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AGÈNCIA DE SUPORT A L’EMPRESA CATALANA
RESOLUCIÓEMO/600/2012, de 14 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa d’ajuts a projectes d’inversió estratègics per a l’economia catalana, i se’n fan públiques les convocatòries per a l’any 2012.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament d’Empre-sa i Ocupació, té com un dels seus objectius prioritaris atraure noves inversions empresarials innovadores i generadores d’ocupació que afavoreixin el desenvo-lupament del teixit empresarial català i el seu pes econòmic en l’àmbit nacional i internacional.
En un entorn marcat per la competència global, en què cada vegada són més les regions i els països potencialment receptors d’inversions empresarials, pràctica-ment tots els països del món han intensificat els mecanismes d’atracció de noves 

inversions empresarials, així com els instruments de manteniment de les inversions d’empreses que ja compten amb presència local.
La finalitat d’aquest programa d’incentius és contribuir a l’enfortiment d’una economia empresarial diversificada, dinàmica i amb un enorme potencial de futur com és l’economia catalana, mitjançant un programa d’incentius adreçat a impulsar l’atracció d’inversions i la generació d’ocupació estable i de qualitat.
El present programa té com a objectiu més específic donar suport a projectes d’inversió empresarial innovadors que incloguin actuacions de diversificació o que incorporin noves activitats, que impliquin inversions o bé creació d’ocupació. D’aquesta manera es pretén impulsar que les empreses es dotin d’una més elevada especialització en aquells segments de la cadena de valor que els aporten més valor afegit o que els poden ajudar a iniciar noves vies de negoci, derivades o no de la seva activitat principal. En definitiva, estratègies que han d’enfortir la seva posició, i en la mesura del possible, arrelar-les al territori català.
Invest in Catalonia és l’organisme de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (en endavant ACC1Ó) i de la Direcció General d’Indústria responsable de l’atracció 

d’inversions d’empreses estrangeres a Catalunya, així com del manteniment de les inversions i foment de les reinversions d’empreses ja localitzades a Catalunya.
Mitjançant aquest programa d’incentius, Invest in Catalonia compta amb un 

instrument molt valuós a l’hora de retenir i atraure noves inversions d’empreses a Catalunya, siguin estrangeres o locals, i també contribuir a fer-la atractiva com a localització per a empreses no presents, sobretot quan s’està competint amb altres localitzacions. Aquest programa d’ajuts és un complement a l’àmplia cartera de serveis que Invest in Catalonia ofereix a les empreses amb projectes d’inversió o reinversió a Catalunya.
Aquesta Resolució respon als objectius del Govern de la Generalitat, i s’emmar-ca en el Pla de Govern 2012-2014, que té com a principals objectius dins l’àmbit d’indústria fomentar la inversió industrial a Catalunya, especialment en el sectors tractors, promoure la captació d’inversions empresarials d’alt valor. Com a objec-tiu prioritari subjacent hi ha el de generar ocupació, i per aquest motiu s’obre la porta, i supeditat a la disposició pressupostària, a subvencionar en condicions més avantatjoses els projectes que generin un mínim de 50 llocs de treball adreçats a determinats col·lectius de treballadors desfavorits.
Vist el que s’ha exposat, i atès l’interès a donar suport a projectes d’inversió empresarial d’alt impacte;
Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions que em són conferides,

Disposicions

17744Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6103 – 5.4.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12069023-2012

RESOLC:

