Número 20, de 30 de setembre de 2013
Organisme: Departament d’Empresa i Ocupació
ORDRE EMO/223/2013, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria de la
línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial.

Objecte:
Finançament de les empreses catalanes que fomentin la reactivació industrial del territori, especialment d'aquelles
comarques en què la taxa d'atur se situa per sobre de la mitjana del territori català o on s'hagi patit una
deslocalització industrial amb un afectació superior a 100 treballadors. En aquest sentit, es valoren una sèrie de
factors com ara la internacionalització o el plus d'un avantatge competitiu en forma de patent o projecte de recerca
i, criteris definitoris de les empreses beneficiàries dels ajuts, que permetin donar suport a les empreses que
puguin participar activament en el procés de reactivació industrial a Catalunya.

Beneficiaris:
A les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que compleixin tres dels sis criteris següents:



Que comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o
en el moment de la formalització de l'operació i sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació
industrial.



Empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en el darrer exercici hagin
facturat fins a 40 milions d'euros.



Que acreditin un percentatge de vendes a l'estranger superior al 25%, durant els tres darrers exercicis
de manera continuada, o com a mínim en dos dels tres exercicis.



Que disposin d'un avantatge competitiu, basat 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.



Que disposin de contractes i comandes signades per al finançament del circulant.



Que impulsin un projecte d'inversió i d'ocupabilitat en una comarca de Catalunya amb una taxa d'atur
industrial superior a la mitjana de Catalunya o on s'hagi patit una deslocalització industrial amb afectació
superior a 100 treballadors en el darrer exercici.

Condicions dels préstecs:



Import del préstec: 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.



Tipus d'interès: Euríbor + 5,75%.



Termini màxim del préstec: de 7 anys.



Carència: fins a 2 anys inclòs en el termini esmentat.



Comissions: les operacions tindran una comissió d'obertura del 0,50% de l'import del préstec formalitzat
amb un mínim de 500 euros per operació de préstec.



Garanties: aquelles que l'ICF consideri adients i suficients. Addicionalment, totes les operacions
formalitzades comptaran amb l'aval del Departament d'Empresa i Ocupació, pel 80% del risc viu de cada
operació.

Despeses subvencionables:
En el cas de projectes d'inversió es consideren elegibles les despeses d’adquisició d'actius materials o immaterials
i

les

despeses

de

subcontractació

directament

vinculades

a

l'execució

del

projecte.

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.

Els projectes d'inversió o els de plans de millora de la competitivitat podran incloure finançament de circulant, que
no podrà superar el 30% del total de l'import del projecte.

Intensitat de l'ajut
L'aval del 80% del préstec comporta la concessió d'un ajut que es calcularà conforme al 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).

Termini:
El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 31 de desembre de 2013.

Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 GANDESA
Tel. 977 420018 · Fax 977 420395 e-mail: deconomica@terra-alta.org

