
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

RESOLUCIÓ EMC/2089/2016, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa
d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament d'Empresa i Coneixement, té com un dels
seus objectius prioritaris atraure noves inversions empresarials innovadores i generadores d'ocupació que
afavoreixin el desenvolupament del teixit empresarial català i el seu pes econòmic en l'àmbit nacional i
internacional.

La Unitat d'Internacionalització i d'Inversions de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (en endavant
ACCIÓ), és la direcció responsable de la gestió d'aquest programa d'ajuts i té entre el seus objectius l'atracció
d'inversions d'empreses estrangeres a Catalunya, així com el manteniment de les inversions i foment de les
reinversions d'empreses ja localitzades a Catalunya.

En un entorn marcat per la competència global, en què cada vegada són més els països i les regions
potencialment receptors d'inversions empresarials, pràcticament 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. En aquest sentit, mitjançant aquest programa
d'ajuts ACCIÓ disposa d'un valuós instrument per mantenir i atraure nova activitat empresarial a Catalunya.

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.

En la definició del programa per al 2016 s'ha mantingut present el fet que la reducció de la taxa d'atur actual
serà un dels principals reptes als que s'enfronti l'economia catalana en els propers anys. Per aquest motiu,
seguiran tenint prioritat els projectes de creació d'ocupació per sobre els projectes d'inversió industrial en
actius fixes. Els projectes de creació d'ocupació hauran d'estar vinculats a projectes en l'àmbit industrial o
logístic, centres de serveis especialitzats o centres de decisió internacionals. De la mateixa manera, es
prioritzaran aquells projectes considerats estratègics per a l'economia catalana, amb un important impacte tant
a nivell de creació de llocs de treball com a nivell d'inversió industrial.

Els projectes d'inversió en actius fixes hauran d'incorporar noves activitats o la diversificació de les activitats de
l'establiment industrial existent, i tindran prioritat projectes industrials adreçats als mercats internacionals.

Com a principals novetats del programa per al 2016, en la definició de la convocatòria s'ha volgut potenciar
l'atracció d'activitats d'alt valor afegit a Catalunya incorporant una nova tipologia de projectes elegibles de
creació o ampliació de centres de R+D+i.

Aquest programa d'ajuts, juntament amb la resta d'actuacions que porta a terme la Generalitat de Catalunya a
l'exterior, assistida per ACCIÓ, ha de contribuir a ressituar Catalunya en el mapa de localitzacions preferents a
Europa per a les empreses internacionals, i a Catalunya com a ubicació atractiva on realitzar les seves
inversions.

Cal també emmarcar aquest programa en l'Estratègia Industrial del Govern de la Generalitat, que té com a
objectiu la re-industrialització de Catalunya d'acord amb l'estratègia per a l'especialització intel·ligent de
Catalunya (RIS3CAT) definida segons les directrius marcades per la Unió Europea. Aquest programa, així com
la resta d'actuacions i programes s'estructuren en els quatre eixos clau de treball definits al RIS3CAT: àmbits
sectorials líders, clústers emergents, tecnologies facilitadores transversals i l'entorn d'innovació.

Vist el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren
determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de Funcionament de la Unió Europea;

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de mínimis;
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Vistos el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016, i el Decret Llei
4/2015, de 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic i altres mesures urgents en pròrroga
pressupostària.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Aprovar les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions d'alt impacte, les quals figuren a l'annex
d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició addicional

ACCIÓ durà a terme un estudi d'impacte sobre els resultats derivats dels ajuts regulats en aquesta Resolució i
d'acord amb els objectius previstos.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga la Resolució EMO/1104/2015, de 20 de maig (DOGC núm. 6881 de 28.5.2016), per la qual s'aproven
les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte, sense perjudici de què
continuï sent vigent per la convocatòria per a l'any 2015 d'aquests ajuts.

 

 

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, 9 de setembre de 2016

 

Núria Betriu Sánchez

Consellera delegada

 

 

Annex 1

Bases reguladores
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Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.

 

Base 2

Beneficiaris

2.1 Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que portin a
terme projectes com els que es descriuen a la base 5 del present annex, tret de les empreses amb projectes
de comerç al detall i del sector immobiliari.

En el cas de projectes de creació d'ocupació, tampoc seran beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que
hagin iniciat processos de reestructuració que impliquin Expedients de Regulació d'Ocupació d'Extinció o que
hagin tancat centres de treball a Catalunya en els darrers dos anys a comptar des de la data de presentació de
la sol·licitud.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma
jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud o que es constituirà
abans de la concessió de l'ajut, i que exerceixi una activitat econòmica.

2.2 Aquest Programa s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013,
relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis
(DOUE L 352 de 24.12.2013) i al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel
que es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del
mencionat Tractat.

En base al que estableix aquest Reglament queden fora d'aquesta línia d'ajuts els següents ajuts:

   a) Els ajuts a empreses que operin en els sectors de la pesca i l'aqüicultura regulats pel Reglament (UE)
núm. 714/2014 de la Comissió, llevat dels ajuts a treballadors desafavorits definits a la base 5 d'aquest annex.

   b) Els ajuts concedits a les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles, llevat dels
ajuts a treballadors desafavorits definits a la base 5 d'aquest annex.

   c) Els ajuts concedits a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de
productes agrícoles, en els casos següents:

   i. quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o de la quantitat d'aquests productes adquirits a
productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades

   ii. quan l'ajut depengui de que es repercuteixi totalment o parcialment sobre els productors primaris

   d) Per als projectes estratègics per a l'economia catalana, definits a la base 5 d'aquest annex, també queden
fora: els ajuts que afavoreixin les activitats del sector de l'acer, el sector del carbó, el sector de la construcció
naval, el sector de les fibres sintètiques, els sector dels transports, així com la infraestructura connexa, la
producció i distribució d'energia i les infraestructures energètiques.

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

3.1 Els sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de
treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de
les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula
el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb
discapacitat i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de
persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de
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caràcter excepcional al seu compliment. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una
plantilla igual o superior a cinquanta persones.

b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, i
no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. Aquest compliment s'haurà de mantenir al
llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució
d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a
l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament
sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei
5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable
en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.

e) 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 (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració
laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el
treball, durant l'any anterior a la convocatòria, 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, o, si han estat sancionades,
hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del
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).

h) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció
de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de
prevenció; així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat,
adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de
les empreses de més de 250 treballadors/ores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla
d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de
dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).

j) En el cas que el sol·licitant sigui una fundació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria
primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

k) En el cas que el sol·licitant sigui una fundació, haver complert el deure de presentar els comptes anuals
davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la
Llei 4/2008, de 24 d'abril.

l) En el cas que el sol·licitant sigui una associació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria
primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques.

m) No haver superat la quantitat màxima d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període dels 3
darrers exercicis fiscals.

n) En el cas que el sol·licitant sigui una persona física empresària, estar donat d'alta en el cens de l'impost
sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

o) En el cas que el sol·licitant sigui una entitat sense ànim de lucre, estar inscrit en el registre corresponent.

p) En aquells casos en els que hi hagi creació d'ocupació de treballadors desafavorits i Projectes estratègics per
a l'economia catalana, no estar subjecte 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.

q) En aquells casos en els que hi hagi creació d'ocupació de treballadors desafavorits i Projectes estratègics per
a l'economia catalana, no es consideraran beneficiàries les empreses que tinguin la consideració d'empreses en
crisi; a aquests efectes, s'entendrà que una empresa està en crisi si compleix els paràmetres definits a
l'apartat 18 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual
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es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i
108 del Tractat.

r) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries
perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

s) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

3.2 El compliment d'aquests requisits s'acreditarà d'acord amb el que estableix la base 6 d'aquest annex.

 

Base 4. Quantia

4.1 En funció de la tipologia de projecte, la intensitat de l'ajut i l'import d'ajut màxim són els que s'estableixen
a continuació:

 

Tipologia projecte Intensitat màxima
ajut

Import màxim ajut

Creació ocupació 20% 1.000.000 euros si com a mínim el 50% dels treballadors
contractats són desafavorits

200.000 euros si no s'arriba al mínim del 50% de treballadors
desafavorits contractats

Actius fixes 10% 200.000 euros

Creació ocupació més
actius fixes

20% per a creació
ocupació

1.000.000 euros si com a mínim el 50% dels treballadors
contractats són desafavorits

200.000 euros si no s'arriba al mínim del 50% de treballadors
desafavorits contractats

10% per actius fixes 200.000 euros

Centres R+D+i 20% per a creació
ocupació

 

1.000.000 euros si com a mínim el 50% dels treballadors
contractats són desafavorits

200.000 euros si no s'arriba al mínim del 50% de treballadors
desafavorits contractats

10% per actius fixes 200.000 euros

Projectes estratègics 10% per actius fixes 1.500.000 euros

 

4.2 La despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació de l'actuació
subvencionada al que es refereix la base 15 d'aquest annex es podrà subvencionar amb una intensitat màxima
del 100% amb un màxim de 1.500 euros.

4.3 La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar
acomplert l'objecte i la finalitat de l'ajut és del 60 % del cost aprovat de l'actuació subvencionada.
L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la
despesa mínima i es manté l'objecte pel qual es va concedir l'ajut, però el cost final efectiu de l'activitat és
inferior al cost inicialment pressupostat, s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut. A banda,
el beneficiari haurà de complir els requisits d'inversió mínima que s'estableixen a la base 5 d'aquest annex.

4.4 Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte,
els altres ajuts rebuts, la intensitat i el llindar que determinin els Reglaments d'ajuts d'Estat, quan siguin
aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

En cap cas, l'import dels ajuts concedits no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb
subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la

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

Núm. 7207 - 16.9.20165/23 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-16258044-2016



persona beneficiària.

En el cas dels ajuts a projectes amb creació d'ocupació de treballadors no desafavorits i projectes d'inversió
empresarial en actius fixes, definits a la base 5 d'aquest annex, la quantia de la subvenció atorgada,
juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l'empresa o entitat en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà
superar 200.000 euros.

En el cas de les empreses que es dediquin al transport de mercaderies per carretera la quantitat es reduirà a
100.000 euros durant 3 exercicis fiscals.

4.5 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la
subvenció, abans que no es dicti la resolució de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin
del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Base 5

Actuacions i despeses subvencionables

5.1 ACCIÓ pot atorgar ajuts per a la realització de projectes d'inversió realitzats a Catalunya que es considerin
d'alt impacte. Es consideraran projectes d'alt impacte els projectes d'inversió, tant d'empreses ja establertes a
Catalunya com d'empreses en procés d'establir-s'hi, d'acord amb les següents característiques:

5.1.1 Projectes de creació d'ocupació dels següents tipus:

   - Centres de Serveis, entesos com aquells centres que concentrin serveis i processos interns per a les
empreses o centres de treball d'un mateix grup empresarial, o bé centres amb activitats de serveis.

La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 50.

   - Centres de decisió d'àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament
hauran d'anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria
sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup d'empreses a nivell supraregional.

La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.

   - Projectes Industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant
l'assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria.

La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.

   - Centres Logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que
addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d'acabament de producte.

La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.

Si es compleixen els requisits establerts, es considera subvencionable el cost laboral del primer any del nou
personal contractat. El cost laboral inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat
Social a càrrec de l'empresa.

5.1.2 Projectes d'inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat per l'empresa a
Catalunya. La despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials ha de ser de 3 milions d'euros.

Si es compleixen els requisits establerts, es consideren subvencionables les despeses següents:

a) Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició directament vinculades al procés productiu i
inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents.

b) Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l'adquisició de drets de patents,
llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

S'exclouen com a despeses subvencionables les despeses en actius immobiliaris, obra civil i instal·lacions
associades a l'obra civil, despeses d'enginyeria, així com les despeses d'instal·lacions quan no es tracti d'actius
vinculats directament a una línia productiva. També s'exclouran les despeses d'actius que no estiguin
vinculades a una nova activitat i que corresponguin a inversions de manteniment de l'activitat o de substitució
d'equipaments obsolets.

5.1.3 Projectes de creació d'ocupació i d'inversió empresarial en actius fixes amb les característiques i requisits
que s'han definit en els apartats 5.1.1 i 5.1.2 anteriors. Si es compleixen els requisits establerts, es considera
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subvencionable les despeses definides en els mateixos apartats 5.1.1 i 5.1.2.

5.1.4 Projectes de creació de centres de R+D+i o ampliació de centres ja existents a Catalunya. Als efectes
d'aquestes bases, s'entén com a centre de R+D+i, aquells establiments o àrees d'activitats d'una empresa,
dedicats principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. Tipologia de projectes:

5.1.4.1 Creació d'un mínim de 8 llocs de treball vinculats a activitats de R+D+i. Si es compleixen els requisits
establerts, es considera subvencionable el cost laboral del primer any del nou personal contractat. El cost
laboral inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa.

5.1.4.2 Creació d'un mínim de 5 llocs de treballs vinculats a activitats de R+D+i i una inversió en equipament
científic o de laboratori de com a mínim 500.000 euros. Si es compleixen els requisits establerts, es considera
subvencionable el cost laboral del primer any del nou personal contractat. El cost laboral inclou el salari brut i
les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa. També seran subvencionables
les despeses d'adquisició d'equipament científic, instrumental de laboratori o altre equipament dedicat
exclusivament i permanentment a l'activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental.

5.1.5 Projectes estratègics per a l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a
Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l'activitat de les empreses ja presents.
En tots els casos els projectes han de tenir un fort impacte en termes de creació d'ocupació i en inversió en
actius fixes productius. Els projectes inclosos en aquesta categoria s'hauran de localitzar en algun dels
municipis inclosos en el mapa d'ajuts regional (veure ANNEX 2). La despesa mínima acceptada en actiu fixes
productius ha de ser de 5 milions d'euros i la creació d'un mínim de 50 llocs de treball.

A afectes d'aquesta categoria de projectes subvencionables, s'entendrà com a diversificació de l'activitat actual
de l'empresa, aquella que correspongui a una categoria diferent (codi numèric de quatre dígits) de la
nomenclatura estadística d'activitats econòmiques NACE Rev. 2 respecte l'activitat que ja estigués realitzant
l'empresa.

No seran elegibles dins d'aquesta categoria, aquells projectes duts a terme per empreses que hagin posat fi a
una activitat idèntica o similar dins de l'Espai Econòmic Europeu en els darrers 2 anys a comptar des de la
presentació de la sol·licitud d'ajut o que, en el moment de la presentació de la sol·licitud tingui plans concrets
per posar fi a aquesta activitat en un termini màxim de dos anys després de la finalització del projecte
d'inversió. S'entendrà com a activitat idèntica o similar, aquella que correspongui a una mateixa categoria
(codi numèric de quatre dígits) de la nomenclatura estadística d'activitats econòmiques NACE Rev.2. El
sol·licitant haurà de declarar que compleix aquest requisit dins de l'imprès de sol·licitud.