Article 1
Bases reguladoresAprovar les bases reguladores dels programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte i a inversions empresarials de molt alt impacte, les quals figuren a l’annex d’aquesta disposició.
Article 2ConvocatòriaObrir la convocatòria per a l’any 2012 del programa d’ajuts a inversions empre-sarials d’alt impacte.La convocatòria per a l’any 2012 del programa d’ajuts a inversions de molt alt impacte es publicarà mitjançant resolució del conseller delegat d’ACC1Ó.
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, 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 La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts per projectes d’inversió empresarial d’alt impacte és de 2.500.000 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/574.La totalitat d’aquesta quantitat, 2.500.000 euros, aniran destinats a projectes d’inversió d’alt impacte. Aquesta quantia es repartirà proporcionalment entre els terminis de presentació de sol·licituds previstos en aquestes bases. En el cas d’exis-tència de sobrant, una vegada resoltes les sol·licituds presentades a un dels terminis, aquest sobrant es passarà al termini posterior. En el cas de romanent una vegada resoltes totes les sol·licituds, aquest es podrà utilitzar per atorgar ajut a projectes presentats a aquesta línia que no van arribar a obtenir subvenció per manca de pressupost; aquests atorgaments es faran d’acord amb la puntuació obtinguda pels projectes una vegada aplicats els criteris de valoració publicats en aquestes bases. Si tot i així encara existeix romanent, aquest es pot traspassar als fons destinats a projectes d’inversió de molt alt impacte.Així mateix, en cas de sobrant en els ajuts a projectes d’inversió de molt alt im-pacte, aquest es podrà traspassar als projectes d’inversió d’alt impacte.4.2 L’atorgament d’aquests ajuts per a l’any 2012 restarà condicionat a les dis-ponibilitats pressupostàries.
Article 5Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds5.1 Els terminis de presentació de sol·licituds per obtenir els ajuts a projectes d’inversió d’alt impacte que preveu aquesta convocatòria són els següents:Primer termini: des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins al 24 de maig de 2012.Segon termini: des del 28 de maig fins el 26 de juliol de 2012.Tercer termini: des del 30 de juliol fins al 25 d’octubre de 2012.
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5.2 Les sol·licituds han d’anar adreçades al/a la conseller/a delegat/ada 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, d’una banda, les dades de l’imprès de sol·licitud i del document PDF amb la memòria tècnica s’enviaran telemàticament a ACC1Ó i, de 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 la base 6 de l’annex, a ACC1Ó, passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delega-cions, o mitjançant els procediments que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010, del 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 amb 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.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 amb 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 6
Òrgan resolutoriEl/la conseller/a delegat/ada d’ACC1Ó, o bé qui per delegació correspongui, és l’òr-gan competent per emetre resolució sobre les sol·licituds dels ajuts presentades.Contra 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’en-demà de la seva notificació, de conformitat amb l’article 77 de la Llei 26/2010, 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 que regula aquesta Resolució i d’acord amb els objectius previstos.

DISpOSICIÓ FINALEntrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de març de 2012

JOSEp MORAGAS I FREIxA

Conseller delegat

Disposicions

17746Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6103 – 5.4.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12069023-2012

ANNEx

Bases reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte 
i de molt alt impacte

