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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

ORDRE

IUE/560/2008, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les bases per a la conces-
sió dels ajuts a l’elaboració de Plans d’acció de millora de la productivitat de les 
empreses de la indústria manufacturera i de serveis relacionats, amb establiment 
operatiu a Catalunya.

El sector industrial té una importància decisiva en el creixement econòmic de 
Catalunya com a motor de desenvolupament i creació d’ocupació que és. Així 
mateix, la seva estructura, en què les petites i mitjanes empreses són clarament 
majoritàries, el fan ser més sensible als canvis i a l’entorn on es troba.

El Govern, tenint en compte el món empresarial en el seu conjunt, impulsa una 
sèrie d’instruments, per mitjà del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 
amb l’objectiu d’ajudar la petita i mitjana empresa a millorar la seva competitivitat 
en un entorn empresarial dinàmic.

Aquesta Ordre s’adreça prioritàriament a les petites i mitjanes empreses del sector 
de la indústria manufacturera, si bé, i de forma excepcional, podrà donar suport a 
projectes presentats per grans empreses.

En aquest context, l’objecte d’aquesta línia d’ajuts és dotar les empreses d’un 
instrument especíic que permeti plantejar actuacions concretes de millora de la 
seva posició competitiva a curt termini mitjançant el inançament d’un Pla d’acció 
de millora de la productivitat d’establiments productius.

D’acord amb la normativa comunitària relativa als ajuts d’Estat;

D’acord amb el Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), 
modiicat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures inanceres (DOGC 
núm. 4292, de 31.12.2004), amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) i amb el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions;

Vist l’informe previ de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, a 
proposta de la Secretaria d’Indústria i Empresa, i en virtut de les facultats que 
em són conferides d’acord amb 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,

ORDENO:

Article 1
Aprovar les bases reguladores que iguren a l’Annex 1.

Article 2
Delegar en el secretari d’Indústria i Empresa la resolució de concessió o dene-

gació d’aquests ajuts.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 23 de desembre de 2008

JOSEP HUGUET I BIOSCA

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
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ANNEX 1

Bases

Apartat 1. Objecte
1.1 Aquesta Ordre té per objecte establir les bases reguladores que regiran les 

convocatòries de concessió dels ajuts a l’elaboració de plans d’acció de millora des-
tinats a incrementar la productivitat de les empreses de la indústria manufacturera 
i de serveis relacionats amb establiment operatiu a Catalunya.

Els projectes subvencionables són aquells presentats per empreses, de forma 
individual, dels sectors de la indústria manufacturera, és a dir, aquelles activitats 
incloses en la secció C de la Classiicació catalana d’activitats econòmiques, CCAE-
2009 (Decret 137/2008, de 8 de juliol) i dels serveis relacionats que s’especiiquen 
a continuació:

a) Activitats relacionades amb la distribució de béns i serveis a altres sectors 
de l’economia.

b) Activitats de venda, lloguer, manteniment i reparació de maquinària, equips, 
material de transport i altres béns tangibles.

c) Activitats de serveis empresarials intensius en coneixement.
d) Activitats de serveis operatius i de gestió d’instal·lacions productives.
1.2. Els estudis que es presentin per a l’obtenció d’aquests ajuts hauran de ser 

posteriors a la publicació de la convocatòria i inalitzar-se abans del 31 de desembre 
de 2009.

Apartat 2. Convocatòries
2.1 En funció de les disponibilitats pressupostàries i per Resolució del conseller 

d’Innovació, Universitats i Empresa, es publicarà al DOGC la convocatòria per a la 
presentació de sol·licituds per a l’obtenció dels ajuts previstos en aquesta Ordre.

2.2 Es podran obrir convocatòries posteriors, per Resolució, segons les dispo-
nibilitats pressupostàries.

2.3 En cas de produir-se renúncies, tindran dret a ser-ne beneiciaris els projectes 
que no han arribat a obtenir l’ajut i que, vistos els criteris de valoració continguts a 
l’apartat 9 d’aquesta Ordre, mantenen una posició immediatament posterior a la dels 
projectes seleccionats segons l’ordre de preferència establert, sempre que aquests 
projectes es puguin realitzar en els terminis establerts en cada convocatòria.

