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ANUNCIS
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES
ADDENDA de 18 d’octubre de 2021 a l’Anunci pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de
préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l’Institut
Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020.
Per la present publicació es procedeix a la modificació parcial dels següents apartats de l'anunci, els quals se
substituiran pels redactats següents:

1. Objecte
“L'objecte d'aquest anunci és fer públiques les característiques i requisits de la línia de préstecs en condicions
preferents a petites i mitjanes empreses.
La línia estarà dotada amb 278.899.666,00De l'import total de la línia, 95.000.000,00 euros serán assignats de
forma exclusiva al finançament temporal de capital circulant de les pimes, com a mesura temporal per donar
una resposta eficaç a la crisi de la COVID-19 (en endavant, sublínia COVID-19). ICF podrà augmentar l'import
total de la línia en aplicació de l'establert als articles 44 i 45 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.
L'horitzó temporal de la sublínia COVID-19 serà fins el 31 de desembre de 2021 (inclòs) o fins l'esgotament de
l'import assignat a la sublínia. Les operacions de finançament de la resta de la línia tindran un horitzó temporal
fins el 31 de maig de 2023 o fins l'esgotament dels fons disponibles.”

El punts j) i s) de la disposició 3. Requisits mínims per poder sol·licitar préstecs
“j) No haver sol·licitat ni rebut qualsevol altre ajut per finançar el mateix projecte. j) No haver sol·licitat ni
rebut qualsevol altre ajut per finançar el mateix projecte, excepte en els següents casos:
1) que siguin altres ajuts emmarcats en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre (de minimis)
associats a finançament complementari pel mateix projecte i que aquests no estiguin cofinançats amb Fons
Europeus.
2) que siguin altres ajuts emmarcats en el Marc Temporal Nacional d'ajuts estatals destinats a recolzar
l'economia davant l'actual brot de COVID-19,aprovat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA. 56851
(2020/N), i les Decisions posteriors que ampliïn o modifiquin, i que estiguin associats a finançament
complementari pel mateix projecte i que aquests no estiguin cofinançats amb Fons Europeus.”
“s) En el cas que l'empresa sol·liciti finançament de la sublínia COVID-19, haurà de justificar que es troba
davant d'una necessitat sobtada de liquiditat com a conseqüència del brot de COVID-19. Es considerarà
justificat, si es compleix qualsevol de les següents:
i. Si l'empresa ha cessat temporalment la seva activitat principal en compliment de les mesures de contenció
indicades al Real Decret 463/2020, de 14 de març o a les seves modificacions i pròrrogues.
ii. Si la suma de la facturació de l'exercici 2020 ha sofert una reducció igual o superior al 15% respecte de la
facturació del'exercici de 2019.
iii. Si la suma de la facturació l'any 2021 ha sofert una reducció igual o superior al 15% respecte de la
facturació del mateix període de l'exercici de 2019.”

El punt a) de la disposició 4. Condicions dels préstecs:
“a) Import.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/17

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8533 - 29.10.2021
CVE-DOGC-A-21295038-2021

Una empresa destinatària podrà obtenir més d'un préstec, amb els màxims següents:
- Curt termini: 2.000.000€
- Llarg termini: 2.500.000€
- Sublínia COVID-19: 2.000.000€.
- Total màxim per empresa: 6.500.000€
L'import mínim d'un préstec serà:
- Curt termini: 100.000€
- Llarg termini: 150.000€
- Sublínia COVID-19: 250.000€
En cas d'operacions que no siguin de la sublínia COVID-19, l'import del préstec no superarà el 70% de l'import
de l'actuació elegible, però excepcionalment i, prèvia justificació per part de l'empresa destinatària, l'ICF podrà
augmentar aquest percentatge fins a un màxim del 100%. “

