’aquesta disposició.
Article 2
Convocatòria
Fer pública la convocatòria de l’any 2011 per a la concessió d’ajuts del Programa
de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa).
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); el Reial decret 1579/2006,
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de 22 de desembre, pel qual s’estableix el règim d’ajuts i el sistema de gestió del
Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013.
Article 4
Aplicació pressupostària
4.1 La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts del Programa de suport
a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (Innoempresa), és de
1.900.000 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/574. Aquesta
línia d’ajuts està cofinançada per l’Administració general de l’Estat i per la Generalitat de Catalunya en els termes que recull el Reial decret 1579/2006, de 22 de
desembre.
4.2 L’atorgament d’aquests ajuts per a l’any 2011 restarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries.
Article 5
Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds
5.1 Per a la línia d’ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites
i mitjanes empreses 2007-2013 (Innoempresa), el termini de presentació de sollicituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 29 de setembre.
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 es trobarà disponible a la pàgina web
d’ACC1Ó (www.acc10.cat).
Un cop formalitzat 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 memòria, es presentarà, en els terminis que anualment estableixin les convocatòries
corresponents i juntament amb la documentació que preveu la base 7 de l’annex, a
ACC1Ó, passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, o mitjançant els procediments que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
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, i no s’admetran a tràmit aquelles sol·licituds
que no hagin adjuntat la memòria en el moment de la formalització de l’imprès de
sol·licitud.
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 relatives 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.
5.4 ACC1Ó ofereix als sol·licitants la possibilitat de rebre un servei d’assessorament (Servei INNOVA), previ a la realització de la sol·licitud, sobre l’adequació
del projecte a les característiques de les línies d’ajut que estableixen aquestes bases.
Aquest servei tindrà un caràcter únicament informatiu i, en cap cas, comportarà
que el projecte sobre el que es realitza la consulta sigui necessàriament beneficiari
d’un ajut.
Article 6
Òrgan resolutori
El conseller delegat d’ACC1Ó, o bé qui per delegació correspongui, és l’òrgan
competent per emetre resolució sobre les sol·licituds dels ajuts presentades.
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Article 7
Òrgan gestor
En l’àmbit territorial de Catalunya es designa ACC1Ó com a entitat gestora del
programa Innoempresa.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
ACC1Ó durà a terme un estudi d’impacte sobre els resultats derivats de les subvencions que regula aquesta Resolució i d’acord amb els objectius previstos.
DISPOSICIÓ FINAL
Entrada en vigor
Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 25 de maig de 2011
JOSEP MORAGAS I FREIXA
Conseller delegat
ANNEX
Bases reguladores per a la concessió d’ajuts del Programa de suport a la innovació
de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa)
—1 Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts del Programa de suport
a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa).
—2 Convocatòries
2.1 En funció de les disponibilitats pressupostàries i per resolució del conseller
delegat d’ACC1Ó, es publicaran al DOGC les convocatòries per a la presentació de
sol·licituds per a l’obtenció dels ajuts previstos en aquestes bases, les quals contindran
les determinacions establertes per la normativa aplicable.
2.2 En el supòsit que, un cop resoltes les convocatòries de les subvencions
previstes en aquestes bases, no s’hagués esgotat l’import màxim destinat per a
l’exercici corresponent, o en el cas que ACC1Ó obtingui fons addicionals destinats
a les accions regulades en aquestes bases, es podrà, amb el romanent que quedi
o amb l’import d’aquests fons addicionals, obrir una nova convocatòria per a la
concessió dels ajuts regulats en aquestes bases, mitjançant resolució del conseller
delegat d’ACC1Ó.
2.3 A mesura que es produeixin renúncies o revocacions de les subvencions i
en el supòsit que, un cop resoltes les convocatòries, s’hagi esgotat l’import màxim
destinat per a aquest exercici, es podran assignar nous atorgaments als projectes que
no van arribar a obtenir subvenció i que, atesos els criteris de valoració d’aquesta
Resolució, mantenien una posició immediatament posterior a la dels projectes
subvencionats segons l’ordre de preferència establert, sempre que aquests projectes
es puguin realitzar en els terminis establerts a les bases.