—1 ObjecteL’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte i de molt alt impacte.
—2 Tipologia dels projectes subvencionables2.1 ACC1Ó, mitjançant Invest in Catalonia, pot atorgar ajuts per a la realització de projectes d’inversió realitzats a Catalunya que es considerin d’alt o de molt alt impacte. Es tracta de projectes d’empreses ja establertes a Catalunya que incorporin noves activitats o suposin la diversificació dels seus establiment empresarials, o bé la implantació a Catalunya d’empreses no establertes al territori.En tots els casos, els projectes han de ser econòmicament i tecnològicament sòlids, que generin riquesa i ocupació estable i de qualitat i que contribueixin al reequilibri territorial en la mesura del possible.Es podran concedir ajuts a projectes de molt alt impacte, als que es podrà subven-cionar, a més dels costos laborals dels treballadors desfavorits en unes intensitats superiors a les habituals, la formació que se’ls imparteixi.2.2 Els projectes han de complir algun dels requisits següents:Projectes d’inversió d’alt impacte:a) 1 milió d’euros de despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials, i/o despeses associades a un projecte de R+D que així mateix estigui vinculat a un projecte d’inversió industrial, realitzades durant el període d’execució del projecte.b) 15 llocs de treball de nova creació (unitats de treball a temps complet per any), o l’equivalent a temps parcial, contractats durant el període d’execució del projecte.Projectes d’inversió de molt alt impacte:a) Creació de 50 llocs de treball en projectes de caràcter industrial, o 100 llocs de treball en projectes en activitats de serveis, en ambdós casos de nova creació i ocupats per treballadors desfavorits. S’estén com a treballador desfavorit tota persona que compleixi algun dels requisits següents:no hagi tingut un treball fix remunerat en els sis mesos anteriors, ono disposi de qualificacions educatives de formació secundària o professional superior (CINE 3), otingui més de 50 anys, osigui una persona adulta que visqui com a solter i del qual depenguin una o més 
persones, otreballi en un sector o professió on el desequilibri entre sexes sigui com a mínim un 25% més gran que la mitja nacional de desequilibri entre sexes en el conjunt dels sectors, si aquesta persona forma part d’aquest grup de gènere subrepresentat, oformi part d’una minoria ètnica i que necessiti desenvolupar el seu perfil lingüístic, de formació professional o d’experiència laboral per millorar les seves perspectives d’accés a una ocupació estable.El càlcul per determinar la creació d’ocupació serà la diferència entre la mitjana dels llocs de treball dels 12 mesos anteriors a la data d’inici del projecte i l’ocu-pació a la data de finalització d’aquest projecte. Com a data d’inici del projecte s’agafarà la data de la primera contractació, indicada per l’empresa a l’imprès de sol·licitud.La data de finalització del projecte serà la indicada a la resolució d’atorgament de l’ajut i no podrà ser superior als 12 mesos des de la data de sol·licitud.En el cas d’empreses amb més d’un centre de treball a Catalunya, la creació neta de llocs de treball es determinarà tenint en compte tots aquests centres. No es considerarà dins la creació neta d’ocupació la contractació de personal transferit d’altres centres del grup establerts a Catalunya.
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2.3 Termini d’execució dels projectes:a) Per a les despeses subvencionades sota el règim de minimis, aquestes es podran iniciar a partir de l’1 de gener de 2012 i hauran de finalitzar en un termini màxim de 12 mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.b) Per a les despeses vinculades a projectes de R+D que s’acullin al Reglament núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren deter-minades ajudes compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories), els projectes s’hauran d’iniciar amb posterioritat a la presentació de sol·licitud de l’ajut, i hauran de finalitzar en un termini màxim de 12 mesos a comptar de la data de presentació d’aquesta sol·licitud.c) Per a les despeses vinculades a projectes de molt alt impacte, aquestes s’aco-lliran al Reglament núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades ajudes compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories); els projectes s’hauran d’iniciar amb posterioritat a la presentació de sol·licitud de l’ajut, i hauran de finalitzar en un termini màxim de 12 mesos a comptar de la data de presentació d’aquesta sol·licitud.En els tres casos, hi ha 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 2.4 Addicionalment, els projectes d’inversió han de complir, necessàriament, els dos requisits següents:a) L’empresa sol·licitant ha de contribuir almenys en un 25% en el finançament del projecte.b) S’han de mantenir durant un mínim de 3 anys tant l’ocupació neta creada com les inversions en actius fixes subvencionades.
