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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
ORDRE EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions
per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades
econòmicament per la COVID-19.
Catalunya és un país amb una sòlida tradició empresarial on l'activitat de les empreses incloses a l'àmbit
competencial del Departament d'Empresa i Coneixement representa una part molt significativa de la riquesa
generada.
A principis del mes de març de 2020 s'ha reconegut com a pandèmia global la malaltia per coronavirus
(COVID-19), per la qual cosa es va declarar l'estat d'alarma el passat 14 de març, per tal de gestionar la
situació de crisi sanitària ocasionada.
Aquesta pandèmia està ocasionant copiosos danys a tot Catalunya, generant, entre altres, una reducció
dràstica i involuntària de l'activitat econòmica del teixit empresarial català, provocant l'aturada directa o
indirecta de nombroses empreses. En aquest sentit el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm.
67, de 14.3.2020); el Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020
(BOE núm. 73, de 18.3.2020); el Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma
decretat pel Reial decret 463/2020 (BOE núm. 86, de 28.3.2020), i el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de
març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliena que
no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la
COVID-19 (BOE núm. 87, de 29.3.2020), han declarat i ampliat l'estat d'alarma, així com regulat el permís
retribuït per a persones treballadores de la majoria d'activitats empresarials per al conjunt de l'Estat espanyol,
la qual cosa ha implicat el tancament de determinades activitats empresarials i la conseqüent afectació directa
i indirecta al conjunt de l'economia.
En el cas concret del sector industrial a Catalunya, majoritàriament configurat per micro, petites, i mitjanes
empreses, l'afectació ha estat i és molt significativa, i molt probablement s'allargarà fins que es pugui tornar a
la normalitat.
A escala sectorial, per exemple, es constata l'afectació dels diferents àmbits de la indústria manufacturera i de
serveis a la producció mitjançant l'aplicació de mesures de regulació de l'ocupació, tant en nombre de
treballadors/ores i expedients afectats, com de manera especial per la participació relativa que aquests afectats
tenen en el conjunt de treballadors/ores afiliats.
En l'àmbit territorial, tot i l'afectació generalitzada a Catalunya, cal destacar que les empreses de la Conca
d'Òdena, així com dels municipis adjacents, han patit una major afectació: mitjançant la Resolució
INT/718/2020, de 12 de març, per la qual s'acorda restringir la sortida de persones dels municipis d'Igualada,
Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena (DOGC núm. 8083A, de 12.3.2020), posteriorment
confirmada pel Ministeri de Sanitat segons l'Ordre SND/290/2020, de 26 març, per la qual es prorroga la
Resolució INT/718/2020, de 12 de març (BOE núm. 84, de 26.3.2020), restava limitada tota mobilitat de
persones treballadores i mercaderies que no fossin específicament considerades com a essencials.
Aquesta situació, difícil per a totes les activitats industrials i per a tot el territori de Catalunya, s'agreuja en el
cas de les empreses més petites que tenen menys recursos per fer-hi front i alhora una major dificultat per
accedir als mecanismes de finançament que des del Govern de Catalunya i el Govern de l'Estat s'estan posant
en funcionament. És per aquest motiu, que aquestes bases reguladores reconeixen la singularitat de les micro i
les petites empreses en termes dels seus nivells de facturació i del nombre de treballadors/ores contractats.
En aquest sentit el Govern vol activar un instrument que ajudi a aquestes micro i petites empreses, que
representen un percentatge molt important en el conjunt del sector i que estan en una situació de molta
dificultat. Un instrument d'ajut que vol contribuir al manteniment dels treballadors/ores de les empreses fins a
31 de desembre de 2020 i per a totes aquelles activitats que en el període d'afectació acreditin una disminució
de la seva xifra de negoci superior al 33%. Un instrument per alleugeri les despeses fixes que moltes
d'aquestes empreses han de suportar com a punt mort de la seva activitat, despeses que són imprescindibles
per a la represa de l'activitat.
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A aquestes bases reguladores els són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21
de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006), i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC 3791A, de 31.12.2002).
Aquesta línia d'ajuts s'acull a l'apartat 2.7.1 de la Decisió de la Comissió Europea SA 58851 - Marc temporal
nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals,
garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per a recolzar l'economia en el brot actual
de la COVID-19, aprovada el 2 d'abril de 2020. Val a dir que la interpretació d'aquest Marc temporal nacional
s'haurà de fer en consonància amb la secció 3.1 de la Comunicació de la Comissió Europea, de 19 de març de
2020, que estableix el Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal destinades a recolzar l'economia en el
context de brot actual de la COVID-19, i la seva modificació de 3 d'abril de 2020.
Per tot això exposat,

