
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

RESOLUCIÓ EMO/1277/2014, de 26 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2014 de la
línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial.

El Govern té la voluntat de facilitar el finançament de les empreses catalanes que fomentin la reactivació
industrial del territori, especialment en aquelles comarques on, malauradament, la taxa d’atur se situa per
sobre de la mitjana del territori català o s’hagi patit una deslocalització industrial amb un afectació superior a
100 treballadors. Per a aquest propòsit es valoren una sèrie de factors, com ara la internacionalització o el plus
d’un avantatge competitiu en forma de patent o projecte de recerca o bé criteris definitoris de les empreses
beneficiàries dels ajuts, que permetin donar suport a les empreses que puguin participar activament en el
procés de reactivació industrial a Catalunya.

Amb aquesta finalitat el Departament d’Empresa i Ocupació, per mitjà de la Direcció General d’Indústria, ha
implementat, d’acord amb l’Ordre EMO/223/2013, de 16 de setembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores i s’obre la convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de
reactivació industrial (DOGC núm. 6467, de 26.9.2013), una línia d’ajuts en forma de garantia per al
finançament de projectes de reactivació industrial, amb la col·laboració de l’Institut Català de Finances.

Vist que l’import màxim per prestar avals de la convocatòria 2013 no s’ha esgotat a data 31 de desembre de
2013;

D’acord amb el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Català de
Finances, de 7 de maig de 2014;

D’acord amb l’article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i amb la Llei 1/2014, de 27 de
gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014);

Atès l’interès esmentat; vistos els informes de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i en virtut de
les facultats que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989,de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte fer pública la convocatòria per a l’any 2014 de la concessió d’ajuts en forma
de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial, subjecte a les bases publicades a l’Ordre
EMO/223/2013, de 16 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de la
línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (DOGC núm. 6467,
de 26.9.2013).

 

Article 2

Import màxim per prestar avals

D’acord amb l’article 42 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
a l’any 2012 (DOGC núm. 6075, de 27.2.2012), s’autoritza l’Institut Català de Finances (en endavant ICF) a
prestar avals per promoure l’activitat empresarial i l’ocupació, dels quals, d’acord amb el Departament
d’Empresa i Ocupació, es podrà destinar un import màxim de 15.353.600,00 euros per garantir una línia de
préstecs per un import màxim de 19.192.000,00 euros aportats i formalitzats directament per l’ICF.
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L’atorgament dels ajuts regulats en aquesta Ordre s’estableix en el marc del Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Empresa i Ocupació i l’ICF de 7 de maig de 2014.

 

Article 3

Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds

3.1 El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució
al DOGC i fins al 31 de desembre de 2014, o fins exhaurir el pressupost per aquests conceptes.

3.2 Les sol·licituds s'han de formalitzar per mitjà de la pàgina web del portal Finempresa (www.finempresa.cat)
i s’ha d’adjuntar la documentació que preveu la base 6 de l’Ordre de referència. Així mateix, l’imprès de
sol·licitud resultant de la tramitació telemàtica, en paper i degudament signat, es presentarà en el termini que
estableix l’apartat anterior a la Direcció General d’Indústria, passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, o en
qualsevol oficina de la xarxa d’oficines de gestió empresarial (OGE), que es pot consultar a la pàgina web
http://gencat.cat/canalempresa/xarxa.

La presentació de sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb els supòsits que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

3.3 La signatura de la sol·licitud implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la
funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i
amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social per part del sol·licitant.

 

Article 4

Empreses beneficiàries

Per poder accedir als ajuts, les empreses beneficiàries que els sol·licitin han de complir els requisits que
disposa la base 2 de l’Ordre EMO/223/2013, de 16 de setembre.

 

Article 5

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L’òrgan competent per a la tramitació, la resolució i l’establiment el termini per a la conclusió del procediment,
el mitjà de notificació i el règim de recursos es regula a la base 9 de l’Ordre EMO/223/2013, de 16 de
setembre.

 

Article 6

Tipologia dels projectes objecte de finançament

6.1 Els projectes d’inversió per a la implantació de creació de nous establiments industrials o l’ampliació dels
existents que comportin la creació de nous llocs de treball.

6.2 Els plans de millora de la competitivitat, ja sigui mitjançant el desenvolupament de nous productes o la
incorporació de sistemes de producció avançats, que contribueixin a la reactivació industrial i generin ocupació
neta.

 

Article 7

Règim jurídic aplicable

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; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el
Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com l’Ordre
EMO/223/2013, de 16 de setembre.
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Article 8

Comunicació a la Comissió Europea

Aquesta convocatòria d’ajuts es regeix pel Reglament (CE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013,
relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis
(DOUE L 352, de 24.12.2013).

 

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, 26 de maig de 2014

 

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

 

(14.156.030)
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