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Disposicions

AGÈNCIA DE SUPORT
A L’EMPRESA CATALANA

RESOLUCIÓ
EMO/2747/2011, de 14 de novembre, per la qual es modifica la Resolució 
EMO/1832/2011, de 14 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores del 
programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte, i se’n fan públiques les 
convocatòries per a l’any 2011.

Per mitjà de la Resolució EMO/1832/2011, de 14 de juliol (DOGC núm. 5928, 
de 26.7.2011), s’aproven les bases reguladores del programa d’ajuts a inversions 
empresarials d’alt impacte, i se n’obren les convocatòries per a l’any 2011.

Atès que és necessari modificar l’article 4.1 de l’esmentada Resolució, on es fa 
constar la quantitat màxima destinada a aquest programa d’ajuts;

Vist l’informe previ de l’Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions que em 
són conferides,

RESOLC:

Es modifica l’article 4.1 de la Resolució EMO/1832/2011, de 14 de juliol (DOGC 
núm. 5928, de 26.7.2011), per la qual s’aproven les bases reguladores del programa 
d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte, i se’n fan públiques les convocatòries 
per a l’any 2011, que queda redactat de la manera següent:

“4.1 La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts per a projectes d’inversió 
empresarial d’alt impacte és de 4.000.000 euros, aplicats a la partida pressupostària 
D/7025/7700001/574.

”D’aquesta quantitat, 3.750.000 euros són destinats a projectes empresarials 
d’alt impacte portats a terme per empreses, i la resta, 250.000 euros, a projectes 
d’infraestructures portats a terme per ajuntaments.

”En el cas que hi hagi romanent, es podran traspassar els fons destinats als dos 
tipus de projectes, d’empreses i d’infraestructures, indistintament.”

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de novembre de 2011

JOSEP MORAGAS I FREIXA

Conseller delegat
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