El punt 5.2 de la disposició 5. Tipologia de les actuacions objecte de finançament i despeses elegibles:
“5.2 En totes les tipologies d'actuació, seran elegibles les despeses d'adquisició d'actius materials o
immaterials. També seran elegibles les despeses de circulant de l'empresa en els següents casos:
a) Capital d'expansió: les necessitats de circulant per cobrir el creixement de les partides identificades en
l'actuació o projecte (per exemple, nòmines, inventaris, despeses comercials, proveïdors, equipament,
maquinària, vehicles o qualsevol altre actiu necessari).
b) Capital per enfortir les activitats generals de l'empresa: seran elegibles les despeses de circulant quan es
proveeixi a l'empresa amb un finançament estable del circulant per facilitar l'enfortiment de les activitats en
general (per exemple, despeses generals, nòmines, inventaris, despeses comercials, proveïdors, equipament,
maquinària, vehicles o qualsevol altre actiu necessari).
c) En la resta de tipologies (realització de nous projectes, penetració de nous mercats, noves activitats) seran
elegibles les despeses de circulant directament associades al projecte (per exemple, despeses de personal,
proveïdors, serveis) i que s'hagin justificat adequadament dins del projecte.
d) En el cas d'operacions de la sublínia COVID-19, no es necessàri aportar proves de l'us que l'empresa en
faci, en aplicació de l'article 25.bis.11 del Reglament (UE) 1303/201.
En el cas de finançament de circulant d'empreses no incloses a la sublínia COVID-19, en el moment de
l'aprovació, s'haurà de complir que, excepte en casos degudament justificats, la posició global d'ICF de
finançament de circulant amb el sol·licitant (calculat amb la inclusió del nou préstec sol·licitat) no superi el
70% del finançament de circulant total de l'empresa (calculat incloent també el nou préstec sol·licitat). El
finançament de circulant total es calcularà incloent–hi el finançament bancari a curt termini, el finançament de
total de circulant no disposat de l'empresa i el finançament que hagi obtingut per cobrir necessitats de liquiditat
com a conseqüència del brot de la COVID-19.”

El punt 6.4 de la disposició 6. Sol·licituds i documentació:
“6.4 Un cop completat el full de sol·licitud, l'ICF li demanarà la informació necessària per completar la
sol·licitud. L'empresa sol·licitant enviarà telemàticament a ICF la sol·licitud completada i les declaracions
responsables signades mitjançant una signatura electrònica vàlida.“

El punt 15.2 de la disposició 15. Normativa UE en matèria d'ajuts d'Estat:
“15.2 Els ajuts, en el seu cas, s'emmarcaran en alguns dels supòsits següents:
a) Reglament (UE) núm. 651/2014, 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
26.6.2014) quan les actuacions per a les quals es sol·liciti finançament compleixin els requisits establerts a
l'article 17 (ajuda a la inversió a favor de les PIME) que correspon a la categoria d'ajut que es preveu aplicar
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als préstecs que s'acullin a aquest Reglament.
b) En els casos on no sigui aplicable el règim anterior (com per exemple: aquells iniciats amb anterioritat a la
sol·licitud del préstec, o les actuacions de capital expansió i per enfortir les activitats generals de l'empresa)
s'aplicarà el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea relatiu a les ajudes de minimis.
c) A les operacions de la sublínia COVID-19 s'aplicarà el Marc Temporal Nacional d'ajuts estatals destinats a
recolzar l'economia davant l'actual brot de COVID-19,aprovat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.
56851 (2020/N), i les Decisions posteriors que ampliïn o modifiquin aquesta. Concretament, s'aplicarà la secció
2.7.3 (ajuts en forma de bonificació del tipus d'interès de préstecs) de la Decisió SA. 56851, que s'ha
d'interpretar d'acord amb el text de la Decisió i de conformitat amb la secció 3.3 de la Comunicació de la
Comissió Europea relativa al Marc Temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal destinades a recolzar
l'economia en el context de l'actual brot de Covid-19. “

S'acompanya el text refós de l'anunci inicial incorporant la present addenda. L'addenda s'aplicarà a totes les
sol·licituts presentades a partir de la data de la publicació de la present.