Si un projecte compleix els requisits establerts es consideraran subvencionables les despeses següents:

a) Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició directament vinculades al procés productiu i
inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents.

b) Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l'adquisició de drets de patents,
llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

En base a les disposicions específiques aplicables als ajuts de finalitat regional del Reglament (UE) Nº651/2014
de la Comissió, pel que es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en
aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, els actius immaterials seran
admissibles per al càlcul dels costos d'inversió si compleixen les següents condicions:

a) utilitzar-se exclusivament en l'establiment beneficiari de l'ajut;

b) ser amortitzables;

c) ser adquirits en condicions de mercat a tercers no relacionats amb el comprador. A efectes d'aquesta
convocatòria, es considera que dues entitats i/o empreses estan relacionades 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, i

d) incloure en els actius de l'empresa beneficiària i romandre associats amb el projecte a què es destina l'ajut
durant almenys cinc anys, o tres anys en el cas de les PIME. En el cas de les grans empreses, els costos dels
actius immaterials únicament seran subvencionables fins a un límit del 50% del total dels costos d'inversió
subvencionables del projecte per a la inversió inicial.

S'exclouen com a despeses subvencionables les despeses en actius immobiliaris, obra civil i instal·lacions
associades a l'obra civil, despeses d'enginyeria, així com les despeses d'instal·lacions quan no es tracti d'actius
vinculats directament a una línia productiva. També s'exclouran les despeses d'actius que no estiguin
vinculades a una nova activitat o diversificació de l'activitat actual de l'empresa, i que corresponguin a
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inversions de manteniment de l'activitat o de substitució d'equipaments obsolets.

En el cas d'ajuts concedits per a una diversificació d'un establiment existent,
els costos subvencionables hauran de superar com a mínim el 200% del valor comptable dels actius que es
reutilitzen, registrats en l'exercici fiscal anterior a l'inici dels treballs.

5.2 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 data de finalització d'aquest projecte.

En el cas que la mitjana resultant sigui inferior a la xifra a l'inici del projecte, s'agafarà com a xifra de
referència el nombre de treballadors a l'inici del projecte.

Com a data d'inici del projecte es considerarà la data de la primera contractació.

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.

5.3 A efectes d'aquestes bases, s'entendrà com a treballador desafavorit tota persona que estigui desocupada
en el moment de la contractació, i que compleixi algun dels requisits següents:

   - no hagi tingut un treball fix, entès com a relació laboral continuada, remunerat en els sis mesos anteriors
(s'entén com a “treball fix remunerat” aquella situació en la que una persona ha estat treballant en una
mateixa empresa duran un període mínim de 6 mesos consecutius i per la qual hagi percebut una
remuneració), o

   - no disposi de qualificacions educatives de formació secundària o professional superior (CINE 3), o

   - tingui més de 50 anys, o

   - sigui una persona adulta que visqui com a solter i del que depenguin una o més persones, o

   - tingui menys de 25 anys.

A la memòria tècnica s'haurà d'especificar quin percentatge de treballadors seran desafavorits i a quin
col·lectiu dels esmentats anteriorment pertanyen.

En el cas que com a mínim el 50% dels llocs de treball acceptats com a subvencionables es cobreixin amb
treballadors desafavorits, l'ajut corresponent a la contractació d'aquests treballadors no es regirà per la
normativa de minimis. En el cas de no igualar o superar aquest llindar del 50%, la totalitat dels nous llocs de
treball subvencionables es consideraran no desafavorits i s'acolliran al règim de minimis.

Per tal de poder justificar adequadament que els treballadors contractats pertanyen a algun dels col·lectius
esmentats, caldrà presentar, en el moment de la justificació posterior a la realització del projecte, la
documentació que s'especifica a la base 15 d'aquestes bases. Així mateix, ACCIÓ revisarà el compliment dels
requisits que s'estableixen a l'apartat 4 de l'article 31 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de
17 de juny de 2014, pel que es declaren determinades ajudes compatibles amb el mercat comú en aplicació
dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

5.4 Pel que fa als projectes amb despeses subvencionables d'actius fixes, ja siguin projectes d'inversió en actiu
fixes, projectes de creació de centres de R+D+i o projectes estratègics, caldrà tenir en compte:

   - No s'acceptarà l'adquisició d'actius de segona mà.

   - Els actius fixes subvencionables seran explotats exclusivament a l'establiment del beneficiari de l'ajut,
seran considerats elements d'actiu amortitzable i seran adquirits a un tercer en condicions de mercat.

   - Quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior a les quanties establertes pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
per al contracte menor (18.000 euros en els supòsits de subministrament de béns d'equip o prestació de
serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica), el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim 3
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei
o el lliurament del bé, excepte que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient
número d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb
anterioritat a la concessió de la subvenció.

No eximeix de l'obligació de la sol·licitud de les 3 ofertes el fet de comptar amb proveïdors homologats, el fet
que es tracti de proveïdors habituals o la proximitat del proveïdor a l'entitat sol·licitant.
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En el cas que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que
els realitzin, prestin o subministrin, l'empresa haurà d'aportar un certificat que motivi les especials
característiques que comporten que no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que realitzin, prestin o
subministrin el bé o servei. Aquest certificat haurà d'estar emès i signat per una entitat externa especialista en
la matèria.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, o, en el seu cas, en la sol·licitud
de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent-se de justificar expressament en
una memòria l'elecció quan aquesta no recaigui en la proposta més avantatjosa.

   - El beneficiari podrà subcontractar fins a un 80% de l'activitat subvencionada prèvia acceptació expressa per
part d'ACCIÓ. 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 de novembre de 2003).

5.5 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 subvencionada al que es refereix la base 15 d'aquest annex.

5.6 Són subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de
manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin
estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la presentació de la justificació econòmica.

5.7 Als efectes d'aquestes bases, addicionalment a l'establert en els apartats anteriors, també es consideraran
despeses no subvencionables les següents:

   - Interessos deutors de comptes bancaris.

   - Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

   - Despeses de procediments legals i judicials.

   - Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre
la renda.

   - Despeses de transaccions financeres.

   - Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per
manteniment de comptes o transferències.

   - Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior a l'inici o finalització de l'actuació atorgada,
llevat de la factura de l'auditor/a quan la justificació es presenti segons la modalitat de Comptes justificatiu de
la justificació econòmica.

   - Despeses salarials i de seguretat social de la persona treballadora durant els períodes de baixa laboral, tant
si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. En
qualsevol cas, seran subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi, però no els de la persona
treballadora de baixa.

   - Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècies; les vacances no
efectuades; les dietes, els plus de transport, les despeses de locomoció; les indemnitzacions per mort i els
trasllats corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de
contracte; les percepcions per matrimoni.

   - Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials, complements de lloc, complements
en funció del resultat de l'empresa, complements quantitat i qualitat) no seran subvencionables, excepte que
es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora.

5.8 Els projectes subvencionables, independentment de la categoria a la que pertanyin, s'hauran de dur a
terme en un únic emplaçament.

5.9 Una mateixa despesa només es podrà presentar a una de les tipologies de projectes que s'han definit.

5.10 Una mateixa empresa únicament podrà presentar una sol·licitud per a una de les tipologies de projecte
que s'han definit.