Ordeno:

Article únic
Aprovar les bases reguladores i les condicions per a la concessió de subvencions per a micro i petites empreses
del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19, que
es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 9 de juny de 2020

Maria Àngels Chacón i Feixas
Consellera d'Empresa i Coneixement

Annex 1
Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de
serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19

Disposicions generals

Base 1
Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions a micro i petites
empreses del sector industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la situació de crisis
ocasionada per la COVID-19 per tal de poder fer efectiva la continuïtat de la seva activitat amb el
manteniment dels treballadors/ores amb contracte indefinit.
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Base 2
Empreses beneficiàries
2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les micro i les petites empreses industrials i de serveis a la
producció l'activitat principal de les quals estigui inclosa en la CCAE (Classificació catalana d'activitats
econòmiques) que es detalla a l'annex 2 d'aquesta Ordre. Així mateix, han de tenir la seu social o seu
operativa a Catalunya i han d'acreditar una reducció de la facturació superior al 33% durant el període inclòs
entre l'1 de març de 2020 i el 30 d'abril de 2020 respecte al mateix període de l'any anterior.
Les empreses de serveis a la producció també han d'acreditar que el sector industrial representa més del 50%
de la seva xifra de negoci.
2.2 A efectes d'aquesta Ordre s'entén per:
Microempresa: aquella que l'1 de març de 2020 tingués menys de 10 treballadors/ores.
Petita empresa: aquella que l'1 de març de 2020 tingués entre 10 i 49 treballadors/ores.

Base 3
Requisits
3.1 Totes les empreses beneficiàries hauran de complir els requisits següents:
a) Tenir la condició de micro o petita empresa d'acord amb la definició que estableix la base 2.2 d'aquesta
Ordre.
b) Haver patit una reducció superior al 33 % de la facturació durant el període inclòs entre l'1 de març de 2020
i el 30 d'abril de 2020 respecte del mateix període de l'any anterior.
c) En el cas d'empreses de serveis a la producció cal que el sector industrial representi més del 50% de la seva
facturació.
d) Tenir seu social o operativa a Catalunya.
e) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la
Seguretat Social. 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.
f) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària que
preveuen l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i els 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).
g) Complir els requisits que estableixen els 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).
h) 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 erradicar la violència masclista. Aquest requisit només és
aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.
i) No haver estat sancionada, 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, d'acord 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.
j) Disposar (si escau) 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. Expressament, l'empresa
beneficiària declara l'adopció de les mesures de protecció necessàries per a la seguretat dels seus
treballadors/ores en l'àmbit de la COVID-19.
k) 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 classe de discriminació laboral entre homes i dones.
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l) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició inclosa a les directrius
comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01,
de 31.7.2014) en data 31 de desembre de 2019, malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estiguin
en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19.
m) No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea
que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior (a excepció dels ajuts destinats
a reparar els perjudicis causats per determinats desastres naturals).
n) No estar afectada per cap de les situacions següents: incidències amb el Registre d'acceptacions impagades
(RAI), amb l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit (ASNF) o de caràcter judicial o fons propis
negatius.
o) No haver estat condemnada en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques
adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada, per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així
com per tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, incloent-hi la pornografia, de conformitat amb
la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
p) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
3.2 El compliment dels requisits d'aquesta Ordre s'ha d'acreditar mitjançant la signatura de la declaració
responsable que s'inclou a l'imprès de sol·licitud de l'ajut i que es regula a la base 6.6 d'aquesta Ordre.

Base 4
Quantia dels ajuts
4.1 La subvenció consistirà en una aportació única de 1.500,00 euros per cada treballador/ora que l'empresa
beneficiària mantingui amb contracte indefinit.
4.2 L'import màxim de subvenció per a empresa beneficiària serà el següent:
7.500,00 euros per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors/ores amb contracte indefinit.
12.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors/ores amb contracte indefinit.
30.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors/ores amb contracte indefinit.
60.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors/ores amb contracte indefinit.