TEXT REFÓS DE L'ANUNCI, pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs en condicions
preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l'Institut Català de Finances (ICF)
dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020, incorporant les modificacions de 14 de maig de
2018, de 3 d'agost de 2018, de 15 de març de 2019, de 4 de maig de 2020, de 18 de setembre de 2020, de 24
de novembre de 2020, de 26 de febrer de 2021, de 26 de maig de 2021 i de 18 d'octubre de 2021.
L'Estratègia Europa 2020 fixa el marc general d'actuació on s'ha d'enfocar l'esforç de la política de cohesió
europea, que financen els fons estructurals i d'inversió europeus, entre ells, el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER).
Dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020, dins de la prioritat d'inversió 3.4 de recolzament
de la capacitat de les Pimes per créixer en mercats regionals, nacionals i internacionals, i en processos
d'innovació, s'ha inclòs el desenvolupament d'una línia de finançament per a PIMEs, cofinançada al cinquanta
per cent pel FEDER.
La disposició addicional tercera del text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, aprovat pel Decret
Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, introduïda per l'apartat 4 de l'article 189 de la Llei 5/2017, de 28 de
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, estableix: “Es confereixen a l'Institut
Català de Finances les tasques d'execució dels instruments financers del Programa operatiu de Catalunya Feder
2014-20 (Decisió CE 2015-894) en els termes de l'article 38.4.c del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del
Parlament Europeu i del Consell, i se l'habilita perquè adopti les mesures oportunes per a assegurar la bona
gestió dels instruments financers del dit programa.”
D'aquesta forma, durant l'any 2017 es va posar a disposició de les petites i mitjanes empreses un instrument
financer en condicions preferents per mitjà de l'Institut Català de Finances (ICF) cofinançat amb el FEDER dins
del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020.
De forma sobrevinguda, la crisis del coronavirus o brot de COVID-19, ha afectat els Estats membres de la Unió
Europea de forma sobtada i dramàtica, amb un impacte potencial de primer ordre en les seves societats i les
seves economies. Aquesta crisis dificulta el creixment econòmic degut a que l'activitat econòmica es
desaccelera dràsticament. Això es pot veure agravat per limitacions de liquiditat per les dificultats dels
empresaris per pagar als seus proveïdors i empleats. Espanya va decretar l'estat d'alarma el passat 14 de
març de 2020, que suposa la restricció de moviments i el tancament de nombroses activitats empresarials.
Aquestes circumstàncies han portat a una situació excepcional que es necessari abordar amb mesures
específiques per recolzar i protegir a les economies, empreses i treballadores, i en concret a les pimes, que
solen tenir marges més reduïts per esmorteir les conseqüències de la crisis.
En conseqüència, el Parlament Europeu ha aprovat una “Iniciativa d'inversió en resposta al coronavirus”
destinada a fomentar les inversions mitjançant les reserves d'efectiu disponibles en els Fons Estructurals i
d'Inversió Europeus, i entre ells, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). S'introdueix en els
Reglaments 1303/2013 i 1301/2013 la possibilitat que el FEDER recolzi el finançament temporal de capital
circulant de les pimes, quan sigui necessari com a mesura temporal per donar una resposta eficaç a una crisi
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de salud pública. En el mateix s'indica que es considera que s'ha produït la crisi de salut pública si ho reconeix
oficialment l'Estat membre, com és el cas d'Espanya amb la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (RD 463/2020 de 14 de març).
Vista l'afectació de la crisi sanitària de la COVID-19 a les empreses que operen a Catalunya, es considera
necessari incloure en l'instrument financer desplegat per l'Institut Català de Finances, el finançament de capital
circulant de les pimes com a mesura temporal per donar una resposta eficaç la crisi del CODVID-19 i preservar
la continuïtat de l'activitat econòmica durant i després del brot. En aquest sentit, s'establirà un import inclòs a
l'import global de la línia, que s'assignarà exclusivament a l'atorgament de préstecs d'empreses que hagin
sofert una necessitat sobtada de liquiditat com a conseqüència del brot de la COVID-19.
La Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació de la Generalitat de Catalunya ha acordat
realitzar una modificació del Pla Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020 per potenciar les actuacions
específiques per combatre els efectes del brot de COVID-19, incrementant l'aportació dels recursos del FEDER
assignats a l'instrument financer en 70 milions d'euros. Consequentment, l'Institut Català de Finances, gràcies
a l'augment de la dotació de FEDER, juntament amb l'aplicació de l'article 44 del Reglament (UE) núm.
1303/2013, augmenta l'import total de la línia fins aproximadament 253 milions d'euros, del quals, 70 milions
d'euros estaran dedicats a finançar temporalment el capital circulant de les pimes, com a mesura per combatre
la crisi de la COVID-19.
En compliment amb els requisits de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en matèria
de publicitat, el present anunci de convocatòria es va notificar a la Base de Dades Nacional de Subvencions,
amb el codi ID 423839.Atès que a l'ICF i la seva activitat li són aplicables l'establert al Text refós de la Llei de
l'Institut Català de Finances, aprovat per Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre.
Atesos el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell; i l'ordre HFP/1979/2016 de 29
de desembre.
Atesos Reglament (UE) 2020/460 i el Reglament (UE) 2020/558, que modifiquen el Reglament (UE) 1303/2013
i 1301/2013.
Atesos 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); el Reglament
(UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, 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 26.6.2014);
Atesa la Comunicació de la Comissió Europea, de 19 de març de 2020, del Marc Temporal relatiu a les mesures
d'ajut estatal destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19, i la Decisió de la
Comissió Europea SA. 56851 (2020/N) Espanya – règim paraigües – Marc Temporal Nacional d'ajuts d'Estat en
forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i
bonificació del tipus d'interès de préstecs en el context actual de brot de COVID-19, de 2.4.2020, així com les
seves modificacions posteriors. Es fan públiques les característiques i requisits de la línia de préstecs en
condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per l'Institut Català de
Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020 que es publiquen a continuació:

Característiques i requisits de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i
mitjanes empreses gestionada per l'Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a
Catalunya 2014-2020.

Disposicions generals

1. Objecte
L'objecte d'aquest anunci és fer públiques les característiques i requisits de la línia de préstecs en condicions
preferents a petites i mitjanes empreses.
La línia estarà dotada amb 278.899.666,00De l'import total de la línia, 95.000.000,00 euros serán assignats de
forma exclusiva al finançament temporal de capital circulant de les pimes, com a mesura temporal per donar
una resposta eficaç a la crisi de la COVID-19 (en endavant, sublínia COVID-19). ICF podrà augmentar l'import
total de la línia en aplicació de l'establert als articles 44 i 45 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.
L'horitzó temporal de la sublínia COVID-19 serà fins el 31 de desembre de 2021 (inclòs) o fins l'esgotament de
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l'import assignat a la sublínia. Les operacions de finançament de la resta de la línia tindran un horitzó temporal
fins el 31 de maig de 2023 o fins l'esgotament dels fons disponibles.

2. Empreses destinatàries
Poden sol·licitar aquests préstecs les micro, petites i mitjanes empreses:
a) que tinguin un mínim de 5 treballadors o que el volum de facturació anual i el seu balanç siguin iguals o
superiors a 1 milió d'euros,
b) i que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 milions d'euros o un balanç
inferior a 43 milions d'euros,
El compliment dels llindars anteriors s'ha de realitzar d'acord amb el mètode indicat a la definició de PIME de la
Comissió Europea establerta a la Recomanació de la Comissió (2003) 1422, de 6 de maig de 2003. En el cas de
les microempreses, també podran sol·licitar aquests préstecs en el cas en que el llindar establert al punt a) es
compleixi durant el darrer exercici.