—3 Tipologia dels projectes subvencionables
3.1 S’estableixen dos tipologies de projectes subvencionables.
a) Projectes de desenvolupament de nous productes diferencials.
Es considerarà que una empresa desenvolupa un producte diferencial quan:
Una empresa que mai ha desenvolupat un producte propi, desenvolupa el seu
primer producte.
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Una empresa que ja desenvolupa i comercialitza productes propis, desenvolupa un
producte totalment diferent, és a dir, que no suposa una simple renovació, millora
o modificació dels productes ja existents en el seu catàleg de productes.
No es considerarà que un producte és diferencial quan suposi una simple renovació, millora o modificació dels productes ja existents en el catàleg de productes
de l’empresa.
Segons el número d’empreses beneficiàries es diferenciarà entre dues tipologies
de projectes subvencionables:
a.1 Projectes individuals de desenvolupament de nous productes diferencials.
Són objecte d’aquests ajuts els projectes presentats de manera individual consistents en el desenvolupament de nous productes diferencials per a l’empresa.
Els projectes hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de
30.000 euros si es tracta d’una petita empresa, i de 60.000 euros si es tracta d’una
mitjana empresa. Tot i que l’empresa haurà d’explicar i justificar, tant a nivell tècnic
com pressupostari, les etapes de desenvolupament, industrialització i comercialització
del nou producte, només es consideraran subvencionables les despeses associades
a la primera etapa (desenvolupament).
El projecte, per ser considerat objecte de l’ajut, haurà de justificar la seva viabilitat
tant a nivell tècnic com comercial.
a.2 Projectes de co-desenvolupament de nous productes diferencials.
Es consideren també subvencionables, els projectes de co-desenvolupament de
nous productes diferencials, consistents en el desenvolupament d’un nou producte
diferencial per part d’un conjunt d’empreses i que hauran de tenir les següents
característiques:
El producte desenvolupat serà propietat de les empreses participants en el projecte.
Els projectes presentats hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada
mínima de 60.000 euros (associada a l’etapa de desenvolupament).
S’hauran d’explicar i justificar, tant a nivell tècnic com pressupostari, les etapes
de desenvolupament, industrialització i comercialització del nou producte, posant
especial èmfasis en el valor aportat per part de cada una de les empreses participants.
No s’admetran aquells projectes en què hi hagi vinculació entre les empreses
participants, segons la definició que estableix el punt 23.3 de l’annex 1 d’aquestes
bases reguladores.
Les empreses hauran de tenir les seves relacions formalitzades documentalment
mitjançant un contracte, conveni o acord en què s’hi estableixin els drets i les
obligacions dels diferents participants en el projecte, així com del repartiment dels
beneficis/despeses associades al producte desenvolupat.
El projecte, per ser considerat objecte de l’ajut, haurà de justificar la seva viabilitat
tant a nivell tècnic com comercial.
b) Projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació.
Són objecte d’aquests ajuts els projectes adreçats a gestionar el procés d’innovació de forma sistemàtica, de manera que l’empresa desenvolupi el seu propi model
de gestió de la innovació amb l’ajut d’un assessorament extern. Abans de rebre
l’assessorament objecte d’aquest ajut, les empreses beneficiàries hauran d’assistir
a unes sessions de formació impartides per ACC1Ó.
Els projectes hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de
10.000 euros.
Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a partir
de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i podran tenir una durada
màxima d’un any, existint la possibilitat de sol·licitar una ampliació de termini
basant-se en el que estableix l’article 49 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3.2 No es consideren subvencionables dins aquesta línia d’ajuts els projectes
següents:
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Projectes que presenten un cost total que suposa més d’un 50% de la darrera
facturació de l’empresa sol·licitant.
Projectes en els quals més d’un 75% del pressupost subvencionable sigui d’inversió.
Projectes de desenvolupament de nous productes que, un cop finalitzat el projecte,
no pertanyin al portfolio de productes de l’empresa.
Projectes d’innovació en procés, organització, màrqueting i comercialització.
Projectes d’implantació de sistemes d’informació, ja siguin estàndards o desenvolupaments a mida.
Projectes d’elaboració i implantació de plans estratègics empresarials.
Projectes de desenvolupament de pàgines web comercials.
Els desenvolupaments a mida realitzats per a tercers.