5.11 No s'admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor i el sol·licitant tinguin vinculació,
excepte que s'obtingui una autorització prèvia de l'òrgan concedent i que la contractació es realitzi d'acord
amb les condicions normals de mercat. 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.
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5.12 El termini d'execució dels projectes:

5.12.1 Els projectes de creació d'ocupació, projectes d'inversió empresarial en actius fixes i els projectes de
creació o ampliació de centres de R+D+i, hauran d'iniciar-se a partir de l'1 de gener de 2016 i finalitzar com a
màxim el 31 de desembre de 2017.

5.12.2. Els projectes estratègics per a l'economia catalana, hauran d'iniciar-se a partir de la data de sol·licitud
de l'ajut i finalitzar com a màxim dos anys a comptar d'aquesta data.

5.12.3 Existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació del 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.

5.13 Addicionalment, els projectes han de complir els següents requisits:

a) En el cas de projectes estratègics per a l'economia catalana, l'empresa sol·licitant ha de contribuir almenys
en un 25% en el finançament del projecte.

b) Els actius fixes subvencionables s'hauran d'incloure a l'actiu de l'empresa i romandre en l'establiment
almenys durant 3 anys des de la data de finalització del projecte que consti en la resolució d'atorgament de
l'ajut. En el cas de projectes estratègics per l'economia catalana, aquest període serà de 5 anys.

c) Els nous llocs de treball creats subvencionats s'han de mantenir durant un mínim de 3 anys des de la data
de finalització del projecte que consti en la resolució d'atorgament de l'ajut.

 

Base 6

Sol·licituds

6.1 La forma de presentació de les sol·licituds s'establirà a la convocatòria d'aquests ajuts.

6.2 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als quals fa referència la base 3, si s'escau.

b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix
concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia
sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o
concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.

c) Existència o no dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l'exercici fiscal en curs i en els dos
exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l'import i l'ens atorgant. Quan l'empresa o entitat mantingui
amb d'altres empreses algun dels vincles descrits a l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la
Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament
de la Unió Europea als ajuts de minimis, d'acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també els
ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades.

d) Disposar de l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil
o al registre corresponent, tret que es tracti d'una empresa en procés de constitució.

e) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els
termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable, tret que es tracti d'una empresa en procés de
constitució.

f) En el cas que el beneficiari de la subvenció subcontracti d'acord amb els termes indicats en aquestes bases,
haurà d'indicar en la sol·licitud l'entitat amb la qual realitzarà la subcontractació, per tal que l'òrgan concedent
ho valori i autoritzi mitjançant la resolució d'atorgament.

g) Declaració responsable que contingui la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o
administració amb la finalitat que preveu la base 23.j).

h) Declaració conforme el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic que figura com a annex a l'Acord
GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels
procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016).

i) En el cas de projectes estratègics, declaració conforme el sol·licitant no ha posat fi a una activitat idèntica o
similar dins de l'Espai Econòmic Europeu en els darrers 2 anys a comptar des de la presentació de la sol·licitud
d'ajut o que, en el moment de la presentació de la sol·licitud no tingui plans concrets per posar fi a l'esmentada
activitat en un termini màxim de 2 anys després de la finalització del projecte d'inversió.
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6.3 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la
veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser
causa d'inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens
perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

 

Base 7

Procediment de concessió i valoració

7.1 El 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 38/20036, general de subvencions, i
d'acord amb el que preveuen els article següents.

7.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Unitat d'Internacionalització i Inversions
d'ACCIÓ. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en
l'aplicació dels criteris de valoració establerts. La puntuació total assolida per un projecte serà el resultat de
multiplicar el valor de cadascun dels criteris establerts a la base 8 d'aquest annex, per la puntuació que es
doni a cada criteri (aquesta puntuació podrà anar de 0 a 5).

L'òrgan instructor elaborarà un informe de valoració previ i podrà demanar el suport o l'assessorament d'un
expert en l'àmbit corresponent i realitzar les visites o entrevistes oportunes amb el sol·licitant.

7.3 La puntuació mínima que ha d'assolir un projecte per poder obtenir la concessió de la subvenció sol·licitada
és de 250 punts.

7.4 L'òrgan col·legiat de valoració, encarregat de l'avaluació definitiva de les sol·licituds sobre la base de la
valoració feta per l'òrgan instructor, estarà constituït a aquest efecte i estarà integrat per tres representats
d'ACCIÓ i dos representants de la Direcció General d'Indústria.

A les reunions d'aquest òrgan col·legiat hi assistirà un altre representant d'ACCIÓ 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.

7.5 Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, l'òrgan col·legiat de valoració elaborarà un
informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.

7.6 El projecte que obtingui la puntuació màxima (500 punts) rebrà la intensitat màxima prevista per aquestes
bases mentre que per a la resta de sol·licituds les intensitats es reduiran seguint el criteri següent:

Intensitat a aplicar = Intensitat màxima prevista per les bases x (Ps/Pm), on

Ps = Puntuació obtinguda per una determinada sol·licitud

Pm = Puntuació màxima que pot obtenir una sol·licitud (500 punts)

Si un cop aplicades les intensitats, el pressupost és insuficient per aprovar tots els projectes que han obtingut
una puntuació mínima de 250 punts, s'aprovaran aquelles sol·licituds que hagin obtingut una puntuació
superior mentre que la resta es denegaran per manca de pressupost.

7.7 Entre els projectes que, una vegada aplicades les previsions incloses a l'apartat anterior, obtinguin la
mateixa puntuació total, i en cas que no existeixi pressupost per a concedir ajut a totes aquestes sol·licituds,
s'aplicarà un prorrateig de la subvenció.

 

Base 8

Criteris de valoració

8.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds seran els següents:

a) Objectiu del projecte  (valor 30 punts): Novetat de l'activitat a desenvolupar i valor afegit, complexitat
tècnica en l'execució del projecte que ha fet necessari el suport d'ACCIÓ i competència amb altres
localitzacions de fora de Catalunya a l'hora d'ubicar el projecte d'inversió.

b) Qualitat del projecte pel que fa a volum i qualitat de l'ocupació creada, el volum i qualitat de les inversions
directes que comporta el projecte i també el perfil de les inversions induïdes pel projecte en la mateixa
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empresa. Pels projectes de creació de Centres de R+D+i, qualitat cientificotècnica de les activitats que es duran
a terme en el centre (valor: 30 punts).

c) Capacitat i viabilitat tècnica i econòmica del projecte. (valor: 20 punts): Concreció i coherència 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 teixit empresarial mitjançant la subcontractació
de proveïdors, impacte sobre la creació d'ocupació indirecta. Contribució a la internacionalització i al reequilibri
territorial de l'economia catalana, i a la consolidació de l'empresa a Catalunya. (valor: 20 punts).

8.2 Es deixarà constància en l'expedient dels aspectes concrets que s'han valorat en aplicació de cada criteri i
de la relació entre la puntuació obtinguda i l'import de la subvenció.

 

Base 9

Òrgan competent per la resolució dels ajuts i recursos

9.1 L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació
correspongui.

9.2 Vistos l'expedient i l'informe emès per l'òrgan col·legiat de valoració, i a proposta d'aquest, el/la
conseller/a delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui, 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.

9.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la
data de la publicació de la convocatòria.