—3 Beneficiaris i requisits3.1 Poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en aquesta Resolució les empreses amb ànim de lucre que portin a terme projectes com els que es descriuen a la base 2 de l’annex d’aquesta Resolució, tret de les empreses amb projectes de serveis a les persones, de comerç al detall i del sector immobiliari.3.2 Pel que fa als projectes que 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), així com els que s’acullen al Reglament núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades ajudes compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories), no poden ser bene-ficiàries 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. Les empreses dedicades a la transformació i comercialització de productes agrícoles 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).Per als projectes que s’acullen al règim de minimis, no es pot subvencionar l’adqui-sició de vehicles de transport de mercaderies per carretera atorgades a empreses que realitzin per compte aliè operacions de transport de mercaderies per carretera.3.3 Els beneficiaris han de complir també 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 els ajuts convocats per l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, ACC1Ó.
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—4 Despeses subvencionables4.1 Si un projecte compleix els requisits que s’estableixen a l’apartat a) de la base 2.2, es consideraran subvencionables les despeses següents:a) Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents. S’exclouen despeses en actius immobiliaris i aquelles instal·lacions associades a l’obra civil.b) Actius immaterials: inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’ad-quisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.S’exclouen com a despeses subvencionables despeses d’enginyeria, així com les despeses d’instal·lacions quan no es tracti d’actius vinculats directament a una línia productiva.4.2 Si un projecte compleix els requisits que s’estableixen a l’apartat b) de la base 2.2, es consideraran subvencionables les despeses següents:a) Cost laboral del nou personal contractat.4.3 Per als projectes considerats de R+D que compleixin els requisits que s’estableixen a l’apartat a) i/o b) de la base 2.2 també seran subvencionables les despeses següents:a) Despeses de personal propi i contractat associat directament i exclusivament al projecte (investigadors, tècnics i personal auxiliar) durant el seu període d’exe-cució.b) Col·laboracions externes de qualsevol mena utilitzades exclusivament per a l’activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental.c) Despeses d’equipaments, instrumental i material inventariable dedicat ex-
clusivament i permanentment a l’activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental. En cas que els equipaments, l’instrumental i el material no s’utilitzin en tota la seva vida útil per al projecte de recerca o desenvolupament, únicament es consideraran subvencionables les despeses proporcionals corresponents al seu ús durant el termini d’execució del projecte subvencionat, calculades segons les bones pràctiques de comptabilitat.En el cas de les pimes, també es podran incloure les despeses de registre de drets de propietat industrial i propietat intel·lectual generats com a conseqüència del projecte.d) Estudis de viabilitat tècnica.e) Altres despeses d’adquisició de material no inventariable, subministraments i altres productes similars directament derivats de l’activitat d’investigació.4.4 Si un projecte compleix els requisits que s’estableixen a l’apartat c) de la base 2.2, es consideraran subvencionables les despeses següents:a) Cost laboral del nou personal contractat. Només serà subvencionable el cost laboral dels treballadors desfavorits associats al projecte.b) Formació impartida als nous treballadors desfavorits contractats, en els conceptes següents:Costos de personal docent.Despeses de desplaçament del personal docent, inclòs l’allotjament.Les següents despeses corrents: materials i subministraments vinculats directa-ment al projecte de formació,amortització d’instruments i equips en proporció a la seva utilització exclusiva per al projecte de formació,despeses d’assessoria en relació amb el projecte de formació.Costos indirectes generals: despeses administratives, lloguers, despeses gene-rals.Despeses de personal de les persones a les quals s’imparteix la formació (exclu-sivament hores en què s’imparteix la formació).