Apartat 3. Termini i forma de presentació de sol·licituds i documentació
3.1 El termini de presentació de les sol·licituds el ixarà la convocatòria corres-

ponent i es comptarà a partir de l’endemà de la publicació al DOGC de la Resolució 
de convocatòria.

3.2 Les sol·licituds per a l’obtenció dels ajuts previstos en aquesta Ordre s’hau-
ran de formalitzar en els impresos normalitzats que s’estableixin a la convocatòria 
corresponent i hauran d’aportar-se juntament amb la documentació establerta en 
aquesta Ordre.

3.3 Les sol·licituds hauran d’anar adreçades a la persona titular de la Secretaria 
d’Indústria i Empresa, i s’han de formalitzar amb un imprès normalitzat que es 
podrà obtenir a la web del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (www.
gencat.cat/diue) i també en suport paper.

3.4. Les sol·licituds es presentaran a la seu de la Secretaria d’Indústria i Em-
presa, passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, i a les delegacions territorials del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa :

Delegació de Catalunya Central
Pol. Ind. Els Dolors, s/n (Palau Firal)
08241 Manresa
Delegació de Girona
Migdia, 50-52
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17003 Girona
Delegació de Lleida
Av. del Segre, 7
25007 Lleida
Delegació de Tarragona
Pompeu Fabra, 1
43004 Tarragona
Delegació de les Terres de l’ Ebre
Montcada, 32
43500 Tortosa
3.5 També es podran presentar mitjançant qualsevol dels procediments pre-

vistos a 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, modiicada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener. En el cas de tramesa a través de l’administració 
de correus, caldrà fer-la en sobre obert per tal de segellar el primer full de la docu-
mentació presentada.

3.6 Amb la sol·licitud s’adjuntarà la documentació següent en original i còpia 
o bé en còpia compulsada i/o legitimada:

a) Memòria sobre el projecte de Pla de millora de la productivitat que es vol dur 
a terme que com a mínim inclogui:

1) Descripció de l’activitat de l’empresa, característiques del centre de treball.
2) Pressupost de l’estudi.
3) Breu descripció dels processos a analitzar i nombre de MOD i MOI afectades 

(per procés).
4) Tècniques d’observació, registre i anàlisi a emprar.
5) Estimació dels estalvis (en percentatge i en euros/any) que, com a mínim, es 

poden assolir.
6) Pla d’accions recomanat i cronograma temptatiu d’actuació.
7) Termini de realització de la diagnosi.
8) Currículum professional i referències del consultor que realitzarà la diagno-

si.
b) Darrera declaració de l’impost de societats, amb comptes de resultats i ba-

lanços.
c) Butlletí de cotització a la Seguretat Social, TC1, del darrer mes liquidat o certii-

cat de la Seguretat Social on s’especiiqui el nombre de treballadors de l’empresa.
d) La documentació sobre l’acreditació del consultor extern detallada a l’apartat 

4.3.
3.7 La sol·licitud s’acompanyarà d’una declaració responsable amb el contingut 

següent:
a) Declaració expressa que l’escriptura de constitució de la societat o adaptació 

dels seus estatuts i, en el seu cas, els poders del representant legal, estan degudament 
inscrits en el Registre Mercantil.

b) Declaració expressa de compliment de la quota de reserva per a la integració 
social de discapacitats, establerta en un 2% per a les empreses amb 50 o més tre-
balladors/ores, o declaració assegurant que s’apliquen les mesures alternatives, de 
conformitat amb el que disposen el Reial decret 27/2000, de 14 de gener (BOE de 
26.1.2000), i el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).

c) Declaració de l’empresa assegurant que el local, sala, establiment o centre 
de treball compleix els requisits establerts als articles 32.1, 32.3, i 36.4 de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) Declaració expressa assegurant que no incorre en cap dels supòsits previstos 
a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant 
l’Estat i la Generalitat.

f) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat 
Social.
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g) Declaració expressa per part de l’empresa sol·licitant assegurant que no ha 
estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria 
d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria social o en matèria de 
Seguretat i Salut en el Treball.

h) Declaració expressa assegurant que l’empresa sol·licitant disposa també d’un 
establiment operatiu a Catalunya degudament inscrit al Registre d’Establiments 
Industrials, si escau, i en aquest cas s’indicarà el número d’inscripció, i que el pro-
jecte per al qual es sol·licita l’ajut es realitzarà a Catalunya.

i) Declaració expressa que es disposa dels llibres comptables, registres diligenciats i 
altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil 
i sectorial aplicable al beneiciari, així com aquells estats comptables i registres espe-
cíics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la inalitat 
de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

La declaració responsable a què fa referència aquest apartat s’inclou dins de 
l’imprès de sol·licitud.

3.8 La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització del 
sol·licitant perquè l’òrgan concedent obtingui, si escau, de forma directa l’acreditació 
de les circumstàncies previstes a les lletres e) i f) a través de certiicats telemàtics. 
No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, havent 
d’aportar la certiicació administrativa corresponent.

El fet de presentar la declaració responsable faculta l’òrgan competent de l’Ad-
ministració per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les 
comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per veriicar la conformitat 
de les dades de la declaració responsable.

3.9 En el cas que algun d’aquests documents ja hagi estat presentat en convo-
catòries anteriors a aquestes subvencions, si no s’hi han produït canvis, no caldrà 
que es presenti en aquesta convocatòria, sempre que l’empresa sol·licitant lliuri 
una declaració en la qual s’especiiquin aquests documents, la data en què es van 
presentar a la Secretaria d’Indústria i Empresa i s’hi faci constar que continuen 
essent vigents.

Apartat 4. Tipus d’ajuts
4.1. En el cas de les petites empreses, la subvenció serà com a màxim del 75% 

del cost de l’estudi, sense superar la quantitat màxima d’ajut de 5.000 €.
En el cas de les empreses mitjanes, la subvenció serà com a màxim del 50% del 

cost de l’estudi, sense superar la quantitat màxima d’ajut de 10.000 €.
En el cas de les grans empreses, la subvenció serà com a màxim del 25% del cost 

de l’estudi, sense superar la quantitat màxima d’ajut de 20.000 €.
El Pla d’acció de millora de la productivitat s’haurà de realitzar a Catalunya i 

s’haurà de fer d’acord amb la metodologia i els continguts que s’estableixen a l’annex 
2 d’aquesta Ordre.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a Pla d’acció per a la millora de la 
productivitat de l’establiment industrial la realització, mitjançant un expert extern, 
de l’estudi de diagnosi de la situació de l’empresa en matèria de la productivitat dels 
seus processos industrials, l’avaluació del seu potencial de millora, la identiicació 
i la temporalització de les actuacions a desenvolupar, així com la quantiicació de 
l’impacte sobre la productivitat i la rendibilitat empresarial, identiicant els estalvis 
i els costos estimats de la implementació de les diferents accions recollides al Pla.

4.2 L’acció subvencionada s’haurà d’iniciar amb posterioritat al primer dia de 
l’exercici de la convocatòria.

4.3 Les diagnosis les ha de fer un consultor extern a l’empresa amb una qua-
liicació suicient per comunicar amb l’empresari i consensuar les àrees de treball 
prioritàries.

Els consultors han d’acreditar el peril següent:
a) Caldrà aportar referències de l’experiència en l’assessorament empresarial 

com a consultor, amb visió global dels processos de les empreses.
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b) Capacitat i coneixements sobre diferent tipologia d’empreses, anàlisi de punts 
forts i punts febles, capacitat de síntesi, raonament i exposició d’idees i argumen-
tació.

c) Coneixement de la realitat socioeconòmica i industrial de Catalunya.

Apartat 5. Beneiciaris i requisits
5.1 Poden ser beneiciàries d’aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu 

a Catalunya i que tinguin una activitat dins del sector de la indústria manufacturera 
i de serveis relacionats.