Base 5
Despeses subvencionables
5.1 És subvencionable el nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit mantingut per l'empresa
beneficiària entre l'1 de març de 2020 i, almenys, fins al 31 de desembre de 2020.
5.2 Es considerarà que s'ha acomplert l'objecte de la subvenció si s'ha mantingut, almenys, el 80% dels llocs
de treball amb contracte indefinit que l'empresa tenia contractats a 1 de març de 2020. L'incompliment
d'aquest punt comporta la revocació total de l'ajut atorgat.
Si es compleix l'objecte de la subvenció però no s'ha mantingut el 100% dels treballadors/ores amb contracte
indefinit, l'ajut es reduirà proporcionalment.

Base 6
Sol·licituds i documentació
6.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones
interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya
(http://canalempresa.gencat.cat).
6.2 Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu la base 6.6 d'aquesta Ordre, així com els
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altres tràmits associats al procediment de concessió i la seva justificació s'han de realitzar per mitjans
electrònics mitjançant el Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
6.3 La identificació i la signatura de la persona sol·licitant es farà mitjançant la utilització dels sistemes
d'identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat
(http://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html), d'acord amb els criteris que
estableix l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura
electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant mecanismes d'identificació i
signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.
6.4 Les persones interessades s'han d'autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de
concessió i justificació dels ajuts, per mitjans telemàtics, mitjançant el sistema de signatura electrònica que
determini la mateixa Seu electrònica.
6.5 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu electrònica, i sempre
que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de poder visualitzar un missatge que
comuniqui aquesta circumstància i que informi dels efectes de la interrupció del funcionament en el còmput
dels terminis. Això no obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a
visualitzar el missatge esmentat, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes
electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a
terme durant els tres dies hàbils consecutius següents.
6.6 El formulari de sol·licitud inclourà el següent:
a) Breu memòria amb el codi CCAE, l'activitat principal, la descripció de l'activitat de l'empresa i de l'afectació
de la COVID-19 a la seva activitat, quantificant la reducció de facturació patida, que haurà de ser superior al
33% d'acord amb la base 3.1.b) d'aquesta Ordre. També caldrà incloure el nombre total de treballadors/ores
amb contracte indefinit que l'empresa tenia l'1 de març de 2020 i que es compromet a mantenir fins al 31 de
desembre de 2020.
b) Una declaració responsable d'acord amb la base 3.2 que inclourà, a més de tots aquells requisits que
especifica la base 3.1 anterior, el següent:
El compromís de mantenir els llocs de treball amb contracte indefinit que tenia l'1 de març de 2020 almenys
fins al 31 de desembre de 2020.
Declaració d'altres ajuts que hagi rebut el sol·licitant a l'empara de la Decisió de la Comissió Europea SA 56851
- Règim paraigües - Marc temporal nacional d'ajuts estatals per recolzar l'economia en el brot actual de la
COVID-19, en concret, cal declarar aquells ajuts en forma de subvenció, bestretes reemborsables i avantatges
fiscals que es poden atorgar per un import màxim de 800.000,00 euros per beneficiari/ària (mesura 2.7.1 del
Marc temporal nacional).
Declaració d'altres ajuts atorgats per al manteniment dels treballadors/ores, o en forma de subvencions
salarials i/o contribucions a la Seguretat Social, que hagi sol·licitat o rebut el beneficiari/ària.
Que disposa de l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre
mercantil o al registre corresponent, i que en aquests figura com activitat principal el codi CCAE informat pel
beneficiari/ària en la sol·licitud.
Que disposa de facultats de representació de l'empresa, d'acord amb l'escriptura notarial corresponent inscrita
al Registre mercantil o al registre corresponent, si escau.
Que indiqui si la beneficiària ha presentat o no un expedient de regulació d'ocupació temporal durant el període
de crisi sanitària de la COVID-19, i en cas afirmatiu indicar si aquest ho ha estat per força major o per causes
econòmiques, tècniques, organitzatives i productives.
Que 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 i que s'inclou com annex 3 d'aquesta Ordre.
6.7 En el cas de les empreses que manifestin una afectació en els seus processos productius per manca de
subministrament crític per part d'una empresa ubicada en un dels quatre municipis de confinament de la Conca
d`Òdena, s'inclourà, com a document adjunt de la sol·licitud, un document del proveïdor que així ho acrediti.
6.8 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la
veracitat de les dades declarades. La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada
o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit des del moment en
què es coneguin i amb l'audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió
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de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen
amb posterioritat a la concessió.
6.9 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització, a la Direcció General d'Indústria, per obtenir per
interoperabilitat les dades d'altres administracions i organismes que es recullen en el formulari de sol·licitud,
disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de
sol·licitud, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.
6.10 En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol Administració, en aplicació del que preveu
l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant assegurant que no hi
ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan davant el
qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s'inclou al formulari de sol·licitud. Si l'òrgan
instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir la persona
beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.
En cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, o hagi prescrit el seu període de
vigència, o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha
de presentar necessàriament la nova documentació.
6.11 Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada, si la sol·licitud no reuneix els requisits
que estableixen aquestes bases reguladores es requerirà la persona sol·licitant perquè, en un termini de 10
dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius per mitjans telemàtics d'acord amb la base
6.2 d'aquesta Ordre, 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 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Aquesta resolució de desistiment es notificarà a l'interessat/ada mitjançant el Tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar
addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els
mateixos efectes.
El requeriment de documentació es notificarà a la persona sol·licitant mitjançant la seva publicació al Tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es
puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual
i té els mateixos efectes.
La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica de
la Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la notificació per part de la persona
interessada o pel seu representant degudament identificat.
Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de
la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.