Les despeses de costos indirectes i despeses de personal seran, com a màxim, un import equivalent al de la resta de despeses incloses en aquesta mateixa base.
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Queden excloses les despeses de desplaçament i d’allotjament dels beneficiaris de la formació.Els actius fixes subvencionables seran explotats exclusivament a l’establiment beneficiari de l’ajut, seran considerats elements d’actiu amortitzable, seran adquirits 
a un tercer en condicions de mercat i s’hauran d’incloure a l’actiu de l’empresa i romandre en l’establiment almenys durant tres anys.4.5 El càlcul per determinar el cost laboral subvencionable a què fan referència l’apartat a) de la base 4.2 i l’apartat a) de la base 4.4 es realitzarà de la manera se-güent: es considerarà despesa subvencionable el cost salarial d’un any dels llocs de treball de nova creació. El cost salarial inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.El càlcul per determinar la creació d’ocupació serà la diferència entre la mitjana dels llocs de treball dels 12 mesos anteriors a la data d’inici del projecte i l’ocupació a la seva data de finalització.En el cas que la mitjana dels 12 mesos anteriors sigui inferior al nombre de tre-balladors a la data d’inici del projecte, es tindrà en compte com a xifra de referència el nombre de treballadors a data d’inici del projecte.En el cas d’empreses amb més d’un centre de treball a Catalunya, la creació neta de llocs de treball es determinarà tenint en compte tots aquests centres. No es considerarà dins la creació neta d’ocupació la contractació de personal transferit d’altres centres del grup a Catalunya.4.6 En tots els casos, es considerarà subvencionable la despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subven-cionada a què es refereix la base 12.3 d’aquest annex.4.7 No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant, excepte justificació expressa, que haurà de ser valorada per ACC1Ó. Als efectes d’aquestes bases es considera que dues entitats i/o empreses estan vinculades si incorren en algun dels supòsits que s’estableixen a l’apartat 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.4.8 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.4.9 El beneficiari podrà subcontractar, amb excepció de les despeses de perso-nal, fins a un 80% de l’activitat subvencionada, prèvia acceptació expressa per part d’ACC1Ó. Aquesta subcontractació haurà de complir les condicions que s’estableixen a l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
—5 Intensitat dels ajuts5.1 Als projectes que compleixin els requisits a) i/o b) de la base 2.2, se’ls apli-carà les següents intensitats màximes:a) Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició o inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents. S’exclouen despeses en actius immobiliaris i aquelles instal·lacions associades a l’obra civil. S’aplicarà una intensitat màxima del 10%.b) Actius immaterials o intangibles. S’aplicarà una intensitat màxima del 10%.c) Cost laboral del nou personal contractat. S’aplicarà una intensitat màxima del 10%.
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Despeses associades a projectes de R+D:d) Despeses de personal propi i contractat associat directament i exclusivament al projecte de R+D (investigadors, tècnics i personal auxiliar) durant el seu període d’execució. Intensitat màxima del 25%.e) Col·laboracions externes de qualsevol mena utilitzades exclusivament per a l’activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental. Intensitat màxima del 25%.f) Despeses d’equipaments, instrumental i material inventariable, dedicat ex-
clusivament i permanentment a l’activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental. En cas que els equipaments, l’instrumental i el material no s’utilitzin en tota la seva vida útil per al projecte de recerca o desenvolupament, únicament es consideraran subvencionables les despeses proporcionals corresponents al seu ús durant el termini d’execució del projecte subvencionat, calculades segons les bones pràctiques de comptabilitat. Intensitat màxima del 25%.En el cas de les pimes, també es podran incloure les despeses de registre de drets de propietat industrial i propietat intel·lectual generats com a conseqüència del projecte.g) Estudis de viabilitat tècnica. Intensitat màxima del 25%.h) Altres despeses d’adquisició de material no inventariable, subministraments i altres productes similars directament derivats de l’activitat d’investigació. Intensitat màxima del 25%.En cas que els equipaments, l’instrumental i el material no s’utilitzin en tota la seva vida útil per al projecte de recerca o desenvolupament, únicament es conside-raran subvencionables les despeses proporcionals corresponents al seu ús durant el termini d’execució del projecte subvencionat, calculades segons les bones pràctiques de comptabilitat.En el cas que els tècnics d’ACC1Ó considerin que un projecte no és de recerca industrial o de desenvolupament experimental, i compleixi el requisit de l’apartat a) de la base 2.2 d’aquest annex, es consideraran subvencionables les despeses d’actius materials i immaterials en els percentatges corresponents.5.2 Pel que fa als projectes de molt alt impacte, i que per tant compleixin el requisits a) de la base 2.2, apartat de projectes d’inversió de molt alt impacte, se’ls aplicarà les següents intensitats màximes:a) Despeses per a la contractació de treballadors desfavorits: 25% dels cost laboral d’un any dels nous treballadors contractats.b) Despeses de formació: 25% de les despeses subvencionables en el cas de formació específica, i 60% de les despeses subvencionables en el cas de formació general. S’aplica com a definició de formació general i específica la que apareix a l’article 38 del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008 (DOUE L 214/3, de 9.8.2008).5.3 La despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada a què es refereix la base 12.3 d’aquest annex es podrà subvencionar amb una intensitat màxima del 100%.5.4 L’import màxim d’ajut serà de 200.000 euros. En funció de les disponi-bilitats pressupostàries i del nombre i la qualitat dels projectes presentats, l’òrgan col·legiat de valoració que s’estableix a la base 8 d’aquestes bases podrà fixar un import màxim menor.L’import màxim d’ajut per als projectes de molt alt impacte serà de 2 milions pel que fa a despeses de creació d’ocupació de treballadors desfavorits i d’1 M d’euros pel que fa a despeses de formació, respectant els límits establerts a l’article 6 en els seus apartats g) i h) del Reglament 800/2008.5.5 La present resolució d’ajuts es regeix pel 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) (règim de minimis), i pel Reglament núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel que es declaren determi-nades ajudes compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories).

