
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria 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 (ref. BDNS 509828).

Al DOGC núm. 8152, d'11.06.2020, s'ha publicat l'Ordre de la consellera d'Empresa i Coneixement, de 9 de
juny de 2020, 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.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, 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), modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de
març (BOE núm. 73, de 18.3.2020), i normes concordants.

La línia d'ajuts que es fa pública mitjançant aquesta Resolució 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 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 del brot de la COVID-19 actual, i amb la
seva modificació de 3 d'abril de 2020.

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el seu
Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de
25.7.2006), que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les
subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020);

Vist l'informe de la Intervenció delegada i d'acord amb 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 (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989),

 

Resolc:

 

-1 Objecte

Es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per 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.

 

-2 Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les que estableix l'Ordre de la consellera
d'Empresa i Coneixement, de 9 de juny de 2020, per la qual s'aproven les 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 (DOGC núm. 8152, d'11.6.2020).

 

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

Núm. 8152 - 11.6.20201/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20162034-2020



-3 Aplicació pressupostària i import de la convocatòria

3.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 1.152.000,00 euros, amb càrrec a la
partida pressupostària IU1501 D/470000190/6221, del pressupost de la Direcció General d'Indústria per a l'any
2020.

3.2 Aquest import es podrà ampliar, si escau, mitjançant una resolució del/de la conseller/a del Departament
d'Empresa i Coneixement.

 

-4 Empreses beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les micro i petites empreses industrials i de serveis a la producció
definides a la base 2 i amb els requisits que preveu la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre de la consellera
d'Empresa i Coneixement, de 9 de juny de 2020, abans esmentada.

 

-5 Quantia dels ajuts

5.1 La subvenció consistirà, d'acord amb la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre de la consellera d'Empresa i
Coneixement, de 9 de juny de 2020, en una aportació única de 1.500,00 euros per a cada treballador/ora amb
contracte indefinit que l'empresa beneficiària mantingui, almenys, fins al 31 de desembre de 2020.

5.2 L'import màxim de subvenció per 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.

 

- 6 Despeses subvencionables

6.1 D'acord amb el que disposa la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre de la consellera d'Empresa i Coneixement, de
9 de juny de 2020, esmentada, és subvencionable el nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit
mantinguts per l'empresa beneficiària entre l'1 de març de 2020 i, almenys, fins al 31 de desembre de 2020.

6.2 Es considerarà que s'ha complert l'objecte de la subvenció si s'ha mantingut, com a mínim, el 80% dels
llocs de treball amb contracte indefinit que l'empresa tenia contractats a l'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.

 

-7 Sol·licituds i termini de presentació

7.1 El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta
Resolució i romandrà obert 20 dies naturals.

7.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre de
la consellera d'Empresa i Coneixement, de 9 de juny de 2020, abans citada.

 

-8 Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per a la tramitació i la resolució del procediment, el mitjà de notificació i el règim de
recursos els estableixen les bases 7 i 9 de l'annex 1 de la mateixa Ordre de la consellera d'Empresa i
Coneixement, de 9 de juny de 2020.

 

-9 Justificació
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9.1 Les 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.

9.2 Caldrà que les empreses beneficiàries presentin la documentació que acrediti que s'ha mantingut, almenys
fins al 31 de desembre de 2020, el nombre de llocs de treball de caràcter indefinit que l'empresa tenia l'1 de
març 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 RNT (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.

9.3 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.

 

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de
reposició amb caràcter facultatiu davant el/la conseller/a d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

Igualment, es pot interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que disposa l'article 10.1.a) de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de 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

 

(20.162.034)
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