Als efectes d’aquestes bases, s’entendrà que una empresa pertany a la indústria 
manufacturera d’acord amb la secció C del Decret 137/2008, de 8 de juliol, pel qual 
s’aprova la Classiicació catalana d’activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Als efectes d’aquestes bases, s’entendrà per empreses de serveis relacionats les 
que realitzin alguna de les següents activitats:

a) Activitats relacionades amb la distribució de béns i serveis a altres sectors 
de l’economia.

b) Activitats de venda, lloguer, manteniment i reparació de maquinària, equips, 
material de transport i altres béns tangibles.

c) Activitats de serveis empresarials intensius en coneixement.
d) Activitats de serveis operatius i de gestió d’instal·lacions productives.
No es consideren beneiciàries d’aquests ajuts les associacions, fundacions i, en 

general, les entitats sense ànim de lucre.
5.2 Als efectes d’aquesta convocatòria es considerarà petita i mitjana empresa 

(PIME) la que s’ajusti a la deinició que d’aquesta determini la Unió Europea. En el 
moment de la publicació d’aquesta convocatòria aquesta deinició s’estableix en la 
Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 (DOCE L 124/36, de 20.5.2003). 
Basant-se en aquesta Recomanació, s’entén per PIME aquella empresa que ocupi 
menys de 250 treballadors i el volum de negoci anual de la qual no excedeixi de 
50 milions d’euros o el balanç general anual no excedeixi de 43 milions d’euros. 
Per calcular aquests imports caldrà tenir en compte les diverses deinicions que 
estableix la Recomanació, en especial les referides a empresa autònoma, associada 
o vinculada.

5.3 Els beneiciaris de les accions hauran de complir els requisits següents:
a) En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb l’obligació 

que estableix l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de 
les persones que pateixin una discapacitat i la disposició transitòria del Decret del 
Govern de la Generalitat de Catalunya 238/1987, de 20 de juliol, de donar ocupació, 
almenys, a un 2% de treballadors que pateixin una discapacitat sobre el nombre 
total de treballadors de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb 
el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005); el Reial decret 
290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals (BOE 
núm. 45, de 21.2.2004), i el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, 
de 2.8.2000).

b) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat 
i la Generalitat de Catalunya, així com les obligacions amb la Seguretat Social.

c) 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).

d) No haver estat sancionats, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu 
en matèria d’integració laboral de disminuïts, o molt greu en matèria de relacions 
laborals o en matèria de Seguretat i Salut en el Treball, d’acord amb el Text refós 
de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

e) Les empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones tenen 
l’obligació, d’acord amb els agents socials, d’indicar els mitjans que utilitzen per 
prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i 
intervenir-hi en llurs centres de treball, d’acord amb la modiicació del Text refós 
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de la Llei de inances públiques de Catalunya feta per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Apartat 6. Despeses subvencionables
6.1 Es consideren subvencionables les despeses de subcontractació de l’assessor 

extern per a la realització del projecte subvencionable.
No s’admetran com a subvencionables les despeses en què el proveïdor tingui 

accionistes comuns amb el sol·licitant, excepte per justiicació expressa, que haurà 
de ser valorada per la Secretaria d’Indústria i Empresa.

6.2 Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000 
euros en el supòsit de prestació de serveis per empreses de consultoria i assistència 
tècnica, el beneiciari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents 
proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís de la prestació del 
servei o l’entrega, llevat que per les especials característiques de les despeses sub-
vencionables no existeixi en el mercat un nombre suicient d’entitats que ho prestin. 
L’elecció entre les ofertes presentades, que haurà d’aportar-se a la justiicació o, en 
el seu cas, a la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d’eiciència 
i economia, havent de justiicar expressament en una memòria l’elecció, si no recau 
en la proposta econòmica més avantatjosa.

Apartat 7. Esmenes i millora de les sol·licituds
Un cop examinades la sol·licitud i la documentació presentada, si no reuneixen 

els requisits establerts als apartats anteriors, es requerirà a l’entitat sol·licitant 
que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents 
preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la 
seva sol·licitud, 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, modiicada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener.