Base 7
Procediment de concessió
7.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases reguladores és el de
concurrència competitiva.
7.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Subdirecció General d'Inversió Industrial.
7.3 L'òrgan encarregat de fer la valoració de les sol·licituds, d'acord amb els criteris de valoració que fixa la
base 8 d'aquesta Ordre, i d'elaborar l'informe-proposta és l'òrgan col·legiat de valoració que el formaran els
membres següents de la Direcció General d'Indústria: el/la cap de l'Àrea d'Anàlisi Estratègica, el/la responsable
de Promoció Sectorial, el/la cap de l'Àrea d'Actuacions Industrials, i el/la responsable d'Actuacions
Econòmiques i Industrials, que actuarà com a secretari/ària de l'òrgan de valoració.
7.4 Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució provisional de
concessió de les subvencions, d'acord, si escau, amb l'informe de l'òrgan col·legiat de valoració. Aquesta
proposta de resolució provisional es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al
Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que
es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació
individual i té els mateixos efectes.
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7.5 Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar la documentació
següent:
a) En cas que l'import a atorgar sigui superior a 10.000,00 euros, declaració responsable que inclogui la
informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les
públiques al Portal de transparència.
b) Un full de domiciliació bancària degudament formalitzat, d'acord amb el model del Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda disponible a l'adreça d'Internet
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tresoreria_pagaments/arxius/trans_banc_area_sepa.pdf.
Aquest document s'ha d'aportar en cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita un ajut i/o una
subvenció al Departament d'Empresa i Coneixement o a la Generalitat de Catalunya.
Aquesta documentació es presentarà en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació
o la notificació de la proposta provisional de concessió. Dins el mateix termini les persones sol·licitants poden
presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.
7.6 L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària
que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.
7.7 S'entén que les persones interessades desisteixen de la sol·licitud si no presenten la documentació prevista
als apartats anteriors, si escau, dins el termini esmentat.
7.8 L'òrgan instructor formularà la proposta definitiva de resolució de les subvencions un cop vistes, en tot cas,
la proposta de resolució provisional, la documentació addicional presentada per les persones beneficiàries
proposades i les comprovacions realitzades, si escau, i l'elevarà a l'òrgan resolutori.
7.9 Prèviament a la concessió de les subvencions l'òrgan concedent ha de resoldre sobre la inadmissió o el
desistiment de les sol·licituds, que es notificarà d'acord amb el que preveu aquesta base referent a la resolució
provisional.
7.10 Aquest procediment no resta suspès d'acord amb l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial
Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, de 14.3.2020).