9.4 La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació del sol·licitant a la qual es concedeix la
subvenció, l'import, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut i, si escau, el
percentatge subvencionat del cost de l'activitat i el seu caràcter de minimis fent referència al Reglament (UE)
1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la UE als ajuts de minimis.

9.5 Aquesta resolució es notificarà, previ consentiment del sol·licitant, mitjançant l'enviament d'un correu
electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut,
informant-lo de que té una resolució pendent de ser llegida. 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. Quant 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
destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Aquestes notificacions també es podran efectuar mitjançant correu certificat amb justificant de recepció.

9.6 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s'entendrà que la
sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

9.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot
presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a
comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva
publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Base 10

Publicitat de la resolució

10.1 D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l'article
94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si l'import de les subvencions atorgades,
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individualment considerades, és igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat per mitjà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit
pressupostari al qual s'ha imputat, les persones beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o les finalitats
de la subvenció. Si la quantia de les subvencions concedides és inferior a 3.000,00 euros no escaurà la
publicació al DOGC.

10.2 Sens perjudici del que estableix l'apartat anterior, es donarà publicitat dels atorgaments dels ajuts
mitjançant la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat)

 

Base 11

Subcontractació

11.1 S'entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers l'execució total o parcial de l'activitat
que constitueix l'objecte de la subvenció. Queda fora d'aquest concepte la contractació de les despeses en què
hagi d'incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l'activitat subvencionada.

11.2 Les subcontractacions que es puguin realitzar tindran una limitació del 80% del cost total elegible.

11.3 La subcontractació s'ha d'ajustar als articles 29 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i a l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que en desenvolupa el Reglament, i
caldrà tenir en compte el següent:

   - La subcontractació en cap cas suposarà un cost addicional en l'import de la subvenció.

   - Les persones beneficiàries són responsables que en l'execució de l'activitat subvencionada concertada amb
tercers es respectin els límits establerts pel que fa a la naturalesa i la quantia de despeses subvencionables, i
els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració per permetre la verificació adequada del compliment
dels límits esmentats. A aquests efectes, el contracte o conveni haurà de recollir l'obligació de facilitar a la
persona beneficiària la informació requerida per l'òrgan convocant.

   - En cap cas es podrà concertar per part de la persona beneficiària l'execució total o parcial de les accions
subvencionades amb les persones que estableix l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. A aquest
efecte tenen la consideració de persones vinculades a les persones beneficiàries les que estableix l'article 68
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

   - La subcontractació s'haurà de formalitzar per escrit mitjançant contracte, conveni o acte de validesa jurídica
similar.

   - El contractista no podrà concertar amb tercers l'execució total ni parcial de l'acció subcontractada.

   - En el cas que l'activitat concertada amb tercers superi el 20% de l'import de la subvenció i l'import sigui
superior a 60.000,00 euros, la formalització del contracte l'haurà d'autoritzar prèviament l'òrgan concedent i
haurà de complir amb el principi de publicitat mitjançant la publicació d'un anunci en qualsevol mitjà de difusió
que permeti el coneixement més ampli possible d'empreses interessades en la licitació.

   - En el cas que l'activitat concertada amb tercers superi el 20% de l'import atorgat i que aquest import
superi els 60.000,00 euros, la persona beneficaria haurà de presentar, amb la sol·licitud, el document del
contracte o conveni juntament amb el document de la declaració responsable de la persona subcontractada.
L'òrgan concedent el comprovarà i validarà mitjançant la resolució d'atorgament.

El contingut mínim que ha d'incloure el contracte és el següent:

a) Identificació de les parts (càrrec, nom, NIF, domicili social, tipus d'empresa).

b) Objecte del conveni/contracte.

c) Activitat concreta que se subcontracta: partides contractades, cost o pressupost previst, percentatge sobre
el total de la subvenció.

d) Contraprestació (quantia, forma de realitzar el pagament i justificació del servei prestat).

e) Declaracions i compromisos:

- La persona beneficiària declara si té o no té parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable
anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau amb el contractista o amb qualsevol altre
membre dels seus socis/sòcies o partícips.
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- La persona beneficiària declara que no concerta l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
cap dels supòsits que estableix l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Vigència de la relació contractual.

g) Condicionament de l'efectivitat del contracte a l'atorgament de la subvenció.

h) Causes d'extinció de la relació contractual.

i) Òrgans i procediments als quals se sotmetran les qüestions litigioses que es puguin derivar del conveni.

j) Signatura de les parts.

11.4 Quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior a les quanties establertes pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic per al contracte menor (18.000 euros en els supòsits de subministrament de béns d'equip o prestació de
serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica), el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim 3
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei
o el lliurament del bé, excepte que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient
número d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb
anterioritat a la concessió de la subvenció.

No eximeix de l'obligació de la sol·licitud de les 3 ofertes el fet de comptar amb proveïdors homologats, el fet
que es tracti de proveïdors habituals o la proximitat del proveïdor a l'entitat sol·licitant.

En el cas que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que
els realitzin, prestin o subministrin, l'empresa haurà d'aportar un certificat que motivi les especials
característiques que comporten que no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que realitzin, prestin o
subministrin el bé o servei. Aquest certificat haurà d'estar emès i signat per una entitat externa especialista en
la matèria.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, o, en el seu cas, en la sol·licitud
de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent-se de justificar expressament en
una memòria l'elecció quan aquesta no recaigui en la proposta més avantatjosa.

 

Base 12

Pagament

12.1 Per a totes les tipologies d'ajut, excepte projectes estratègics per a l'economia catalana, el pagament del
100% de l'ajut s'ha de tramitar un cop s'hagi comprovat la justificació de la realització del projecte
subvencionat per part d'ACCIÓ, i un tècnic hagi elaborat una acta favorable de comprovació. Tot i així, en el
cas de projectes de creació de llocs de treball, es pot realitzar un pagament parcial quan transcorrin sis mesos
des de la darrera contractació i es justifiquin degudament les despeses corresponents.

12.2 Per a projectes estratègics per a l'economia catalana, es procedirà al pagament del 50% de l'import de
l'ajut un cop s'hagi comprovat la justificació de la realització del projecte subvencionat per part d'ACCIÓ, i un
tècnic hagi elaborat una acta favorable de comprovació conforme s'ha executat el projecte i s'han creat el
nombre de treballadors acceptats a la Resolució de concessió. El pagament del 50% de l'import d'ajut restant
es farà transcorreguts 12 mesos des de l'última contractació, i prèvia comprovació que es manté, com a
mínim, el nombre de treballadors creats.

 

Base 13

Bestretes de pagament

La 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 corresponents fins a la finalització del projecte. L'aval s'alliberarà amb la certificació prèvia conforme
han estat realitzades les despeses objecte de l'ajut.

 

Base 14
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Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

14.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució de d'atorgament
en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

14.2 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol
alteració de les condicions que s'han tingut en compte  per a la concessió de la subvenció i, en tot cas,
l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc
a la modificació de la resolució de concessió en els termes establerts a la normativa reguladora de la
subvenció.

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 l'essència d'aquesta, en el cas d'alteració
de les condicions que sobrevinguin al servei subvencionat i que siguin justificades abastament pels interessats
abans del termini d'execució del servei.

14.3 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa
finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat
per l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

Base 15

Justificació

15.1 Els beneficiaris de les subvencions han de justificar l'aplicació d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i amb l'Ordre
ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

15.2 Un cop finalitzades les actuacions, el beneficiari ha de presentar un compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa o bé amb aportació d'informe d'auditor, on acrediti la realització de les actuacions
subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts.