Disposicions

17751Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6103 – 5.4.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007



CVE-DOGC-A-12069023-2012

En funció del tipus d’empresa i del tipus de projecte i de despesa, els ajuts atorgats estaran subjectes a les normatives/reglaments següents:a) Grans empreses: les despeses tant d’inversió en actius fixes com de creació d’ocupació estaran subjectes al règim de minimis. Les despeses associades a pro-jectes de R+D s’acolliran al Reglament general d’exempció.b) Petites i mitjanes empreses: les despeses tant d’inversió en actius fixes com de creació d’ocupació estaran subjectes al règim de minimis. En el cas que l’empre-sa sol·licitant hagi rebut l’import màxim establert pel règim de minimis, 200.000 euros en tres exercicis fiscals, aquestes despeses s’acolliran al Reglament general d’exempció, amb els condicionants que això comporta pel que fa a data d’inici del projecte. Les despeses associades a projectes de R+D s’acolliran al Reglament general d’exempció.c) Per als projectes de creació d’ocupació de treballadors desfavorits i projectes de formació, tant pel que fa a grans empreses com petites i mitjanes empreses, les despeses associades s’acolliran al Reglament general d’exempció.En el cas que els tècnics d’ACC1Ó considerin que les despeses no es poden 
considerar de recerca industrial ni de desenvolupament experimental, les despeses d’actius materials i immaterials es podran acollir al règim de minimis, sempre que el projecte compleixi el requisit a) de la base 2.2 d’aquest annex.5.6 El projectes que s’acullin al règim de minimis, 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), 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’em-preses 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 límits s’apliquen amb independència de la forma de l’ajut de minimis o de l’objectiu o finalitat perseguits, i indistintament de si l’ajut concedit està finançat totalment o parcialment mitjançant recursos d’origen comunitari.Els projectes de creació d’ocupació de treballadors desfavorits i projectes de formació, acollits al Reglament general d’exempció, hauran de respectar les inten-sitats màximes que determina l’article 6 del mateix Reglament i l’ajut per aquests projectes no serà compatible amb cap altre ajut quan vagi dirigit a subvencionar les mateixes despeses subvencionables.
—6 Documentació addicional6.1 A la sol·licitud s’hi adjuntarà la documentació següent:a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l’entitat, en el 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 des-peses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, i especificar-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant.c) En el cas de grans empreses amb despeses de recerca i desenvolupament un informe que acrediti l’efecte incentivador de l’ajut per a l’empresa en termes d’in-crement 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 execució.En el cas de grans empreses amb despeses vinculades a la contractació de tre-balladors desfavorits, un informe que acrediti que l’ajuda concedida es tradueix en un increment net del nombre de treballadors desfavorits contractats.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.6.2 En el cas que algun d’aquests documents ja hagi estat presentat en convoca-tòries anteriors d’ACC1Ó, no cal la seva presentació en aquesta convocatòria sempre 
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que el sol·licitant presenti una declaració on s’hi especifiquin aquests documents, la data en què es van presentar a ACC1Ó i s’hi faci constar que continuen essent vigents.
—7 Procediment de concessióEl procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d’acord amb els principis que estableix l’article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i d’acord amb el que preveuen els articles següents.
—8 Òrgans d’avaluació i valoració de les sol·licituds8.1 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’Invest in Catalonia d’ACC1Ó competents en matèria d’inversions empresarials d’alt impacte. 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 pot 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.Per a l’elaboració d’aquest informe poden demanar l’ajut o l’assessorament d’un expert en l’àmbit corresponent i realitzar les visites oportunes a l’empresa.8.2 Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la conces-sió d’aquests ajuts, així com la ponderació, són els següents, per a ambdós tipus de projectes:a) Objectiu del projecte i contribució d’aquest en la millora competitiva i en la consolidació de l’activitat de l’empresa, i complexitat en l’execució d’aquest (30 punts):Grau de diversificació i/o nova activitat.Grau de consolidació i de manteniment de l’activitat.Valor afegit de les noves implantacions.Complexitat tècnica en l’execució del projecte, que requereix el suport d’Invest in Catalonia-ACC1Ó i la Direcció General d’Indústria.b) Qualitat del projecte pel que fa a volum d’inversió, ocupació i innovació tecnològica (valor: 30 punts):Volum de la inversió.Llocs de feina creats associats directament al projecte, i qualificació d’aquests. Tipus de contracte i col·lectius contractats.Manteniment de l’ocupació.

