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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
RESOLUCIÓ EMC/2561/2017, de 26 d'octubre, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 20172018 de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'autònoms, micro, petites i
mitjanes empreses, Línia ICF-Comerç (ref. BDNS 367981).
Un dels objectius del Pla de Govern de la XI Legislatura és facilitar l'accés al finançament al teixit empresarial,
especialment a les pimes i els emprenedors mitjançant préstecs i avals, per tal de contribuir al creixement de
l'economia catalana.
És voluntat del Departament d'Empresa i Coneixement donar suport a l'enfortiment de projectes empresarials i
emprenedors per mitjà d'aquesta línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes
d'autònoms, micro, petites, i mitjanes empreses. En concret el Departament, des de la Direcció General de
Comerç i mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), pretén estimular els
treballadors autònoms, les micro, les petites i les mitjanes empreses en els àmbits del comerç, l'artesania, la
moda i els serveis relacionats.
D'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, 31.12.2002); i amb els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i del Reglament que la desenvolupa,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006);
Atès el Reglament (CE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013);
D'acord amb la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC
núm. 7340, de 30.3.2017);
Atès el Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'Institut Català de Finances
(ICF) de 27 de juliol de 2017, pel qual es constitueix un fons associat al finançament de la Línia ICF-Comerç;
D'acord amb l'Ordre EMC/219/2017, de 26 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia
d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses,
Línia ICF-Comerç (DOGC núm. 7464, de 29.9.2017);
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
Fer pública la convocatòria per als anys 2017-2018 de la línia de la línia d'ajuts en forma de garantia per al
finançament de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses.

-2 Bases reguladores
Els ajuts en forma de garantia d'aquesta convocatòria es regeixen per l'Ordre EMC/219/2017, de 26 de
setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al
finançament de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, Línia ICF-Comerç (DOGC núm.
7464, de 29.9.2017).
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-3 Import màxim
3.1 L'import màxim per als anys 2017-2018 per formalitzar operacions és de 15.000.000 d'euros en el marc
del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'Institut Català de Finances de
27 de juliol de 2017
3.2 La concessió dels ajuts resta supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de concessió.

-4 Sol·licituds i termini de presentació
4.1 El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i restarà obert fins al 26 de setembre de 2018 o fins a exhaurir
el pressupost per a aquests conceptes.
4.2 El lloc de presentació és el que determina la base 7.2 de l'annex de l'Ordre EMC/219/2017, de 26 de
setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al
finançament de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, Línia ICF-Comerç (DOGC núm.
7464, de 29.9.2017).
4.3 El formulari de sol·licitud està disponible al lloc que estableix la base 7.1 de l'Ordre esmentada al punt
anterior.

-5 Àmbit temporal de les despeses elegibles
L'àmbit temporal de les despeses elegibles que d'acord amb les bases reguladores de l'Ordre abans esmentada
poden ser objecte d'ajut serà des de l'1 de gener de 2017 i fins 6 mesos després de la formalització del
préstec. Excepcionalment, i només en cas de despeses elegibles associades a projectes d'inversió, el/la
sol·licitant podrà demanar al Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant un escrit, excedir els 6 mesos
posteriors a la formalització del préstec.

-6 Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos
L'òrgan competent per la tramitació i la resolució del procediment, el mitjà de la seva notificació, si aquesta
exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant els quals es poden interposar els
estableix la base 10 de l'Ordre EMC/219/2017, de 26 de setembre, citada.
L'òrgan competent podrà emetre resolucions fins al 30 de novembre de 2018.

-7 Modificació de la resolució
Pel que fa a la modificació de la resolució d'atorgament, cal atenir-se al que estableix la base 12 de l'Ordre
esmentada al punt anterior.

-8 Justificació
Pel que es refereix a la justificació de les subvencions, cal atenir-se al que estableix la base13 de la mateixa
Ordre.

Disposició transitòria
Els expedients d'ajuts en forma de garantia que s'hagin atorgat d'acord amb la disposició que deroga aquesta
Resolució es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.
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Disposició derogatòria
Es deroga l'Ordre EMO/229/2015, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts
en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i
mitjanes empreses, i es fa pública la convocatòria corresponent per a la Línia Emprèn 2015 (DOGC núm. 6921,
de 27.7.2015).

Disposició final
Entrada en vigor
Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 26 d'octubre de 2017

Santi Vila i Vicente
Conseller d'Empresa i Coneixement

(17.306.077)
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