15.3 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 han d'estar dins del període d'execució de l'actuació subvencionable que
es defineix a l'apartat 5.12.1 i 5.12.2 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. En el cas que un bé
sigui finançat amb leasing, o amb un altre instrument financer similar, es consideraran subvencionables les
quotes que s'hagin fet efectives amb posterioritat al termini dels pagaments establert per a la resta de
despeses, sempre i quan l'empresa estableixi un aval en el cas que vulgui cobrar l'ajut abans de la finalització
del pagament de les quotes.

15.4 La justificació del projecte s'haurà de formalitzar en l'imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina
web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/justificacio-ajuts/). Una vegada emplenat, s'hi
adjuntarà en format PDF la documentació que es detalla en l'apartat a) següent i s'enviarà telemàticament a
ACCIÓ. L'imprès en paper i signat, juntament amb la documentació dels apartats b) i c) següents es registrarà
a ACCIÓ o qualsevol de les formes que s'establiran a la convocatòria d'ajuts. La documentació justificativa és la
que es detalla a continuació:

15.4.1 Una memòria tècnica justificativa de l'actuació, segons el model que es trobarà disponible a la pàgina
web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/justificacio-ajuts/).

15.4.2 Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació amb les obligacions de publicitat que
s'esmenten a la base 22 d'aquest annex.

15.4.3 Si s'escau, memòria justificativa de les desviacions entre l'actuació justificada i la inicialment
subvencionada.

15.4.4 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.

15.4.4.1 Justificació amb compte justificatiu normal:
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a) Una relació classificada de les despeses realitzades, que forma part de l'imprès normalitzat de justificació
disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/justificacio-ajuts/).

b) 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 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. Ambdós documents formen part de l'imprès normalitzat de justificació, disponible a la
pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/justificacio-ajuts/).

c) Si s'escau, declaració de la persona beneficiària d'acord amb la qual no tenen cap vinculació amb les
empreses que han subcontractat, entenent vinculació en els termes que estableix el Reglament que
desenvolupa la Llei 38/2003, general de subvencions, segons model normalitzat, llevat de disposar
d'autorització expressa de l'òrgan concedent.

d) Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF dels treballadors
propis imputats com a despesa, amb indicació del preceptor, els imports liquidats, les dates i la forma de
pagament, per tal de facilitar el seguiment de la pista d'auditoria.

e) Documentació relativa a, com a mínim, tres ofertes sol·licitades a diferents proveïdors quan l'import de la
contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 €. D'acord amb l'article 31.3 de Llei
38/2003, quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000 euros en
el cas de subministraments i serveis o 50.000 euros en el cas d'obres, el beneficiari ha de sol·licitar com a
mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les
característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o prestin, o
llevat que la despesa s'hagi realitzat anteriorment a la concessió de la subvenció.

En el cas que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que
els realitzin, prestin o subministrin, el beneficiari haurà d'aportar un certificat que motivi les especials
característiques que comporten que no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que realitzin, prestin o
subministrin el bé o servei. Aquest certificat haurà d'estar emès i signat per una entitat externa especialista en
la matèria.

En cas que l'elecció no hagi estat l'oferta més econòmica, s'adjuntarà un document explicatiu o memòria
justificant expressament l'elecció.

f) 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-,
i/o documents que es demanin en la resolució en relació amb els costos de personal).

g) La documentació necessària per poder comprovar que les persones contractades estaven desocupades en el
moment de la contractació, i que pertanyen al col·lectiu de treballadors desafavorits, serà la següent:

      - Que la persona estigui desocupada en el moment de la contractació: informe de vida laboral, certificat del
Servei d'Ocupació de Catalunya.

      - No hagi tingut un treball fix remunerat durant els sis mesos anteriors: certificat de vida laboral que
inclogui informació dels 6 mesos anteriors a la contractació;

      - No disposi de qualificacions educatives de formació secundària o professional superior (CINE 3):
declaració responsable per part del treballador contractat sobre les seves qualificacions educatives;

      - Tingui més de 50 anys: fotocòpia del DNI del treballador contractat;

      - Sigui una persona adulta que visqui com a solter i del que depenguin una o més persones: declaració de
la renda de l'any de la contractació, llibre de família i certificat de convivència emès per l'Ajuntament
corresponent.

      - Tingui menys de 25 anys: fotocòpia del DNI del treballador contractat;

En cas que el sol·licitant autoritzi a ACCIÓ, dins l'imprès de sol·licitud, a obtenir per interoperabilitat les dades
disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics, no caldrà la presentació de la següent documentació:
DNI, llibre de família i certificat de convivència.

ACCIÓ es reserva el dret de sol·licitar documentació addicional si considera, en el moment de la justificació,
que no queda suficientment provat que les persones contractades pertanyen a algun dels col·lectius de
treballadors desafavorits.

h) En funció del tipus de projecte, documentació justificativa de la creació neta d'ocupació, que s'especificarà a
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la Resolució d'atorgament de l'ajut.

15.4.4.2 Justificació amb compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor:

a) Una relació classificada de les despeses realitzades, que forma part de l'imprès normalitzat de justificació
disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/justificacio-ajuts/).

b) Informe d'un auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre oficial d'auditors de comptes (ROAC)
depenent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (IAC):

   - 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.

   - Aquest informe haurà de seguir les pautes marcades en els documents “Instruccions per a la gestió i
justificació de l'actuació subvencionada” i “Abast de l'informe d'auditoria”.

   - 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 5.12 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 comptes anuals per un auditor
sotmès al Real Decret Legislatiu 1/2011, d'1 de juliol, per el que 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 el primer cas, però,
ACCIÓ podrà designar un altre auditor a petició del beneficiari.

15.5 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament
pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La
descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per
tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura
no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa.
En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la
disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j del Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació.

15.6 Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament
pel qual es regulen, les obligacions de facturació:

a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de
fer-hi constar el seu NIF i denominació social.

b) El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el
document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació
complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, la persona beneficiària ha
d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu d'un import superior a 100 euros i s'han de justificar
mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de la factura a què correspon el pagament i la
seva data. El segell del proveïdor ha de contenir com a mínim el nom i el NIF.

En el cas que el comprovant de pagament englobi diverses factures serà necessari adjuntar una relació
d'aquestes factures amb els seus imports.

En el cas d'adquisicions mitjançant lísing s'haurà de presentar còpia del contracte, en el que hi haurà de
constar l'opció de compra, així com còpia de les factures o factures proforma que acreditin el contracte de
lísing. A més, el beneficiari haurà de constituir una finança per l'import de la subvenció proporcional a la
despesa finançada amb lísing, i mantenir-la vigent fins que es provi el pagament de les quotes i l'exercici del
dret d'opció, així com la corresponent transferència al beneficiari del domini sobre l'objecte del lísing.

En el cas que el pagament s'hagi efectuat amb una moneda diferent a l'euro caldrà presentar el document
bancari en el que consti el tipus de canvi aplicat.
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15.7 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. Aquestes compensacions s'hauran de justificar en la memòria justificativa de les desviacions
entre l'actuació justificada i la inicialment subvencionada.

15.8 Igualment, el beneficiari haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a l'objecte de l'ajut
que li pugui requerir ACCIÓ.

15.9 Si la justificació no reuneix els requisits que estableix aquesta base, es requerirà al beneficiari perquè en
un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho
fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, 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.

