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RESOLUCIÓ EMT/  /2023, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2023 i 
2024 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes 
d'inversió i desenvolupament industrial (ref. BDNS    ). 
 
 
L'Ordre EMC/228/2020, de 22 de desembre, aprova les bases reguladores de la línia 
de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i 
desenvolupament industrial (DOGC núm. 8304, de 28.12.2020). 
 
Atès l'Acord del Govern de 26 de juliol de 2016, modificat per l'Acord del Govern de 29 
d'octubre de 2019, per l'Acord del Govern de 23 de juny de 2020 i per l’Acord de 
Govern de 31 de maig de 2022, mitjançant el qual s'autoritza el Departament 
d'Empresa i Treball a efectuar despeses amb un abast pluriennal durant els exercicis 
del 2016 al 2029 per un total de 39.000.000,00 €, per fer front a les despeses que es 
derivin del conveni de col·laboració per crear una línia de préstecs bonificats per a 
projectes d'inversió i desenvolupament industrial; 
 
Atès el Text refós del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i 
Treball i l'Institut Català de Finances per a la creació d'una línia de préstecs bonificats 
de projectes d'inversió i desenvolupament, de 27 de febrer de 2020, modificat per 
addenda de 30 de juny de 2020 i de 20 de juliol de 2022; 
 
Atès el Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, 
relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió 
Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352/1, de 24.12.2013); 
 
Atès el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel 
qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior 
en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187/1, de 26.06.2014); 
 
Ateses la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, 
de 18.11.2003), i el Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.07.2006); 
 
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); 
  
Atesa 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); 
 
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: 
 
Article 1 
Objecte 
 
Es fa pública la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels 
interessos d'operacions de préstec per al finançament de projectes d'inversió i 
desenvolupament industrial per als anys 2023-2024. 
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Article 2 
Tramitació, resolució i atorgament 
La tramitació, la resolució i l'atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, 
així com els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària, les condicions dels 
préstecs, la tipologia dels projectes objecte de finançament, les despeses 
subvencionables i la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases que 
aprova l'Ordre EMC/228/2020, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de 
projectes d'inversió i desenvolupament industrial. 
 
Article 3 
Import màxim de la línia de préstecs i import de la bonificació 
3.1 L'import màxim per formalitzar operacions a l'empara del Text refós del Conveni de 
col·laboració entre el Departament d'Empresa i Treball i l'Institut Català de Finances 
per a la creació d'una línia de préstecs bonificats de projectes d'inversió i 
desenvolupament, de 27 de febrer de 2020, modificat per addenda de 30 de juny de 
2020 i de 20 de juliol de 2022, és de 300.000.000,00 d'euros, i l'import de la bonificació 
és, com a màxim, del 2%. 
 
Per a aquesta convocatòria la quantitat màxima disponible serà de 110.000.000,00 
d'euros i no superarà, en cap cas, l'import global màxim de 300.000.000,00 d'euros per 
al conjunt de les convocatòries. 
 
El fons per a la bonificació dels interessos, d'acord amb el pacte quart del Text refós 
del Conveni de col·laboració, de 27 de febrer de 2020, modificat per addenda de 30 de 
juny de 2020 i de 20 de juliol de 2022, està dotat amb una aportació econòmica que fa 
el Departament d'Empresa i Treball per un import màxim de 39.000.000,00 d'euros 
segons l'Acord del Govern de 26 de juliol de 2016, modificat per l'Acord del Govern de 
29 d'octubre de 2019, per l'Acord del Govern de 23 de juny de 2020 i per l’Acord de 
Govern de 31 de maig de 2022. 
 
3.2 La concessió dels ajuts resta supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient 
en el moment de la resolució de concessió. 
 
3.3 L'import màxim d'aquesta línia pot ampliar-se, mitjançant modificació d'aquesta 
Resolució, en cas que existeixi romanent disponible una vegada resolta la 
convocatòria de 2021-2022. 
 
Article 4 
Sol·licituds i termini de presentació 
 
4.1 El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 h del primer dia hàbil 
posterior al de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i restarà obert fins a les 14.00 h del 30 de desembre de 2024 o fins que 
s'exhaureixi el pressupost per a aquests conceptes. 
 
4.2 Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del 
formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l’ICF 
(www.icf.cat), juntament amb la documentació que preveu la base 7.3.  
 
4.3 En cas que es presenti la sol·licitud mitjançant altres formularis, la sol·licitud es 
considerarà no presentada, d’acord amb l’article 16.8 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
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de procediment administratiu comú de les administracions públiques i, per tant, la data 
a partir de la qual es considerarà presentada la sol·licitud serà la data d’entrada del 
formulari específic indicat. 
 
4.4 Les entitats han de fer el seguiment de l’estat de la sol·licitud des de l’Àrea 
Privada de Canal Empresa, que trobaran a la capçalera del portal corporatiu 
de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat). 
  
Article 5 
Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos 
L'òrgan competent per a la tramitació i la resolució del procediment, el termini de 
resolució, el mitjà de notificació i el règim de recursos, els estableixen les bases 8 i 9 
de l'annex 1 de l'Ordre EMT/228/2020, de 22 de desembre. 
 
Article 6 
Termini d'execució de les actuacions subvencionades 
El termini d'execució de les actuacions subvencionables serà, amb caràcter general, el 
comprès entre els sis mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajut i 
els vint-i-quatre mesos posteriors, també a comptar des de la data de presentació de la 
sol·licitud d'ajut. Aquest termini s'ajustarà a la normativa de la Unió Europea d'ajuts 
d'Estat que afecti cadascuna de les sol·licituds d'acord amb la base 19 de l'Ordre 
228/2020, de 22 de desembre. 
 
Article 7 
Forma i termini de presentació de la justificació 
La justificació s'ha de presentar com a màxim en el termini dels tres mesos posteriors 
a la finalització del període d'execució de la despesa subvencionable, d'acord amb el 
que estableix la base 12 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/228/2020, de 22 de desembre. 
 
 
Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar recurs de reposició amb caràcter facultatiu davant del conseller d'Empresa i 
Treball, 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 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 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Barcelona,  
 
 
 
Conseller d'Empresa i Treball 
 

 