Apartat 8. Procediment de concessió
8.1 El procediment de concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència 

competitiva i d’acord amb els principis establerts a l’article 8 de la Llei general de 
subvencions.

8.2 Per a la valoració i la comparació de les sol·licituds presentades, es cons-
tituirà una Comissió d’avaluació, que estarà integrada per la persona titular de la 
Secretaria d’Indústria i Empresa, que la presidirà, pel subdirector general de Política 
Industrial i per dos representants de la Secretaria d’Indústria i Empresa, nomenats 
pel titular d’aquest òrgan, un dels quals actuarà com a secretari.

8.3 La Comissió d’avaluació prevista en l’apartat anterior, tenint en compte els 
criteris d’atorgament i la ponderació prevista a l’apartat 9 d’aquesta Ordre, elaborarà 
un informe en el qual es concreti el resultat de l’avaluació efectuada i es proposarà 
l’assignació dels recursos corresponents a les subvencions en base al resultat obtingut 
per les diverses sol·licituds presentades.

8.4 A la vista de l’informe emès per la Comissió d’avaluació, previ el tràmit 
d’audiència, del qual es podrà prescindir quan no igurin en el procediment ni es 
tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels 
interessats i a proposta del subdirector general de Política Industrial, se sotmetrà 
la resolució deinitiva degudament motivada a la persona titular de la Secretaria 
d’Indústria i Empresa.

Apartat 9. Criteris de valoració i ponderació
Els criteris de valoració que es tindran en compte seran els següents:
- Metodologia, objectius i pressupost de la diagnosi (valor 30).
- Tractar-se d’una pime (valor 30).
- La qualiicació del consultor extern que dugui a terme la diagnosi (valor 20).
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- Pertànyer al sector de l’automoció i els materials de transport, d’acord amb els 
codis 29 i 30 i 45 del Decret 137/2008, de 8 de juliol, pel qual s’aprova la Classiicació 
catalana d’activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) o bé, tot i no pertànyer als 
sectors especiicats en els epígrafs esmentats, tenir com a mínim el 20% del total 
d’ingressos d’explotació dels exercicis 2007 i 2008 que provinguin de vendes a 
empreses del sector de l’automoció i material de transport (valor 20).

Apartat 10. Resolució dels ajuts i recursos
10.1 El secretari d’Indústria i Empresa resoldrà per delegació del conseller 

d’Innovació, Universitats i Empresa d’acord amb l’article 2 d’aquesta Ordre.
10.2 La resolució de concessió o denegació de l’ajut, degudament motivada, 

es notiicarà a l’entitat interessada. La notiicació s’haurà de cursar per qualsevol 
mitjà que permeti tenir constància de la recepció, d’acord amb el que disposen 
els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

10.3 La resolució d’atorgament indicarà la persona a qui es concedeix l’ajut, la 
quantia de l’ajut, les condicions i els terminis per a la realització de l’actuació de 
l’ajut i, si escau, el percentatge subvencionat del pressupost de l’activitat.

10.4 El termini màxim per resoldre i notiicar la resolució serà de sis mesos 
a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Un cop transcorregut aquest 
termini, si no s’ha produït la notiicació esmentada, s’entendrà que la sol·licitud és 
desestimada, per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 3 de 
la Llei 23/2002, de 18 de novembre, per la qual s’adeqüen els procediments admi-
nistratius en relació amb el règim del silenci administratiu.

10.5 La resolució que dicti el secretari d’Indústria i Empresa posa i a la via 
administrativa. Contra aquesta resolució, es pot interposar recurs potestatiu de 
reposició davant el mateix òrgan o recurs contenciós administratiu davant la Ju-
risdicció contenciosa administrativa.