15.10 ACCIÓ, un cop finalitzada l'execució del projecte, estendrà acta de comprovació de l'actuació
subvencionada.

15.11 Les factures originals es marcaran amb un segell, indicant-hi la línia objecte de l'ajut i l'import o
percentatge que s'imputa.

 

Base 16

Verificació de les accions subvencionables

16.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de
dos tipus:

16.1.a) Verificacions administratives.

Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones
beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris,
etc.).

16.1.b) Verificacions in situ o sobre el terreny.

Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les
obligacions dels beneficiaris.

Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.

16.2 Les persones beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació
administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent.

 

Base 17

Control de les accions subvencionables

17.1 ACCIÓ efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat .

ACCIÓ 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.

17.2 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.

17.3 L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència
d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada per aquest ajuts.

17.4 Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan
concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració
autonòmica, estatal i comunitària.
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Base 18

Revocació

18.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En les tipologies d'ajut sotmeses al règim de minimis, també serà causa de revocació:

a) Quan la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses
subvencionables, procedents de qualsevol administració o ens públic nacional, autonòmic o local, doni lloc a un
excés de finançament públic del projecte, sobrepassant els percentatges o llindars establerts als reglaments o
decisions de la Comissió Europea que li són aplicables.

b) Quan d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu
a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, el
beneficiari superi l'acumulació d'ajuts de minimis, establerta en 200.000,00 euros per empresa durant el
període de 3 exercicis fiscals o bé 100.000 euros en el cas d'empreses que operin en el sector del transport per
carretera.

En aquest còmput es considerarà qualsevol ajut de minimis atorgat per qualsevol administració o ens nacional,
autonòmic o local.

c) L'adopció, en virtut del que estableixen els article 107 a 109 del Tractat de funcionament de la Unió Europea,
d'una decisió de la qual se'n derivi una necessitat de reintegrament.

18.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General,
en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció
concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 100 i
següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

 

Base 19

Renúncia

19.1 Les persones beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades només per causes justificades i de
forma expressa, totalment o parcialment, mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre
i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent. Els/les beneficiaris/
àries hauran de retornar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

19.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat
atorgada, la persona beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la
subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució
corresponent.

 

Base 20

Règim de compatibilitat dels ajuts

20.1 En base al que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013,
relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis
(DOUE L 352 de 24.12.2013), al qual s'acullen els projectes en els que hi hagi creació d'ocupació de
treballadors no desafavorits i els projectes d'actius fixes, l'ajut total de minimis concedida a una única empresa
no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En el cas d'empreses que
operin en el sector del transport per carretera l'ajut total de minimis no serà superior a 100.000 euros durant
qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Per comptabilitzar els ajuts de mínimis cal tenir en compte tant els ajuts rebuts per l'empresa sol·licitant com
els rebuts per aquelles empreses amb les que la sol·licitant hi tingui un vincle dels definits a l'apartat 2 de
l'article 2 de l'esmentat Reglament (concepte de “empresa única” o empreses que formen part d'un grup
empresarial). Així mateix, cal tenir en compte el que estableixen els apartats 8 i 9 de l'article 3 del mateix
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Reglament en relació amb les empreses que pateixen un procés de fusió o adquisició d'empreses o bé, de
separació.

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 perseguit, i amb
independència de si l'ajut concedit està finançat total o parcialment mitjançant recursos de la Unió Europea.

20.2 En base al que estableix el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel
que es declaren determinats ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de Funcionament de la Unió Europea (Reglament general d'exempció per categories), els ajuts atorgats
en el cas de projectes amb creació d'ocupació de treballadors desafavorits i Projectes estratègics per a
l'economia catalana, no s'acumularan amb cap altre ajut atorgat conforme al Reglament (UE) núm. 651/2014
de la Comissió, de 17 de juny de 2014, ni amb cap ajut de mínimis que compleixi les condicions que estableix
el Reglament (UE) núm. 1407/2013, ni amb cap altre finançament comunitari corresponent (parcialment o
totalment) als mateixos costos subvencionables si aquesta acumulació supera la intensitat més alta o l'import
més alt d'ajut aplicable a l'esmentat ajut en virtut del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de
juny de 2014, pel que es declaren determinades ajudes compatibles amb el mercat comú en aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

 

Base 21

Infraccions i sancions

21.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i
II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els
articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi.

21.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General,
en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici
del procediment sancionador, d'acord amb el que disposa la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 22

Publicitat de les subvencions per part de la persona beneficiària

22.1 El beneficiari de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del
programa,  activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que estableix la base que regula les
obligacions de les persones beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

22.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar les persones beneficiàries de les subvencions són les
següents:

Es farà constar en qualsevol comunicació i difusió externa que l'actuació subvencionada s'ha realitzat “Amb el
suport d'ACCIÓ” i es farà constar la marca d'ACCIÓ en tots els elements informatius i publicitaris relacionats
amb l'activitat subvencionada, segons el que es detalla a l'adreça http://accio.gencat.cat/identitat-corporativa.

 

Base 23

Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions generals de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant d'ACCIÓ en la forma i el termini que estableix la base que
regula la justificació dels ajuts.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió,
o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat i
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el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un
percentatge del cost de l'activitat o a la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici
d'altre mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la totalitat
de la despesa realitzada amb relació a l'objecte global o parcial, en aquest darrer cas, sempre que es pugui
executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció
atorgada durant un període mínim de cinc anys.

d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la
destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit
a l'òrgan instructor, abans de la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de
modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i
les condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunitats o que no hagin estat acceptats poden
donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, 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 d'altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i
aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa
finalitat, ajudes, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i
qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal que se'n pugui avaluar la seva compatibilitat.
Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació
donada als fons percebuts.

g) Disposar dels llibres comptables, els 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.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que
s'indiquin a la resolució corresponent.

i) Donar publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit
producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.

j) Comunicar a l`òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions
de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, un cop concedida la subvenció, en
compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

k) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de
transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

l) Mantenir la creació neta d'ocupació lligada al projecte d'inversió que ha estat subvencionat durant un període
mínim de tres anys des de la data de finalització del projecte que consti en la resolució d'atorgament de l'ajut.

m) Mantenir dins l'actiu de l'empresa i dins de l'establiment, els actius fixes subvencionats almenys durant tres
anys des de la data de finalització del projecte que consti en la resolució d'atorgament de l'ajut. En el cas des
projectes que pertanyin a la categoria de “projectes estratègics per a l'economia catalana”, els actius s'hauran
de mantenir durant un període de cinc anys.

n) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones
beneficiàries, que figuren com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació
del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152
de 30.6.2016).

 

Base 24

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció
d'ACCIÓ s'inclouen al fitxer Ajuts i subvencions de l'Ordre EMO 293/2014, de 19 de setembre, per la qual es
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regulen els fitxers que inclouen dades de caràcter personal de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa,
ACCIÓ) (DOGC núm. 6720, de 3.10.2014). La finalitat de la recollida de dades és el control i la gestió de les
sol·licituds d'ajuts i subvencions publicades per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ. Les
persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant un escrit dirigit al responsable del fitxer
(presentat a ACCIÓ i amb referència “Protecció de dades”), passeig de Gràcia, núm. 129, 08008 Barcelona, o a
dades.accio@gencat.cat.