3. Requisits mínims per poder sol·licitar préstecs
3.1 Amb caràcter general, els sol·licitants han de complir els requisits següents:
a) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, han de complir amb la quota legal de reserva de llocs de
treball que preveu l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de
la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre (BOE núm. 289, de
3.12.2013) o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional del Reial decret 364/2005, de 8 d'abril
(BOE núm. 94, de 20.04.2005) i del Decret 322/2011, de 19 d'abril (DOGC núm. 5864, de 21.04.2011).
b) Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant qualsevulla administració pública, així
com de les obligacions davant la Seguretat Social, al llarg de tot el procediment d'estudi i aprovació del préstec
en qüestió.
c) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió Europea
declarant un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
d) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).
e) No haver estat sancionats durant l'any anterior a aquesta publicació, en resolució ferma, per la comissió
d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats, o molt greu en matèria de relacions laborals o
en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i
sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de
8.8.2000).
f) Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones han d'indicar els mitjans per prevenir i
detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de
treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008).
g) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció
de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); el Reial decret 39/1997, d'17 de gener, pel qual s'aprova el
Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997), així com d'acord amb les modificacions
posteriors que introdueix la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de
riscos laborals (BOE núm. 298, de 13.12.2003).
h) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i amb aquesta finalitat
adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
i) No haver superat, com a única empresa, la quantitat màxima d'ajuts de minimis que pot rebre una empresa
en el període de 3 exercicis fiscals.
j) No haver sol·licitat ni rebut qualsevol altre ajut per finançar el mateix projecte. j) No haver sol·licitat ni rebut
qualsevol altre ajut per finançar el mateix projecte, excepte en els següents casos:
1) que siguin altres ajuts emmarcats en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre (de minimis)
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associats a finançament complementari pel mateix projecte i que aquests no estiguin cofinançats amb Fons
Europeus.
2) que siguin altres ajuts emmarcats en el Marc Temporal Nacional d'ajuts estatals destinats a recolzar
l'economia davant l'actual brot de COVID-19,aprovat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA. 56851
(2020/N), i les Decisions posteriors que ampliïn o modifiquin, i que estiguin associats a finançament
complementari pel mateix projecte i que aquests no estiguin cofinançats amb Fons Europeus.
k) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició inclosa a les directrius
comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01,
de 31.7.2014). En el cas d'operacions de la sublínia COVID-19, que l'empresa no tingués aquesta consideració
a 31 de desembre de 2019 tot i que hagi pogut entrar en situació de crisi arran del brot de COVID-19.
l) En cas que les actuacions ho requereixin, una avaluació de l'impacte ambiental o un pla ambiental.
m) Les actuacions no s'hauran finalitzat materialment, ni s'hauran executat íntegrament a la data de
l'aprovació de l'operació. Es considerarà que una actuació no està executada íntegrament quan no tingui
meritades totes les despeses associades, i en el cas d'inversions en actius materials, que materialment no
estigui finalitzada. En el cas de finançament de circulant, es considerarà en tots els casos que les actuacions no
han finalitzat materialment ni s'han executat íntegrament a la data d'aprovació de l'operació.
n) En el cas d'actuacions consistents en un projecte d'inversió, aquesta s'ha de realitzar a Catalunya. En el cas
de capital d'explotació, la seu on l'empresa prestatària desenvolupi l'actuació haurà de ser a Catalunya. Quan
l'empresa tingui diverses seus o desenvolupi l'activitat en diferents centres, el centre en el qual es desenvolupi
la part de l'actuació finançada haurà d'estar situada a Catalunya. Si l'actuació afecta al prestatari o al conjunt
de la seva activitat sense distinció, s'entendrà ubicada a prorrata entre els centres afectats. Si no fos possible
identificar els centres afectats, l'operació s'entendrà ubicada a la seu social del beneficiari i haurà d'estar
ubicada a Catalunya.
o) Complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual (RD 1/1996, de 12 d'abril, per el que s'aprova el text
refós de la Llei de Propietat Intel·lectual) en cas d'utilització de qualsevol element susceptible de generar drets
d'autor.
p) Les actuacions hauran de tenir, com a mínim, una de les següents característiques (criteris de priorització):
1. Actuacions realitzades per empreses que operin en/o pels àmbits sectorials identificats a la RIS3CAT. Quan
l'activitat de l'empresa en o pels següents sectors sigui superior al 20% de la seva activitat total: alimentació,
Energia i recursos, Sistemes industrials, Indústries basades en el disseny, Indústries relacionades amb la
mobilitat sostenible, Indústries de la salut, Indústries culturals i basades en l'experiència.
2. Actuacions que generin beneficis econòmics o socials a Catalunya (aquelles on la inversió es realitzi a
Catalunya o que inclou l'objectiu d'un increment net del nombre de treballadors localitzats a Catalunya).
3. Actuacions amb generació i manteniment d'ocupació, en especial el d'alta qualificació (que inclogui com a
objectiu un increment net de treballadors o bé que mantingui l'ocupació si més d'un 15% del total són
treballadors amb educació superior).
4. Actuacions amb finançament privat (on l'import del préstec sigui inferior al 70% de l'import de l'actuació
elegible).
5. Actuacions amb l'objectiu d'incentivar l'activitat exportadora Catalunya (aquelles on les actuacions estiguin
directament relacionades i amb l' objectiu d'incrementar el volum d'exportació).
6. Actuacions en processos d'innovació i desenvolupament de nous productes.
7. Empreses que presentin una necessitat sobtada de liquiditat com a conseqüència del brot de la COVID-19.
q) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
r) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya.
s) En el cas que l'empresa sol·liciti finançament de la sublínia COVID-19, haurà de justificar que es troba
davant d'una necessitat sobtada de liquiditat com a conseqüència del brot de COVID-19. Es considerarà
justificat, si es compleix qualsevol de les següents:
iv. Si l'empresa ha cessat temporalment la seva activitat principal en compliment de les mesures de
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contenció indicades al Real Decret 463/2020, de 14 de març o a les seves modificacions i pròrrogues.
v. Si la suma de la facturació de l'exercici 2020 ha sofert una reducció igual o superior al 15% respecte de la
facturació del'exercici de 2019.
vi. Si la suma de la facturació l'any 2021 ha sofert una reducció igual o superior al 15% respecte de la
facturació del mateix període de l'exercici de 2019.
3.2 El compliment dels requisits d'aquest punt s'ha d'acreditar mitjançant la signatura de la declaració
responsable que pot obtenir del web www.icf.cat un cop completat el document de sol·licitud, juntament amb
la documentació que ICF requereixi per a la seva anàlisi. Amb el fet de presentar aquesta declaració
responsable l'entitat sol·licitant faculta l'ICF per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans,
les comprovacions necessàries addicionals per verificar la conformitat de les dades d'aquestes declaracions.
En el cas específic de la línia COVID-19, els requisits indicats al punt 3.1.s anterior s'hauran d'acreditar
documentalment. L'ICF pot requerir: Impost d'activitats econòmiques (IAE) de l'empresa (o la seva alta si no
està obligada), els models 303 (IVA) o registre d'IVA electrònic presentats dels períodes a comparar, models
347 i 349 (operacions amb tercers) de l'exercici 2019, expedients de regulació temporal presentats amb
posterioritat al 14 de març, el detall del compte comptable d'ingresos de l'empresa o qualsevol altre
documentació vàlida que permeti comprovar el compliment dels requisits.
3.3 En el cas de que l'actuació afecti a vàries empreses vinculades, totes elles hauran d'acreditar el
compliment dels requisit indicats.
3.4 No podran ser beneficiàries d'aquesta línia:
a) Les empreses que operin en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm.
104/2000 del Consell Europeu i/o pel Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell.
b) Les empreses que operin en el sector de la producció agrícola primària inclosos a l'àmbit dels Reglament
(UE) Num 1408/2013 i 702/2014 de la Comissió Europea.
c) Les activitats relacionades amb l'exportació a països tercers o estats membres, és a dir, els ajuts
directament vinculats a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a
altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.
d) Les que tinguin la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició inclosa a les directrius
comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01,
de 31.7.2014). En el cas dels préstecs de la línia COVID-19 que se subjectin al Marc Temporal Nacional, només
queden excloses les empreses que estiguessin en situació de crisi abans dels 31.12.2019.