Base 8
Criteris de valoració
8.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds seran els següents:
a) Criteri territorial, en relació amb la seu operativa de l'empresa (màxim 5 punts).
5 punts per a les empreses ubicades als municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Òdena i Santa Margarida de
Montbui especialment afectats pel confinament d'aquestes poblacions durant la crisi sanitària de la COVID-19.
4 punts per a les empreses ubicades als municipis de Jorba, la Pobla Claramunt, Sant Martí Tous, Castellolí i la
Torre Claramunt afectades per la proximitat al confinament dels municipis de la Conca d'Òdena esmentats en el
punt anterior.
2 punts per a les empreses ubicades a la resta de Catalunya que acreditin una afectació en els seus processos
productius per manca de subministrament crític per part d'una empresa ubicada en un dels municipis de
confinament de la Conca d`Òdena.
1 punt per a les empreses ubicades a la resta de Catalunya.
b) Criteris relatius a les mesures laborals aplicades durant el període de crisi sanitària de la COVID-19 (màxim
5 punts).
- En cas que no s'hagi presentat cap expedient de regulació d'ocupació (ni temporal ni d'extinció de llocs de
treball):
5 punts per a les empreses no considerades com a essencials ni de la seva cadena de valor d'acord amb el
Reial decret 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones
treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la
població en el context de la lluita contra la COVID-19 (BOE núm. 87, de 29.3.2020).
2 punts per a les empreses considerades com a cadena de valor de les empreses essencials d'acord amb
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l'esmentat Reial decret 10/2020, de 29 de març.
1 punt per a les empreses considerades com a essencials d'acord amb l'esmentat Reial decret 10/2020, de 29
de març.
- En cas que s'hagi autoritzat un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques,
tècniques, organitzatives o productives:
4 punts per a les empreses no considerades com a essencials ni de la seva cadena de valor d'acord amb
l'esmentat Reial decret 10/2020, de 29 de març.
2 punts per a les empreses considerades com a cadena de valor de les empreses essencials d'acord amb
l'esmentat Reial decret 10/2020, de 29 de març.
1 punt per a les empreses considerades com a essencials d'acord amb l'esmentat Reial decret 10/2020, de 29
de març.
3 punts per aquelles empreses a les quals s'hagi autoritzat un expedient de regulació temporal d'ocupació per
causes de força major.
c) Volum de facturació de l'exercici 2019 (màxim 5 punts).
5 punts per a les empreses amb una facturació de fins a 2 milions d'euros.
4 punts per a les empreses amb una facturació superior a 2 milions d'euros i fins a 5 milions d'euros.
3 punts per a les empreses amb una facturació superior a 5 milions d'euros i fins a 10 milions d'euros.
2 punts per a les empreses amb una facturació superior a 10 milions d'euros.
d) Nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit l'1 de març de 2020 (màxim 5 punts).
5 punts per a les empreses amb un nombre de treballadors/ores comprès entre 1 i 5.
4 punts per a les empreses amb un nombre de treballadors/ores comprès entre 6 i 10.
3 punts per a les empreses amb un nombre de treballadors/ores comprès entre 11 i 25.
2 punts per a les empreses amb un nombre de treballadors/ores comprès entre 26 i 49.
e) Sector d'activitat d'acord amb la Classificació catalana d'activitats econòmiques de 2009 (CCAE-2009)
(màxim 5 punts).
1 punt per a les Indústries de productes alimentaris (CCAE 10).
2 punts per a la Fabricació de begudes (CCAE 11).
2 punts per a les Indústries del tabac (CCAE 12).
4 punts per a les Indústries tèxtils (CCAE 13).
4 punts per a la Confecció de peces de vestir (CCAE 14).
5 punts per a la Indústria del cuir i del calçat (CCAE 15).
3 punts per a les Indústries de fusta i suro, excepte mobles (CCAE 16).
2 punts per a les Indústries del paper (CCAE 17).
2 punts per a les Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (CCAE 18).
1 punt per a les Coqueries i refinatge del petroli (CCAE 19).
2 punts per a les Indústries químiques (CCAE 20).
1 punt per als Productes farmacèutics (CCAE 21).
2 punts per al Cautxú i plàstic (CCAE 22).
3 punts per als Productes minerals no metàl·lics ncaa (CCAE 23).
3 punts per a la Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (CCAE 24).
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2 punts per als Productes metàl·lics, exclosa la fabricació de maquinària (CCAE 25).
3 punts per als Productes informàtics, electrònics i òptics (CCAE 26).
2 punts per als Materials i equips elèctrics (CCAE 27).
2 punts per a la Maquinària i equips ncaa (CCAE 28).
5 punts per als Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (CCAE 29).
2 punts per a Altres materials de transport (CCAE 30).
4 punts per a la Fabricació de mobles (CCAE 31).
4 punts per a les Indústries manufactureres diverses (CCAE 32).
2 punts per a la Reparació i instal·lació de maquinària i equips (CCAE 33).
1 punt per al Subministrament d'energia elèctrica i gas (CCAE 35).
1 punt per a la Captació, potabilització i distribució d'aigua (CCAE 36).
2 punts per al Tractament d'aigües residuals (CCAE 37).
1 punt per al Tractament de residus (CCAE 38).
4 punts per a la Gestió de residus (CCAE 39).
8.2 Es deixarà constància a 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 subvenció.