Les persones beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal
adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
desenvolupada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les persones beneficiàries establiran les
mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin
com a conseqüència de les actuacions objecte d'aquesta Ordre. En especial s'adoptaran les mesures adients
per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat a les dades esmentades.

 

 

Annex 2

 

Per a la tipologia de projectes estratègics per a l'economia catalana (apartat 5.1.5 de l'annex 1) s'hauran de
localitzar en algun dels següents municipis del mapa d'ajuts d'estat de finalitat regional (Mapa d'ajuts regionals
per Espanya, Decisió de la CE SA 38472):

Alt Camp: Querol, Pont d'Armentera, Pla de Santa Maria, Vila-rodona, Figuerola del Camp, Rodonyà, Alió, Valls,
Bràfim, Montferri, Puigpelat, Nulles, Vallmoll, Garidells, Rourell, Masó, Milà, Alcover, Mont-ral, La Riba.

Alt Penedès: Sant Llorenç d'Hortons, Gelida, Sant Sadurní d'Anoia, Subirats, Olesa de Bonesvalls, Avinyonet
del Penedès, Torrelavit, el Pla del Penedès, Santa Fe del Penedès, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de
Mediona, Mediona, Font-rubí, Puigdàlber, Sant Cugat, Sesgarrigues, Olèrdola, Vilafranca del Penedès, la
Granada, Vilobí del Penedès, les Cabanyes, Pacs del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Sant Martí Sarroca,
Torrelles de Foix, Pontons, Castellví de la Marca, Castellet i la Gornal.

Anoia: Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Sant Pere Sallavinera, Calaf, Pujalt, Sant Martí
Sesgueioles, els Prats de Rei, Veciana, Copons, Rubió, Montmaneu, Argençola, Jorba, Òdena, Igualada, Santa
Margarida de Montbui, Castellolí, el Bruc, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Sant Martí de Tous, Piera,
els Hostalets de Pierola, Masquefa, Cabrera d'Anoia, Capellades, la Torre de Claramunt, Carme, Orpí, Santa
Maria de Miralles, la Llacuna, Bellprat.

Bages: Cardona, Navàs, Sant Mateu de Bages, Súria, Castellnou de Bages, Balsareny, Gaià, Sant Feliu
Sasserra, Avinyó, Santa Maria d'Oló, Sallent, Artés, Moià, l'Estany, Calders, Monistrol de Calders, Talamanca, el
Pont de Vilomara i Rocafort, Navarcles, Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Callús, Sant Joan de Vilatorrada,
Fonollosa, Aguilar de Segarra, Rajadell, Castellfollit del Boix, Sant Salvador de Guardiola, Castellgalí, Sant
Vicenç de Castellet, Mura, Castellbell i el Vilar, Monistrol de Montserrat, Marganell.

Baix Camp: La Selva del Camp, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

Baix Ebre: l'Ametlla de Mar, el Perelló, l'Ampolla, Camarles, Deltebre, l'Aldea, Tortosa, Tivenys, Benifallet,
Xerta, Aldover, Paüls, Alfara de Carles, Roquetes.

Baix Llobregat: Gavà, Viladecans, Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Molins de Rei, Papiol, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Abrera,
Sant Vicenç dels Horts, Sant Joan Despí, Olesa de Montserrat.

Baix Penedès: Arboç, Santa Oliva, Bellvei, Bisbal del Penedès, Banyeres del Penedès.

Berguedà: Pobla de Lillet, Sant Julià de Cerdanyola, Nou de Berguedà, Cercs, Berga, Avià, Olvan, Casserres,
Puig-reig.

Conca de Barberà: Montblanc.

Garrotxa: Sales de Llierca, Montagut i Oix, Tortellà, Beuda, Besalú, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Argelaguer,
Sant Jaume de Llierca, Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts, Olot, Mieres, Sant Feliu de Pallerols, la Vall
d'en Bas, les Preses, la Vall de Bianya, Riudaura, les Planes d'Hostoles.

Gironès: Campllong, Llambilles, Quart, Juià, Celrà, Sant Julià de Ramis, Llagostera, Cassà de la Selva, Fornells
de la Selva, Vilablareix, Bescanó, Sant Gregori, Sarrià de Ter.
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Maresme: Tordera, Palafolls, Malgrat de Mar, Pineda de Mar.

Montsià: Sant Jaume d'Enveja, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Alcanar, Ulldecona, Freginals, Godall,
Masdenverge, Santa Bàrbara, la Galera, Mas de Barberans, la Sénia.

Noguera: Preixens.

Osona: Prats de Lluçanès, Olost, Oristà, Sant Bartomeu del Grau, Gurb, Vic, Santa Eugènia de Berga, les
Masies de Roda, Santa Maria de Corcó, Vilanova de Sau, Torelló, les Masies de Voltregà, Taradell, Seva, Tona,
Roda de Ter, Sant Martí de Centelles, Centelles, Brull, Sant Pere de Torelló.

Pla de l'Estany: Sant Miquel de Campmajor, Porqueres, Banyoles, Cornellà del Terri, Palol de Revardit.

Pla d'Urgell: Bell-lloc d'Urgell, el Palau d'Anglesola, Vila-sana, Castellnou de Seana.

Priorat: Falset, Masroig.

Ribera d'Ebre: la Palma d'Ebre, Flix, Vinebre, la Torre de l'Espanyol, Ascó, Garcia, Móra la Nova, Tivissa, Riba-
roja d'Ebre, Móra d'Ebre, Benissanet, Miravet, Ginestar, Rasquera.

Ripollès: Camprodon, Sant Pau de Segúries, Ogassa, Sant Joan de les Abadesses, Ribes de Freser, Campelles,
Gombrèn, Campdevànol, Ripoll, Vallfogona de Ripollès, les Llosses.

Segarra: Cervera, Estaràs, Granyanella.

Segrià: Alguaire, la Portella, Corbins, Vilanova de la Barca, Torrefarrera.

Selva (la): Arbúcies, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Massanes, Maçanet de la Selva, Sils, Riudarenes,
Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva, Vilobí d'Onyar, Santa Coloma de Farners, Sant Hilari Sacalm,
Brunyola, Anglès, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Hostalric, Fogars de la Selva.

Solsonès: Guixers, la Coma i la Pedra, Sant Llorenç de Morunys, Odèn, Navès, Lladurs, Olius, Solsona,
Castellar de la Ribera, Pinell de Solsonès, Llobera, Riner, Clariana de Cardener, Pinós, la Molsosa.

Tarragonès: Morell, Constantí, Pobla de Mafumet.

Terra Alta: la Fatarella, la Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs, Corbera d'Ebre,

Gandesa, Batea, Caseres, Bot, Prat de Comte, el Pinell de Brai, Horta de Sant Joan, Arnes.

Urgell: Tàrrega, Bellpuig, Anglesola, Agramunt, Vilagrassa, Puigverd d'Agramunt.

Vallès Occidental: Castellar del Vallès, Sentmenat, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de
Mogoda, Barberà del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sant
Cugat del Vallès, Rubí, Castellbisbal, Viladecavalls, Vacarisses.

Vallès Oriental: Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Llinars del Vallès, Cardedeu, les Franqueses del
Vallès, la Roca del Vallès, la Garriga, Bigues i Riells, l'Ametlla del Vallès, Canovelles, Vilanova del Vallès, Lliçà
d'Amunt, Lliçà de Vall, Parets del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Martorelles, la Llagosta, Mollet del
Vallès, Caldes de Montbui.

 

(16.258.044)
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