Grau d’incorporació i assimilació de tecnologies innovadores a l’empresa i grau de contribució tecnològica en l’àmbit sectorial i/o regional, estatal i internacional.c) Capacitat i viabilitat tècnica i econòmica del projecte (valor: 20 punts): co-herència de la metodologia, pla de treball, recursos humans i materials previstos, i del pla de finançament, respecte el projecte a executar, i capacitat de l’empresa per portar-ho a terme.d) Impacte directe del projecte en l’economia catalana i en el reequilibri territorial de Catalunya (valor: 20 punts): impacte en el teixit empresarial: contribució a l’en-fortiment, dinamització i diversificació del teixit empresarial de la zona, incidència en els sectors empresarials corresponents mitjançant la contractació de proveïdors locals, i capacitat per crear sinergies amb altres empreses i sectors.Impacte sobre la creació d’ocupació indirecta.Contribució a la internacionalització de l’economia catalana i contribució a la consolidació de l’empresa a Catalunya.Contribució al reequilibri territorial de Catalunya.8.3 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, que estarà integrat per quatre representants d’ACC1Ó i dos representants de la Direcció General d’Indústria. A les reunions de la comissió hi assistirà un representant d’ACC1Ó, que actuarà com a secretari.
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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 la Comissió, així com experts externs d’ACC1Ó.8.4 Entre els projectes que, una vegada aplicades les previsions incloses a la base anterior, obtinguin la mateixa puntuació total, es prioritzaran aquells projectes on la responsabilitat de la seva direcció correspongui a dones, sempre i quan l’òrgan col·legiat no acordi l’aplicació d’un prorrateig entre aquests projectes.8.5 Si del contingut del projecte en 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.8.6 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.
—9 Resolució dels ajuts i recursos9.1 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.9.2 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 facilitat, a aquests efectes, a l’imprès de sol·licitud de l’ajut, i aquesta notificació s’entendrà practicada, a tots els efec-tes legals, en el moment que 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 s’accedeixi al seu 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.9.3 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos comp-tats 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 55.1a) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.9.4 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.
—10 Revisió i modificacióEs 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 amb la sol·licitud prèvia 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 projecte subvencionat i que siguin justificades abastament pels interessats abans del termini d’execució del projecte.
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—11 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 es 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. Així mateix, l’empresa beneficiària ha de mantenir durant un període mínim de tres anys la creació neta d’ocupació lligada al projecte d’inversió que ha estat subvencionat.
—12 Justificació12.1 El beneficiari de l’ajut haurà de justificar l’aplicació dels fons davant d’ACC1Ó d’acord amb el que estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.12.2 El beneficiari de l’ajut està obligat a realitzar la justificació del projecte en el termini que s’estableixi en la resolució d’atorgament de l’ajut. 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 els documents que es demanin en la resolució en relació amb els costos de personal) han d’estar dins del període d’execució de l’actuació subvencionable que es defineix a la base 2 d’aquest annex. La data dels 
comprovants de pagament podrà ser, com a màxim, dos mesos posterior a la data màxima establerta pels documents justificatius.12.3 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 16.1 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 altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil–, i/o documents que es demanin en la resolució en relació amb els costos de personal).Una relació detallada d’altres subvencions que s’hagin obtingut per al mateix projecte, especificant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant. En el cas que no s’hagin produït variacions de la informació aportada en el moment de la sol·licitud de l’ajut, únicament caldrà aportar una declaració de l’empresa on s’hi indiqui aquest fet.Si s’escau, en funció del tipus de projecte, documentació justificativa de la creació neta d’ocupació.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-