Projectes que suposin la simple renovació, millores o modificacions realitzades
en els productes ja existents en l’empresa, encara que aquestes puguin representar
millores substancials.
Els dissenys de cicle curt (inferior a un any) associats a moda.
Projectes que suposin una simple redefinició estètica del producte i/o l’acompliment de normatives legals.
Implantacions i certificacions de sistemes de gestió mediambiental (norma UNEEN-ISO 14001), implantació i certificació de sistemes de gestió de qualitat (norma
UNE-EN-ISO-9001), implantació de sistemes d’excel·lència empresarial EFQM,
implantació i certificació de sistemes de gestió de la seguretat de la informació
(norma ISO 27001 o eventuals desenvolupades posteriorment).
3.3 Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a
partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i podran tenir una durada màxima d’un any, existint la possibilitat de sol·licitar una ampliació de termini
basant-se en el que estableix l’article 49 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
—4 Beneficiaris i requisits
4.1 Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les petites i mitjanes empreses amb
ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya.
En els projectes de co-desenvolupament de nous productes diferencials es podran
presentar sol·licituds que englobin un conjunt d’empreses. Les diverses empreses
hauran de realitzar una única sol·licitud, en la qual caldrà fer-hi constar els compromisos d’execució assumits per cada empresa. En aquesta sol·licitud hi haurà
un sol·licitant principal que actuarà com a representant de tot el grup. La resta
d’empreses signaran també la sol·licitud com a empreses participants i aquesta
signatura comportarà l’acceptació per part de les empreses participants de què
l’empresa sol·licitant actuarà com a representant del grup. El representant serà el
sol·licitant de l’ajut i el responsable de la realització de l’actuació subvencionada
davant de l’Administració, així com qui tindrà la relació directa amb ACC1Ó per
a la coordinació de l’actuació. Amb aquesta finalitat haurà de canalitzar la relació
amb els participants i, arribat el cas, aportar la documentació justificativa de la
realització de l’actuació. El pagament de l’ajut concedit es realitzarà directament a
cadascuna de les empreses del grup.
4.2 Els ajuts atorgats basant-se en el que estableixen aquestes bases s’aplicaran
a les petites i mitjanes empreses dels sectors de la indústria (inclosa l’agroalimentària), la construcció, el turisme, el comerç i els serveis.
4.3 Els ajuts atorgats basant-se en el que estableixen aquestes bases no seran
d’aplicació a:
a) Els productes de la pesca i l’aqüicultura regulats pel Reglament (CE) núm.
104/2000, del Consell, i les activitats relacionades amb la producció primària de
productes agrícoles.
b) Els ajuts a favor d’activitats vinculades a l’exportació, és a dir, els ajuts directament vinculats a les quantitats exportades, a la posada en marxa i funcionament
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d’una xarxa de distribució o d’altres despeses corrents vinculades a l’activitat
exportadora.
c) Els ajuts subordinats a la utilització preferent de productes nacionals respecte
a productes importats.
d) Els ajuts als quals es refereix el Reglament (CE) núm. 1407/2002, del Consell,
de 23 de juliol de 2002, sobre els ajuts estatals a la indústria del carbó.
4.4 Amb caràcter general els beneficiaris hauran de complir els requisits
següents:
a) En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb l’obligació que
estableixen 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 mesures alternatives d’acord amb el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE
núm. 94, de 20.4.2005), el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen
els enclavaments laborals (BOE núm. 45, de 21.2.2004), i el Decret 246/2000, de
24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).
b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya,
així com les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb ACC1Ó
ni amb les seves empreses participades.
c) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística.
d) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i complir les obligacions
establertes en els articles 90 bis, apartats a), b), c), d) i e) i 92.2.i) del Text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya.
e) No haver estat sancionats, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu
en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de relacions
laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text
refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social aprovat per Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
f) No es consideraran beneficiàries les empreses que estiguin subjectes a una
ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea
que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
g) No es consideraran beneficiàries aquelles empreses que tinguin la consideració d’empreses en crisi; a aquests efectes, s’entendrà que una pime està en crisi si
compleix els paràmetres definits a l’article 1, apartat 7, del Reglament (CE) núm.