Apartat 11. Modiicació de la resolució d’atorgament
Existeix la possibilitat de modiicació de la resolució de concessió en el cas d’al-

teració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.
Per causes degudament justiicades i prèvia sol·licitud de la persona interessada 

existeix la possibilitat de modiicació 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 projecte d’inversió i que restin justiicades abastament pels inte-
ressats abans de la inalització del termini d’execució del projecte o de l’obtenció 
concurrent d’altres ajuts.

Apartat 12. Obligacions dels beneiciaris
Els beneiciaris de les subvencions regulades en aquesta Ordre resten sotmeses 

a les obligacions comunes següents:
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el com-

portament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant la 
Secretaria d’Indústria i Empresa .

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a la Secretaria 
d’Indústria i Empresa, i a les de control de l’activitat econòmica i inancera que cor-
respongui a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura 
de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant 
tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

c) Comunicar a la Secretaria d’Indústria i Empresa l’obtenció d’altres subvencions, 
ajuts, ingressos o recursos, per a la mateixa inalitat 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 com conegui i, en 
tot cas, abans de la justiicació de l’aplicació dels fons rebuts.
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d) Proposar a la Secretaria d’Indústria i Empresa qualsevol canvi que, dins la 
mateixa inalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció, que, si escau, 
ha de ser expressament autoritzat per l’òrgan concedent.

e) Conservar els documents justiicatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos 
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de com-
provació i control.

f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos a 
l’apartat 15 de l’Ordre.

g) No subrogar la gestió de qualsevol aspecte de l’activitat subvencionada.

Apartat 13. Justiicació
13.1 El beneiciari de l’ajut haurà de justiicar l’aplicació dels fons d’acord amb 

els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
davant la Secretaria d’Indústria i Empresa.

13.2 El beneiciari de l’ajut està obligat a realitzar la justiicació del projecte en 
el termini que s’estableixi a la resolució d’atorgament de l’ajut. Els documents sol-
licitats per a la justiicació del projecte s’especiicaran en la resolució d’atorgament 
de l’ajut, però seran, com a mínim, els següents:

a) Una memòria econòmica justiicativa del cost de les activitats realitzades, 
que contindrà:

a.1 Originals o fotocòpies compulsades de les factures justiicatives (o altres 
documents de valor probatori equivalent en el tràic jurídic mercantil), i els com-
provants de pagament corresponents, que demostrin la realització de la despesa 
per la qual se sol·licita l’ajut. Les dates de les factures justiicatives poden anar des 
del primer dia de l’exercici de la convocatòria ins a una data màxima que es farà 
constar en la resolució de concessió de l’ajut. La data dels comprovants de pagament 
podrà ser, com a màxim, dos mesos posterior a la data màxima establerta per a les 
factures justiicatives.

a.2 Una relació detallada d’altres subvencions que s’hagin obtingut pel mateix 
projecte, especiicant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, en el cas 
que s’hagin produït variacions de la informació aportada en el moment de la sol-
licitud de l’ajut.

b) Diagnosi realitzada sobre la base del que estableix l’annex 2 d’aquesta Or-
dre.

c) Igualment, l’empresa haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació 
relativa a l’objecte de l’ajut que li pugui requerir la Secretaria d’Indústria i Empre-
sa.

13.3 La Secretaria d’Indústria i Empresa, un cop inalitzada l’execució del 
projecte, certiicarà que s’ha dut a terme l’actuació subvencionada.

Apartat 14. Seguiment i control
14.1 La Secretaria d’Indústria i Empresa efectuarà el seguiment de cada pro-

jecte subvencionat.
14.2 La Secretaria d’Indústria i Empresa podrà realitzar les actuacions de se-

guiment i control necessàries per garantir que els beneiciaris 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 les obligacions establertes. Els beneiciaris 
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.

