
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

ORDRE EMC/29/2020, de 10 de març, de modificació de l'Ordre EMC/219/2018, de 18 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 (DOGC núm. 7773, de 21.12.2018).

Atesa l'Ordre EMC/219/2018, de 18 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
(DOGC núm. 7773, de 21.12.2018);

Vist que s'ha detectat la necessitat de reduir els imports mínims dels projectes elegibles així com també els
imports mínims dels préstecs per tal d'adaptar la línia de préstecs a les necessitats reals de les empreses
industrials i de serveis a la producció i afavorir els processos de transformació digital que han d'afrontar, es
considera necessari modificar les bases 4 i 5 de l'Ordre EMC/219/2018, de 18 de desembre, esmentada;

Vist que s'ha modificat el Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'Institut
Català de Finances, de 21 d'octubre de 2016, mitjançant el Text refós de 27 de febrer de 2020, per tal
d'introduir els canvis esmentats i incorporar les modificacions fetes mitjançant les addendes de 15 d'octubre de
2018 i de 6 de novembre de 2019;

Vistos els informes de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada;

Per tot el que s'ha exposat, i d'acord amb les facultats que em són conferides d'acord amb els articles 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) i 92.3 del 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),

 

Ordeno:

 

Article 1

Modificar la base 4 de l'Ordre EMC/219/2018, de 18 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 (DOGC núm. 7773, de 21.12.2018) que queda redactada de la manera següent:

“Quantia dels ajuts i les condicions dels préstecs.

”Els ajuts consistiran en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF),
d'acord amb els pactes que figuren en el Text refós del Conveni signat entre el Departament d'Empresa i
Coneixement i l'Institut Català de Finances, el 27 de febrer de 2020. Prèviament a la formalització del préstec
per part de l'Institut Català de Finances, la Direcció General d'Indústria haurà d'emetre un dictamen respecte
de l'elegibilitat industrial del projecte.

”Les condicions dels préstecs són:

”a) Tipus d'interès.

”L'interès dels préstecs serà de l'EURIBOR a 12 mesos + el 2%, i sobre aquest tipus d'interès s'aplicarà una
bonificació de fins a un màxim del 2% de l'interès resultant aplicable. L'import bonificat s'especificarà en la
corresponent resolució d'atorgament de l'ajut.

”Això no obstant, i excepcionalment, el tipus d'interès es pot veure incrementat fins a un màxim de l'EURIBOR
a 12 mesos + el 2,95%, en funció de la situació economicofinancera del beneficiari. Aquestes operacions
gaudiran de la mateixa bonificació abans esmentada.
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”Els valors de l'índex de referència de l'EURIBOR inferiors a zero no es tindran en compte per calcular els
interessos i no es deduiran del diferencial pactat. En aquests casos, l'interès aplicable a l'operació coincidirà
amb el valor del diferencial acordat per a cada operació.

”Igualment, l'ICF pot proposar substituir, de forma alternativa, el tipus variable establert, per un tipus fix
mínim equivalent del 2,75%, quan es compleixin les condicions següents: en primer lloc, que l'entitat
beneficiària ho hagi sol·licitat de forma expressa i, en segon lloc, que l'entitat beneficiària hagi acceptat que
una possible cancel·lació anticipada del préstec pot suposar incórrer en costos de ruptura, els quals s'han de
calcular a la data de cancel·lació.

”Cal tenir present que el tipus fix mínim equivalent es calcula a partir de la modelització de la corba de cupó
zero dels tipus de permuta financera (swap) en divisa euro i igualant el valor d'una operació a tipus fix amb
una operació a tipus variable més un diferencial.

”b) Import.

”Amb caràcter general, mínim de 200.000,00 euros per a pimes i 800.000,00 euros per a grans empreses,
imports corresponents a la corresponsabilitat mínima exigida a les empreses beneficiàries de finançar el 20%
de les inversions elegibles (250.000,00 euros en cas de pimes i 1.000.000,00 euros en cas de grans
empreses). L'import del préstec no podrà superar el 80% de l'import de l'actuació subvencionable.

”c) Termini màxim d'amortització.

”El termini màxim d'amortització serà de 10 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització de
capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.

”d) Garanties.

”Les garanties seran les considerades suficients a criteri de l'Institut Català de Finances.

”e) Termini d'execució del projecte i desemborsament del préstec.

”El termini d'execució del projecte es concretarà en les convocatòries corresponents i, en tot cas, no
s'acceptaran inversions posteriors als 24 mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud de l'ajut.

”El desemborsament serà d'una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24
mesos, contra la presentació de factures, informes d'auditoria o altres documents que justifiquin la inversió.

”f) Amortització.

”El préstec s'amortitzarà per trimestres vençuts.

”g) Comissió d'obertura màxima: el 0,50% del nominal del préstec.

”h) Comissió d'amortització total o parcial màxima: 0,5%. Per a aquelles operacions que es formalitzin a tipus
fix es podran repercutir els costos de ruptura associats a la cancel·lació de la permuta financera (swap).

”i) Interès de demora: el tipus d'interès vigent més el 6%.

”L'ICF es reserva el dret a revisar el rang de preus aplicables per a aquesta línia, amb la comunicació prèvia al
Departament d'Empresa i Coneixement, segons la situació del mercat financer. Els preus vigents en cada
moment seran d'aplicació a les noves operacions i es podran aplicar a les modificacions que es formalitzin a
partir d'aquest moment. En cap cas el tipus d'interès de l'operació serà inferior al que resultaria d'aplicar la
Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i
actualització (DOUE C 14, de 19.1.2008).”

 

Article 2

Modificar la base 5 de l'Ordre EMC/219/2018, de 18 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 (DOGC núm. 7773, de 21.12.2018) que queda redactada de la manera següent:

“Tipologia dels projectes objecte de finançament.

”Seran elegibles els projectes d'inversió i desenvolupament industrial que comportin una despesa mínima de
1.000.000,00 d'euros en el cas de grans empreses, o de 250.000,00 euros en el de les pimes, i que tinguin un
impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:
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”a) La digitalització de la indústria mitjançant l'aplicació de la connectivitat, les tecnologies de la informació i la
comunicació, i la robòtica i la sensòrica en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits
d'activitat.

”b) L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.

”c) La creació o el manteniment de l'ocupació.

”d) La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.

”e) La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial.

”f) La reindustrialització d'instal·lacions productives, objecte de processos de tancament o deslocalització
empresarial.

”g) La nova implantació industrial.”

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Barcelona, 10 de març de 2020

 

Maria Àngels Chacón i Feixas

Consellera d'Empresa i Coneixement

 

(20.072.032)
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