800/2008, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts 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).
h) Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors tenen l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’indicar els mitjans que utilitzen per prevenir
i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi
en 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, de dret de
les dones a eradicar la violència masclista.
El compliment d’aquests requisits s’haurà d’acreditar mitjançant la signatura
de les declaracions que inclou l’imprès de sol·licitud de l’ajut. El fet de presentar
aquestes declaracions responsables faculta l’òrgan competent de l’Administració per
fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions
per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades
d’aquestes declaracions.
—5 Despeses subvencionables
5.1 Es consideren subvencionables les despeses següents:
5.1.1 Per als projectes de desenvolupament de nous productes diferencials:
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a) Les despeses d’assessorament extern que corresponguin a les actuacions
vinculades a l’etapa de desenvolupament, prèvies a la industrialització:
Activitats vinculades a la fase de disseny del nou producte, com ara, les de disseny
industrial, funcionalitat, usabilitat o estudis previs amb usuaris.
Activitats vinculades a la fase d’enginyeria, com ara, les de modelatge, enginyeria
de producte, prototipatge, disseny per a la fabricació de producte, assessorament
en normes tècniques, anàlisi i desenvolupament de materials, monitoratge, anàlisi
de fallida i estudis de millora de procés productiu per a la fabricació del producte.
Activitats vinculades a la fase de validació, com ara els assajos, proves, tests,
simulació, metrologia, estudis i proves amb usuaris o especificacions tècniques
del nou producte.
b) Les inversions materials o immaterials realitzades en l’etapa de desenvolupament, prèvia a la industrialització del producte (fins al prototipus no comercialitzable).
5.1.2 Per als projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació, les despeses d’assessorament extern relacionades amb la implantació d’un model propi de
gestió de la innovació.
5.2 No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor
tingui vinculació amb el sol·licitant segons la definició establerta a la base 23.3 de
l’annex d’aquestes bases reguladores, excepte justificació expressa que haurà de
ser valorada pels tècnics d’ACC1Ó.
5.3 No es consideren subvencionables els serveis prestats a les petites i mitjanes empreses que constitueixin una activitat permanent o periòdica i que estiguin
relacionats amb les despeses de funcionament normals de l’empresa.
5.4 Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000,00
euros en el cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per a
empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació
del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les
característiques especials de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat
un número suficient d’entitats que el subministrin o el prestin. L’elecció entre les
ofertes presentades, que s’hauran d’indicar en la justificació, es realitzarà conforme
a criteris d’eficiència i economia, i es justificarà expressament en una memòria
l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
—6 Intensitat dels ajuts
a) La intensitat màxima de l’ajut que es concedirà serà de fins al 50% de la
despesa subvencionable en despeses d’assessorament extern.
b) La intensitat màxima de l’ajut que es concedirà serà de fins al 15% en el cas
de petites empreses, i de fins al 7,5%, en el cas de mitjanes empreses, de la despesa
subvencionable en inversions materials o immaterials, amb un màxim de 18.000
€ d’ajut per empresa.
—7 Documentació addicional
Juntament amb l’imprès de sol·licitud, que inclou la memòria tècnica incorporada
en el moment de formalitzar-lo, s’hi adjuntarà la documentació següent:
a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l’entitat
sol·licitant, en cas que aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil.
b) Si n’hi ha, 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.
En el cas que algun d’aquests documents ja hagi estat presentat en convocatòries
anteriors d’ACC1Ó, no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria, sempre que el
sol·licitant aporti una declaració on s’hi especifiquin aquests documents, la data en
la qual es van presentar a ACC1Ó i s’hi faci constar que continuen vigents.
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—8 Esmenes i millora de les sol·licituds
Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentada, si no compleixen
els requisits establerts en aquestes bases, es requerirà l’entitat sol·licitant perquè, en
un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius,
amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud,
amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Aquest
requeriment no aplica en cas de mancança de la memòria tècnica donat que, tal i
com s’estableix a l’article 5.2 d’aquesta Resolució, no s’admetran a tràmit aquelles
sol·licituds que no hagin adjuntat la memòria tècnica en el moment de la formalització de l’imprès de sol·licitud.
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
per a aquesta finalitat dins l’imprès de sol·licitud de l’ajut, i la seva 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.
—9 Procediment de concessió
El 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.
