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LÍNIA D’AJUTS EN FORMA DE GARANTIA PER AL 
FINANÇAMENT DE PROJECTES DE REACTIVACIÓ 

INDUSTRIAL 2014  
 

 
TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins al 31-12-2014 o fins a esgotar el pressupost per 
aquests conceptes. 
 
OBJECTE : regular la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de 
projectes de reactivació industrial. 
  
BENEFICIARIS : les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que, amb 
caràcter general, compleixen tres dels sis criteris següents: 
 
a) Les empreses que comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en 
el seu últim balanç tancat, o en el moment de la formalització de l'operació i, sense tenir en 
compte el préstec objecte de la línia de reactivació industrial. 
b) Les empreses que tinguin un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en 
l'últim exercici hagin facturat fins a 40 milions d'euros. 
c) Les empreses que acreditin un percentatge de vendes a l'estranger superior al 25%, 
durant els tres últims exercicis de manera continuada, o com a mínim en dues de tres 
exercicis. 
d) Aquelles empreses que disposin d'un avantatge competitiu, basada en una patent o 
projecte de R + D desenvolupat recentment o que s'estigui desenvolupant en l'actualitat, en 
col · laboració amb un centre tecnològic a Catalunya. 
e) Aquelles empreses que disposin de contractes i comandes signats, per al finançament 
del circulant. 
f) Aquelles empreses que impulsin un projecte d'inversió i d'ocupabilitat en una comarca de 
Catalunya amb un índex d'atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on s'hagi patit 
una deslocalització industrial amb afectació superior a 100 treballadors en l'últim exercici. 
 
No poden ser beneficiàries les empreses que operin en els sectors de la pesca i 
l'aqüicultura regulats pel Reglament (CE) núm. 875/2007 del Consell, ni els que operin en la 
producció primària dels productes agrícoles que figuren en la llista de l'annex I del Tractat 
constitutiu de la Unió Europea, i les empreses actives en el sector del carbó ni les empreses 
que rebin ajudes per a l'adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera 
quan realitzin per compte d'altre operacions de transport de mercaderies per carretera. 
 
TIPOLOGIA DE PROJECTES: 
 
1. Els projectes d'inversió per a la implantació de creació de nous establiments industrials o 
l'ampliació dels existents i que comportin la creació de nous llocs de treball. 
 
2. Els plans de millora de la competitivitat, ja sigui mitjançant el desenvolupament de nous 
productes o la incorporació de sistemes de producció avançats, que contribueixin a la 
reactivació industrial i que generin ocupació neta. 
 



  
 
DESPESES ELEGIBLES:  
 
1 En el cas de projectes d'inversió és consideren elegibles les despeses d'adquisició 
d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculades a 
l'execució del projecte. 
 
2 En el cas de plans de millora de la competitivitat seran elegibles les despeses de 
personal, les despeses d'adquisició d'equipaments o d'actius materials o immaterials i les 
despeses de subcontractació directament vinculades a l'execució del projecte. 
 
3 Els projectes d'inversió o implantació de plans de millora de la competitivitat poden 
incloure finançament de circulant, que no podrà superar, que no podrà superar el 30% del 
total de l'import del projecte. 
 
Característiques dels ajuts: El Departament d'Empresa i Ocupació respon del 80% del 
principal pendent de cada préstec formalitzat a través de l'ICF, d'acord amb l'addenda de 2 
d'agost de 2013 al conveni per constituir un fons de provisions amb càrrec al pressupost del 
Departament d'Empresa i Ocupació. Prèviament a la formalització del préstec per part de 
l'ICF, la Direcció General d'Indústria ha d'haver emès una resolució referent a l'elegibilitat 
industrial del projecte. 
 
LES CONDICIONS DELS PRÉSTECS SÓN: 
 
a) Tipus d'interès: El tipus d'interès serà l'euríbor més un diferencial del 5,75%. 
b) L'import dels préstecs serà fins a un màxim del 100% de l'import de l'actuació 
subvencionable, amb un mínim de 500.000 euros i un màxim de 2.000.000 euros. 
c) Termini: el termini màxim del préstec en el cas de finançament d'inversions o plans de 
millora de la competitivitat serà de set anys, amb la possibilitat d'un període de carència 
d'amortització de capital de fins a dos anys, inclosos en aquest termini. 
d) Desemborsament: En una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un 
termini de fins a 24 mesos, contra la presentació de factures o documents justificants de la 
inversió. 
e) Garanties: Les considerades suficients a criteri de l'Institut Català de Finances. 
Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el titular, totes les 
operacions comptaran amb la garantia del Departament d'Empresa i Ocupació, que serà del 
80% del risc viu de les operacions. En previsió dels possibles impagaments s'afectarà el 
saldo disponible del fons en el 50% de l'import pendent dels préstecs. 
f) Amortització: el préstec s'amortitzarà per trimestres vençuts. 
g) Comissió d'obertura: 0,50% del nominal del préstec, amb un mínim de 500 euros per 
operació, 
h) Interès de demora: tipus d'interès vigent + 6%. 
i) Despeses: Les despeses que, per intervenció del fedatari públic es derivin d'aquestes 
operacions seran a compte del prestatari. 
  
L'aval del 80% del préstec comporta la concessió d'un ajut que es calcularà d'acord amb 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. 
  
Concurrència: L'ajut total de minimis concedida a una empresa determinada no serà 
superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En el cas 
d'empreses que operin en el sector del transport per carretera l'ajut total de minimis no serà 
superior a 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquestes 
quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en 
concepte de fiscalitat. 
 
 
 
 



 
 
 
En base al que estableix el reglament de minimis de la Comissió Europea, aquests ajuts no 
es poden acumular a cap altre ajut estatal corresponent a les mateixes despeses elegibles 
si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat d'ajut superior a l'establerta per les 
circumstàncies concretes de cada cas en un reglament d'exempció per categories o en una 
decisió adoptada per la Comissió. 
 
 
Per a més informació us agrairíem es possessiu en contacte amb el nostre departament de 
gestió d’ajuts i subvencions que us aclarirà qualsevol dubte que tingueu i us ajudarà en la 
tramitació d’aquests expedients. 

 
 

Ajuts i Subvencions 
Responsable: Rocío Caro 
rcaro@paresiaubia.com 

 