Base 9
Tramitació i resolució de les sol·licituds i notificació de la resolució de concessió
9.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és el/la director/a General d'Indústria.
9.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar des de la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si un cop transcorregut aquest termini no s'ha produït la
notificació esmentada, s'entendrà que la sol·licitud es desestima, per silenci administratiu, d'acord amb el que
estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
9.3 La resolució ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona o
les persones sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció, l'import i, si escau, el percentatge subvencionat
del pressupost de l'activitat.
9.4 La resolució es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar
addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els
mateixos efectes.
9.5 Contra la resolució que dicti el/la director/a general d'Indústria, que no exhaureix la via administrativa, es
pot presentar recurs d'alçada davant el/la conseller/a d'Empresa i Coneixement en el termini d'un mes comptat
des de l'endemà de la notificació de la resolució, segons estableixen l'article 121 de l'esmentada Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, i l'article 76 de la també citada Llei 26/2010, del 3 d'agost.

Base 10
Publicitat
10.1 D'acord amb els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE
núm. 276, de 18.11.2003), i amb l'article 5.4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 10.12.2013), la Base de dades nacional de subvencions
(BDNS) operarà com a mitjà electrònic per complir les obligacions de publicitat de les subvencions concedides,
que haurà d'incloure les dades a les quals es refereix l'article 20.8.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

10/16

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8152 - 11.6.2020
CVE-DOGC-A-20162033-2020

10.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014), la informació relativa a les subvencions i els ajuts
públics concedits, amb indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris/àries, s'ha de publicar a la Seu
electrònica i al lloc web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat).

Base 11
Pagament
11.1 L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament en el moment en què es resolgui la concessió de
la subvenció, sense exigència de garanties.
Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici
si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de
la sol·licitud de subvenció implica l'autorització per fer-ne la comprovació.
11.2 La fiscalització sobre la destinació dels fons públics (pagaments amb bestretes úniques del 100% dels
ajuts atorgats) es realitzarà per la Intervenció Delegada per qualsevol dels procediments i sistemes que preveu
la legislació vigent i les instruccions ad hoc de la Intervenció General, i a aquests efectes es podrà reclamar
tota la documentació acreditativa que es consideri oportuna i necessària (a banda de la indicada expressament
a l'expedient), de forma motivada i referenciant la normativa a l'efecte.

Base 12
Revisió i modificació
12.1 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 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 per les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la
resolució de concessió en els termes que estableix la normativa reguladora de la subvenció.
12.2 La persona beneficiària té l'obligació de proposar a l'òrgan atorgant qualsevol canvi que, dins la mateixa
finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat
per la Direcció General d'Indústria 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 13
Justificació
13.1 Les persones beneficiàries de la subvenció han de justificar davant la Direcció General d'Indústria el
compliment de l'objecte de la subvenció, 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.
13.2 Caldrà que les empreses beneficiàries presentin la documentació que acrediti que s'ha mantingut el
nombre de llocs de treball de caràcter indefinit que l'empresa tenia l'1 de març de 2020, almenys fins al 31 de
desembre de 2020. Aquesta documentació es presentarà mitjançant un compte justificatiu que inclogui una
còpia dels contractes de caràcter indefinit juntament amb els documents Rebut de liquidació de cotitzacions
RLC (antic TC1) i Relació nominal de treballadors/ores (antic TC2) d'aquest període o qualsevol altra
documentació que acrediti el manteniment dels llocs de treball indefinits durant el període esmentat. Aquesta
documentació es podrà substituir per un informe d'auditoria que acrediti el manteniment dels llocs de treball
amb contracte indefinit durant el període de l'1 de març de 2020 al 31 de desembre de 2020. En cas que, tot i
arribar al 80% de manteniment de l'ocupació amb contracte indefinit, no s'hagi mantingut el 100% d'aquests
contractes, caldrà justificar-ne els motius.
13.3 El termini de la justificació de l'ajut es concretarà a la resolució d'atorgament i, en tot cas, no serà
posterior al 31 de març de 2021.
13.4 Igualment, les persones beneficiàries hauran de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a
l'objecte de l'ajut que li pugui requerir la Direcció General d'Indústria.
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Base 14
Verificació de les accions subvencionables
14.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan atorgant de les accions subvencionables podran ser de
dos tipus:
a) Verificacions administratives: tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses
presentades per les persones o les entitats beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació
justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).
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/àries.
Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.
14.2 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 atorgant.
14.3 A l'efecte de procedir al tancament de la fase de fiscalització prèvia per part de la Intervenció Delegada,
el beneficiari/ària aportarà a la unitat gestora, abans del 31 d'octubre de 2020, tota la documentació que se li
requereixi i estigui disponible en aquesta data, sens perjudici del que resulta imprescindible en termes de
justificació del compliment de l'objecte de la subvenció de la base 13 d'aquesta Ordre.