—10 Òrgans d’avaluació i valoració de les sol·licituds
10.1 L’òrgan instructor encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades
basant-se en l’aplicació dels criteris de valoració establerts estarà constituït a aquest
efecte i integrat per representants d’ACC1Ó competents en matèria d’innovació empresarial. 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 com a
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.
10.2 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:
10.2.1 Per a projectes de desenvolupament de nous productes diferencials:
En cas que el sol·licitant sigui una PIME individual:
a) Estratègia del nou producte i la seva alineació amb l’estratègia de l’empresa
(valor 10).
b) Claredat, concreció i idoneïtat dels objectius i planificació (valor 10).
c) Grau d’innovació que el producte aporta respecte a la mateixa empresa i
respecte al mercat (valor 60).
d) Viabilitat econòmica del projecte (com es preveu el finançament del projecte
i quin és el retorn econòmic) (valor 10).
e) Pressupost i justificació dels recursos i les col·laboracions externes del projecte (valor 10).
En cas que els sol·licitants siguin un conjunt de PIMES:
a) Estratègia del nou producte i la seva alineació amb l’estratègia de l’empresa
(valor 10).
b) Qualitat i sinergies entre el grup d’empreses (valor 5).
c) Claredat, concreció i idoneïtat dels objectius i planificació (valor 10).
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d) Grau d’innovació que el producte aporta respecte a la mateixa empresa i
respecte al mercat (valor 55).
e) Viabilitat econòmica del projecte (com es preveu el finançament del projecte
i quin és el retorn econòmic) (valor 10).
f) Pressupost i justificació dels recursos i les col·laboracions externes del projecte (valor 10).
10.2.2 Per a projectes d’iniciació a la sistematització de la innovació:
a) Justificació de la necessitat de la implantació d’un sistema de gestió de la
innovació a l’empresa (valor 30).
b) Capacitat de l’empresa per gestionar el procés d’innovació (aquest criteri es
valorarà a través d’una entrevista a l’empresa per part d’un tècnic d’ACC1Ó una
vegada presentada la sol·licitud) (valor 50).
c) Pressupost i justificació dels recursos i les col·laboracions externes (valor
20).
10.3 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 i que estarà integrat per tres representants del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i per tres representants d’ACC1Ó. A les
reunions d’aquest òrgan col·legiat de valoració hi anirà 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 a ACC1Ó.
10.4 Entre els projectes que, una vegada aplicades les previsions incloses a l’apartat anterior, obtinguin la mateixa puntuació total, es prioritzaran aquells projectes
on la responsabilitat de la seva direcció correspongui a dones, sempre que l’òrgan
col·legiat no acordi l’aplicació d’un prorrateig entre aquests projectes.
10.5 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.
10.6 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.
—11 Resolució dels ajuts i recursos
11.1 Vistos l’expedient i l’informe emès per l’òrgan col·legiat de valoració, i a
proposta d’aquest, el conseller delegat d’ACC1Ó, o bé qui per delegació correspongui,
emetrà la resolució que correspongui, 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.
11.2 La resolució, amb indicació de la quantia de l’ajut atorgat i de les condicions 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 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. 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.
11.3 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.
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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 54 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
11.4 Contra la resolució que dicti la conseller delegat d’ACC1Ó, o bé 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, potestativament, 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.
—12 Revisió i modificació
Es podran revisar les subvencions ja concedides i, en especial, existeix la possibilitat
de modificació de la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions
o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.
Per causes degudament justificades i amb la sol·licitud prèvia de l’interessat,
existeix la possibilitat de modificació de la resolució de concessió, sempre que no
resti afectada la seva essència, 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.