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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 s’ha establert a la base 3 d’aquest annex, sempre que aquestes despeses s’hagin inclòs al pressupost del projecte.En aquells casos en els que el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comp-tes anuals per un auditor sotmès al Real 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.12.4 Sense necessitat de modificar la resolució de concessió, es podran ad-metre 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 la seva essència i es mantingui la naturalesa de l’actuació subvencionada.12.5 Igualment, el beneficiari haurà de facilitar qualsevol informació o com-provació 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 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.12.6 ACC1Ó, un cop finalitzada l’execució del projecte, estendrà acta de com-provació de l’actuació subvencionada.
—13 PagamentEl pagament del 100% de l’ajut que es regula per aquesta Resolució s’ha de tramitar 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. Per aquells projectes amb despeses de cost laboral, es pot realitzar un pagament parcial quan transcorrin sis mesos des de la darrera contractació i es justifiquin degudament les despeses corresponents.
—14 Bestretes de pagamentLa resolució d’atorgament podrà preveure la possibilitat d’efectuar bestretes de pagament, indicant-ne 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 cor-responents fins a la finalització del projecte. L’aval s’alliberarà amb la certificació prèvia conforme han estat realitzades les despeses objecte de l’ajut.
—15 Seguiment i control15.1 ACC1Ó efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat.15.2 ACC1Ó pot 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.15.3 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.
—16 Publicitat de les subvencionsEs farà constar en qualsevol comunicació i difusió externa que l’actuació sub-vencionada s’ha realitzat “Amb el suport d’Invest in Catalonia d’ACC1Ó” i es farà 
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constar el logotip d’Invest in Catalonia-ACC1Ó en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat subvencionada.Invest in Catalonia-ACC1Ó es reserva el dret de publicar informació agregada dels projectes i les empreses beneficiàries d’aquests ajuts. Sempre que es doni informació concreta de cada un dels diferents projectes, es demanarà, prèviament, consentiment a les empreses.
—17 Comunicació dels ajuts a la Comissió EuropeaLa present ordre d’ajuts es regeix pel 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) (règim de minimis), i pel Reglament núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel qual es declaren determinades ajudes compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories).
—18 ConcurrènciaEn base al que estableix el reglament de minimis de la Comissió Europea, al qual s’acull una part d’aquesta línia d’ajuts, aquests ajuts no es poden acumular amb cap altre ajut estatal corresponent a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat d’ajut superior a l’establerta per les 
circumstàncies concretes de cada cas en un reglament d’exempció per categories o en una decisió adoptada per la Comissió.Pel que fa a altres ajudes convocades i aprovades l’any 2010 en base a la Comuni-cació de la Comissió Europea relativa al Marc temporal aplicable a les mesures d’ajut estatal per facilitar l’accés al finançament en l’actual context de crisi econòmica i financera (DOUE C 16, de 22.1.2009), al tractar-se de règims diferenciats, aquestes no s’acumulen amb ajuts aprovats en base al règim de minimis.
—19 DefinicionsAls efectes d’aquestes bases, es consideren empresa i petita i mitjana empresa (pime) aquelles que s’ajustin a les definicions incloses a l’annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008, de 6 d’agost, mitjançant el qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció per categories) (DOUE L 214, de 9.8.2008), d’acord amb la qual s’entén per mitjana empresa la 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 cal tenir en compte les diverses definicions que estableix el Reglament esmentat, en especial les referides a empresa autònoma, associada o vinculada.
(12.069.023)
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