Base 15
Seguiment i control
15.1 La Direcció General d'Indústria pot efectuar el seguiment de cada subvenció atorgada.
15.2 La Direcció General d'Indústria pot realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per
garantir que els beneficiaris/àries donen una destinació correcta al finançament obtingut i per determinar el
compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions que
s'hi estableixen.
Els beneficiaris/àries de l'ajut resten obligats a facilitar tota la informació que els requereixi la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.
15.3 Els beneficiaris/àries estan sotmesos als controls financers que corresponguin d'acord amb el que
estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre
tramitació, justificació i control de subvencions; i l'article 95 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
15.4 L'òrgan atorgant 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 a l'empara d'aquesta Ordre.

Base 16
Revocació
16.1 Són causes de revocació les que preveuen els articles 92 bis, 99 i 100 de l'esmentat Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre; i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, també citada.
En cas d'incompliment dels requisits dels articles anteriors, la subvenció podrà ser revocada totalment o
parcialment d'acord amb les causes de revocació que estableix la normativa vigent.
16.2 Si l'òrgan atorgant, 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 disposen l'article 100 i
següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ja esmentats.
16.3 En el supòsit que s'acrediti l'assoliment dels objectius del projecte per un import inferior al previst
inicialment, s'iniciarà el procediment de revocació parcial i es reduirà proporcionalment l'import de l'ajut. La
revocació de l'ajut implicarà el reintegrament de la quantia percebuda indegudament, així com els interessos de
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demora corresponents.

Base 17
Renúncia
Les persones beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades mitjançant un escrit dirigit a l'òrgan
competent per resoldre, i aquest dictarà la resolució corresponent.
En cas que en el moment de la renúncia ja s'hagi produït el pagament de la subvenció atorgada, les persones
beneficiàries hauran de retornar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora que
corresponguin.

Base 18
Invalidesa de la concessió
Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les que disposa l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i es procedirà d'acord amb el que estableix aquest article.

Base 19
Infraccions i sancions
19.1 A aquesta línia d'ajuts 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.
19.2 Si l'òrgan atorgant, 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 disposen 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 20
Acumulació d'ajuts
Els ajuts que preveu aquesta Ordre es poden acumular amb altres tipus d'ajuts regulats a la Decisió de la
Comissió Europea SA 58851 - Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes,
bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de
préstecs per recolzar l'economia en el brot actual de la COVID-19, aprovada el 2 d'abril de 2020, sempre que
es respectin els imports màxims d'ajuda que s'hi estableixen.
Concretament, l'ajut de 1.500,00 euros per treballador/ora es podrà acumular amb altres ajuts sotmesos al
llindar de 800.000,00 euros del Marc temporal, sempre que, sumats, es respecti la quantia màxima permesa.
Els ajuts que preveu aquesta Ordre es poden acumular amb altres ajuts de minimis subjectes al Reglament
(UE) 1407/2013 de la Comissió, relatiu als ajuts de minimis (DO L 352 de 2013.12.24).
Quan ja s'hagin rebut altres ajuts pels mateixos costos subvencionables es podran acumular amb els que es
preveuen en aquesta Ordre sempre que es respectin les regles d'acumulació i intensitats permeses als
reglaments d'exempció o decisions d'acord amb els quals es van atorgar els primers ajuts.