—13 Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris de les subvencions que regulen aquestes bases resten sotmesos
a les obligacions següents:
a) Dur a terme l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditarho davant d’ACC1Ó.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a ACC1Ó i a
les de control de l’activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres
òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació
que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
c) Comunicar a ACC1Ó l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos,
per a la mateixa finalitat i/o despeses subvencionables, procedents de qualsevol de
les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, i les
modificacions 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’actuació.
d) Proposar a ACC1Ó qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui
produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser expressament
autoritzat per ACC1Ó.
e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial
aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres
específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb
la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control
durant 10 anys, de compliment amb la normativa comunitària.
f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, durant 10 anys, de compliment amb la normativa comunitària.
g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos a la
base 17 d’aquest annex.
h) No subrogar la gestió de cap aspecte de l’activitat subvencionada.
i) L’empresa beneficiària de l’ajut haurà de comunicar a ACC1Ó, si s’escau, i
prèviament a fer-ho, la seva intenció de moure, traslladar o liquidar els actius fixos
que hagin estat subvencionats a qualsevol altra part del territori, durant un termini
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de tres anys comptats des del moment del pagament. Aquest requisit es reflectirà
en la resolució de concessió.
j) Adoptar les mesures de comunicació i difusió que estableix la base 18.1
d’aquest annex.
—14 Justificació
14.1 El beneficiari de l’ajut haurà de justificar l’aplicació dels fons d’acord amb
el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
14.2 El beneficiari de l’ajut està obligat a realitzar la justificació del projecte en
el termini i en la forma que dicti 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) hauran d’estar dins el 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.
14.3 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), que justifiqui el compliment de les condicions imposades en l’atorgament de la subvenció, amb indicació de les activitats
realitzades, els resultats obtinguts, i, si s’escau, la demostració del compliment dels
objectius quantitatius fixats en la resolució d’atorgament de l’ajut.
b) Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les
obligacions de publicitat que s’esmenten a la base 18.1 d’aquest annex.
c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades,
que inclourà aquella informació que es demani en la resolució d’atorgament de
l’ajut 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 (factures i comprovants de pagament o d’altres documents de valor
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil).
Una relació detallada d’altres subvencions que s’hagin obtingut pel mateix
projecte, especificant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant. En cas
que no s’hagin produït variacions de la informació aportada en el moment de la
sol·licitud, únicament caldrà aportar una declaració de l’empresa en la qual s’hi
indiqui aquest fet.
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 depenent 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 Intervenció 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.
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En aquells casos en els quals el beneficiari estigui obligat a auditar els seus
comptes anuals per un auditor sotmès a la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria
de comptes, l’informe justificatiu el portarà a terme el mateix auditor, però 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.
14.4 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 que aquestes compensacions no suposin
una alteració de l’essència d’aquesta i es mantingui la naturalesa de l’actuació
subvencionada.
14.5 Igualment, el beneficiari haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a l’objecte de l’ajut que li pugui requerir ACC1Ó.
La notificació de les mancances que puguin existir en la justificació presentada
es farà mitjançant el mateix sistema de correu electrònic que estableix la base 8
d’aquest annex.
14.6 ACC1Ó, un cop finalitzada l’execució del projecte, estendrà acta de comprovació de l’actuació subvencionada.
—15 Pagament
15.1 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 (DOGC núm.
4292, de 31.12.2004), i per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals,
financeres i administratives (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009); i la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, és un requisit 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. Així mateix, es considera un requisit per percebre l’ajut el no tenir deutes amb ACC1Ó ni amb les seves
empreses participades.
15.2 El pagament del 100% de l’ajut que regula 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 un acta favorable de comprovació.
—16 Seguiment i control
16.1 ACC1Ó efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat.
16.2 ACC1Ó podrà realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries
per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts i per determinar
el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, així
com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar
tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.
16.3 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.
—17 Causes de revocació i procediment
17.1 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 de demora que correspongui, des del moment del pagament
de la subvenció i fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament,
d’acord amb els articles 99 i 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, modificat per
la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, i per la Llei 26/2009,
de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, l’article 37
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 34 del
Reglament general de subvencions, les següents:
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a) L’obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les
que ho haurien impedit.
b) L’incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la noadopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. En cas que
l’ajut estigui relacionat amb una inversió per a l’adquisició d’actius, s’entendrà que
no s’ha complert la finalitat de la subvenció si en el termini de cinc anys, 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 la base 13.j d’aquest annex.
e) L’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 que preveuen els 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 en derivi la impossibilitat de verificar la destinació donada als fons percebuts, el compliment 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, procedents
de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea
o d’organismes internacionals.
g) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als/a les
beneficiaris/àries així com dels compromisos assumits per aquests/aquestes amb
motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin 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 o s’hi refereixin.
h) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als/a les
beneficiaris/àries, així com dels compromisos assumits per aquests/aquestes, amb
motiu de la concessió de la subvenció, diferents dels anteriors, quan d’això derivi la
impossibilitat de verificar 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, 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 se’n 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 dur a terme el/la beneficiari/ària.
k) La inexactitud o la falsedat de les declaracions responsables a què fa referència
la lletra i de l’apartat 2 de l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
a més de ser causa d’exclusió del sol·licitant o la sol·licitant de la convocatòria, és
també causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus
en què hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en
la declaració.