Apartat 15. Causes de revocació i procediment
Es procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció i, si escau, al reintegra-

ment de les quantitats percebudes indegudament amb l’interès legal, d’acord amb el 
que preveuen els articles 99 i 100 del Text refós de la Llei de inances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 
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3791A, de 31.12.2002), i l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de 
subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

Apartat 16. Publicitat de les subvencions
16.1 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 inances públiques 
de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, quan les 
subvencions concedides, individualment considerades, siguin d’un import igual o 
superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat dels atorgaments d’aquestes subven-
cions mitjançant-ne la publicació al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya 
i, a més, podran ser consultats a les llistes que es posaran a disposició dels interes-
sats a la seu de la Secretaria d’Indústria i Empresa, tot indicant la convocatòria, el 
programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, el beneiciari, la quantitat 
concedida i la/les inalitat/s de la subvenció.

16.2 En el supòsit que la quantia de les subvencions concedides sigui inferior a 
3.000,00 euros, la publicitat s’articularà mitjançant l’accés a les llistes que es posaran 
a disposició dels interessats als llocs indicats a l’apartat anterior.

16.3 Sens perjudici del que s’ha establert als apartats anteriors, es donarà pu-
blicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant-ne l’exposició a la pàgina 
web del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (http://www.gencat.
cat/diue).

Apartat 17. Comunicació dels ajuts a la Comissió Europea
L’atorgament dels ajuts es regirà per les condicions que estableix el Reglament (CE) 

núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels 
articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L379/5 de 28.12.2006).

Segons aquest Reglament, l’ajuda total de minimis concedida a una empresa 
determinada no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres 
exercicis iscals. Aquesta quantitat està expressada en termes bruts, és a dir, abans 
de qualsevol deducció en concepte de iscalitat.

Apartat 18. Concurrència
Sobre la base del que estableix el reglament de minimis de la Comissió Europea, 

al qual s’acull aquesta línia d’ajuts, aquests ajuts no es poden acumular amb cap 
altre ajut estatal corresponent a les mateixes despeses subvencionables si aquesta 
acumulació dóna lloc a una intensitat d’ajut superior a l’establerta per les circums-
tàncies concretes de cada cas en un reglament d’exempció per categories o en una 
decisió adoptada per la Comissió.

Apartat 19. Invalidesa de la concessió
Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les establertes a l’article 36 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), 
i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest article.

Apartat 20. Infraccions i sancions
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 (BOE núm. 276, de 18.11.2003), així com els articles 101 
i següents del Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.

Apartat 21. Estudi d’Impacte
El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa durà a terme un estudi 

d’impacte sobre els resultats derivats de les subvencions regulades en aquesta Ordre 
i d’acord amb els objectius previstos.
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Apartat 22. Règim Jurídic Aplicable
En tot el que no estigui previst a les bases reguladores aprovades per aquesta 

Ordre es procedirà d’acord amb el que estableix el capítol 9 del Text refós de la 
Llei de inances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en 
tot el que tingui la consideració de bàsic, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions.

ANNEX 2

Contingut i metodologia de la diagnosi o Pla d’acció de millora

Es durà a terme amb el contingut mínim següent:
- Entrevista amb la Gerència i visita personalitzada a l’empresa per tal de conèixer 

el procés productiu global de la Planta i identiicar els subprocessos clau.
- Observació i registre in situ dels subprocessos industrials i logístics seleccionats 

com a clau, que permetin avaluar la situació actual de productivitat (nivells d’ei-
ciència i rendiment de les persones i les instal·lacions, identiicació i quantiicació 
dels malbarataments observats, etc.).

- Anàlisi i avaluació de les dades resultants de l’observació.
- Recomanació de les millores concretes a introduir i quantiicació dels estalvis 

assolibles.
- Disseny consensuat amb la Gerència de l’empresa del corresponent Projecte 

de Millora Integral:
- Objectiu d’estalvis (reducció del 10%, com a mínim, dels actuals costos uni-

taris).
- Pla detallat d’accions amb el seu corresponent cronograma de desenvolupa-

ment.
- Cost estimat de l’assessorament extern necessari (consultor).
- Cost estimat de les inversions necessàries (medis productius auxiliars, llicències 

de software, etc.).
- Avaluació de la rendibilitat del Projecte de Millora Integral: els costos de in-

versions i assessorament extern s’hauran d’amortitzar en un termini de 1,5 anys, 
com a màxim.

(08.358.075)
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