Base 21
Publicitat de les subvencions per part de la persona o l'entitat beneficiària
El beneficiari/ària de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del
programa, l'activitat, la inversió o l'actuació objecte de subvenció segons el que estableix la base que regula
les obligacions de les persones i les entitats beneficiàries, i d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la Llei
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38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Base 22
Obligacions de les persones beneficiàries
Els beneficiaris/àries de les subvencions regulades en aquestes bases resten sotmesos a les obligacions
següents:
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 la Direcció General d'Indústria.
b) Justificar davant l'òrgan atorgant el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió,
o el gaudiment de la subvenció, mitjançant la documentació que acrediti el compliment de la finalitat per a la
qual s'ha concedit la subvenció.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin a la Direcció General d'Indústria, i a les de
control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar
tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a la Direcció General d'Indústria l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos per
a la mateixa finalitat i/o despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats
públiques o privades nacionals o internacionals, i les alteracions de les condicions per les quals es va atorgar la
subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació
donada als fons percebuts.
e) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els
termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari/ària en cada cas, així com aquells
estats comptables i registres específics que exigeixin les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat
de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.
f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
mentre que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, durant un període de 5 anys,
d'acord amb la normativa comunitària.
g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció, en els termes que indiqui
la resolució corresponent.
h) Donar la 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,
mitjançant la inclusió del logotip del Departament d'Empresa i Coneixement i de l'expressió “Amb el suport de
....”, utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual de la Generalitat (PIV)
(http://www.gencat.cat/piv/descarregues/) als elements informatius i de difusió de l'activitat objecte de la
subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció.
i) Si el beneficiari/ària és una entitat privada de les esmentades als epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780,
de 31.12.2014), han de complir amb les obligacions de transparència del Títol I de la mateixa Llei que li siguin
aplicables.
j) Complir el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm.
6919, de 23.7.2015).
k) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones
beneficiàries, d'acord amb el codi ètic que figura com a annex 3 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. 7151, de 30.6.2016).

Base 23
Protecció de dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció
s'inclouen al fitxer Expedients administratius en l'àmbit d'indústria. El responsable del tractament és la Direcció
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General d'Indústria i la finalitat és gestionar els expedients administratius relatius a tràmits en matèria de
foment del sector industrial i de serveis a la producció. La base jurídica del tractament és l'exercici de poders
públics d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb el capítol IX del Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya. Les dades seran objecte de publicació d'acord amb el que estableix la normativa en l'àmbit de
subvencions i de transparència.
Les dades es comunicaran, dins el marc legal del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades
personals, així com de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6.12.2018), i la seva normativa de desenvolupament.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les dades personals facilitades, rectificar-les, suprimir-les i a
oposar-s'hi i sol·licitar-ne la limitació del tractament en els supòsits que preveu la normativa vigent. Per
exercir aquests drets s'ha d'adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de
Riscos Laborals per correu postal (pg. de Gràcia, núm. 105, 08008, Barcelona), o un correu electrònic a
l'adreça bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat, signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat
electrònic reconegut.
Es pot consultar tota la informació sobre els drets i informació addicional sobre aquest tractament a les
adreces:
http://empresa.gencat.cat/ca/departament/proteccio-de-dades/drets/.
http://empresa.gencat.cat/ca/departament/proteccio-de-dades/info-addicional/llistat-per-unitatsresponsables/direccio-general-dindustria/activitat-administrativa-de-la-direccio-general-dindustria/.

Annex 2

Classificació catalana d'activitats econòmiques
CCAE-2009 (ca)

Empreses industrials
10 Indústria de productes alimentaris.
11 Fabricació de begudes.
12 Indústries del tabac.
13 Indústries tèxtils.
14 Confecció de peces de vestir.
15 Indústria del cuir i del calçat.
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.
17 Indústries del paper.
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.
19 Coqueries i refinatge del petroli.
20 Indústries químiques.
21 Fabricació de productes farmacèutics.
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics.
24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.
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25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
27 Fabricació de materials i equips elèctrics.
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa.
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
30 Fabricació d'altres materials de transport.
31 Fabricació de mobles.
32 Indústries manufactureres diverses.

Empreses de serveis a la producció
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.
332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.
35 Subministrament d'energia elèctrica i gas.
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua.
37 Recollida i tractament d'aigües residuals.
38 Tractament i eliminació de residus.
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

Annex 3
Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la
seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis

-1 Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels
òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar
el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

-2 Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat assumeixen
les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts, o
en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

-3 En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció o l'ajut.
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c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni
per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del
compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la
informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris/
àries en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix
l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta
En cas d'incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador que
preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris/àries
d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències que prevegi la legislació vigent en
matèria de subvencions.

(20.162.033)
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