17.2 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, i,
si s’escau, del reintegrament de les quantitats rebudes indegudament, d’acord amb
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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 financeres, i per la
Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, el
qual ha de concloure en el termini de 6 mesos des de la data en què s’hagi notificat
la resolució d’inici de l’expedient.
Es notificarà a l’interessat la resolució esmentada per tal que formuli les allegacions que consideri necessàries per a la seva defensa, així com perquè pugui
presentar mitjans de prova.
A la vista de les actuacions realitzades, i amb l’audiència prèvia a les persones
interessades, l’òrgan col·legiat de valoració emetrà una proposta de resolució que
elevarà, juntament amb la resta de l’expedient, al conseller delegat d’ACC1Ó, o bé
a qui per delegació correspongui, el qual emetrà la resolució corresponent, que es
notificarà a l’entitat interessada mitjançant el mateix procediment que s’ha indicat a
la base 11.2 de l’annex d’aquestes bases per a la resolució inicial de la sol·licitud.
17.3 D’acord amb l’article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, en la redacció donada per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, la resolució del conseller delegat d’ACC1Ó, o bé qui per delegació
correspongui, exhaureix la via administrativa i es podrà impugnar davant l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
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 des de l’endemà
de la seva notificació.
—18 Publicitat de les subvencions
18.1 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
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).
18.2 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, quan les subvencions concedides, individualment considerades,
siguin d’import igual o superior a 3.000,00 euros es donarà publicitat dels atorgaments d’aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i, a més, podran ser consultats en les llistes que es
posaran a disposició dels interessats a la seu d’ACC1Ó i a les seves delegacions, tot
indicant la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat,
el beneficiari, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.
18.3 En el supòsit que la quantia de les subvencions concedides sigui inferior a
3.000,00 euros, la publicitat s’articularà mitjançant l’accés a les llistes que es posaran
a disposició dels interessats en els llocs indicats a l’apartat anterior.
—19 Comunicació a la Comissió Europea
L’atorgament d’aquests ajuts es regeix 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).
—20 Concurrència
Els ajuts atorgats basant-se en aquesta línia no s’acumularan amb cap altre ajut
atorgat conforme el Reglament general d’exempció per categories de la Comissió
Europea (Reglament CE núm. 800/2008), ni amb cap ajut de minimis que compleixi
les condicions que estableix el Reglament (CE) núm. 1998/2006, ni amb cap altre
finançament comunitari corresponent (parcialment o totalment) als mateixos costos
subvencionables si aquesta acumulació supera la quantia més elevada o l’import de
l’ajut més alt aplicable a l’ajut esmentat en virtut del Reglament (CE) núm. 800/2008,
de la Comissió, de 6 d’agost de 2008.
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—21 Invalidesa de la concessió
Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que estableix l’article 36 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003),
i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest article.
—22 Infraccions i sancions
A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions establert 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
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.
—23 Definicions
23.1 Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa:
Tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que exerceixi una activitat
econòmica amb ànim de lucre.
També es consideraran empreses les agrupacions de persones físiques o les
comunitats de béns que encara que no tinguin personalitat jurídica realitzin una
activitat econòmica.
23.2 Als efectes d’aquestes bases, es considerarà com a petita i mitjana empresa
(Pime):
La que s’ajusti a la definició que inclou l’annex 1 del Reglament (CE) núm.
800/2008, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb
el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat, 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
la 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 el Reglament esmentat, en especial les referides a empresa
autònoma, associada o vinculada.
23.3 Als efectes d’aquestes bases, es considera que dues entitats i/o empreses
estan vinculades si incorren en algun dels supòsits que estableix l’apartat 2 de l’article
68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
(11.145.019)

*

Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