4. Condicions dels préstecs
a) Import.
Una empresa destinatària podrà obtenir més d'un préstec, amb els màxims següents:
- Curt termini: 2.000.000€
- Llarg termini: 2.500.000€
- Sublínia COVID-19: 2.000.000€.
- Total màxim per empresa: 6.500.000€
L'import mínim d'un préstec serà:
- Curt termini: 100.000€
- Llarg termini: 150.000€
- Sublínia COVID-19: 250.000€
En cas d'operacions que no siguin de la sublínia COVID-19, l'import del préstec no superarà el 70% de l'import
de l'actuació elegible, però excepcionalment i, prèvia justificació per part de l'empresa destinatària, l'ICF podrà
augmentar aquest percentatge fins a un màxim del 100%.
b) Termini màxim d'amortització.
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Curt termini: el termini d'amortització serà de mínim 2 anys i màxim de 5 anys, amb possibilitat d'un període
de carència d'amortització de capital d'1 any, inclòs en aquest termini.
COVID-19: el mínim serà d'un any i màxim de 5 anys, amb possibilitat d'un període de carència de fins a 1
any, inclòs en aquest termini.
Llarg termini: el termini d'amortització mínim serà de 5 anys i màxim de 15 anys, amb possibilitat d'un període
de carència d'amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.
El termini i la carència es determinaran segons la vida de la inversió o projecte, el calendari del projecte, la
liquiditat disponible de l'empresa i els principis de bona gestió financera. Les actuacions que siguin únicament
de circulant es finançaran a curt termini (màxim 5 anys).
c) Desemborsament.
A les operacions de la sublínia COVID-19, el desemborsament s'efectuará d'una sola vegada en unitat d'acte a
la formalització. En aplicació del article 25.bis.11 del Reglament (UE) 1303/2013, no es requerirà documentació
per comprovar que el destí de la inversió s'ha utilitzat pels fins previstos. Per tant, no serà necessari aportar
factures ni comprovants.
A la resta de préstecs, el desemborsament serà d'una sola vegada o en diversos desemborsaments parcials. En
relació amb aquests desemborsaments, s'efectuarà la justificació del destí del finançament d'acord al punt 11
del present anunci i amb el següent ordre:
Factures o altres documents de valor probatori equivalent:
- Prèviament al desemborsament, la prestatària ha de presentar les factures o altres documents de valor
probatori equivalent (primera part de la documentació justificativa de la despesa indicada al punt 11 d'aquest
anunci).
- En el cas de despeses de nòmines en préstecs de circulant, únicament serà necessari presentar un
document amb la llista de les nómines.
- En el cas d'operacions de compra mitjançant escritpura pública, serà suficient la presentació d'una còpia
simple de la mateixa, sempre que incloguin la còpia de comprovants bancaris i dels documents de pagaments
efectivament realitzats, com per exemple, la còpia dels xecs bancaris o de transferències convenientment
annexades al document firmat davant de notari.
- En el cas de desemborsament parcial, el percentatge calculat com la despesa justificada mitjançant factures
o equivalents sobre l'actuació finançada ha de ser igual o superior al percentatge calculat com la suma dels
desemborsaments del préstec (inclòs aquest darrer) sobre l'import total del préstec.
Comprovants de pagament:
- En el cas de despeses de circulant no associades a inversions s'haurà de presentar els justificants de
pagament del les despeses justificades abans del desemborsament corresponent (segona part de la
documentació justificativa indicada al punt 11).
- En el cas de despeses d'inversions i de despeses de circulant associades a inversions, abans del nou
desemborsament s'haurà d'haver presentat els justificants de pagament corresponents a les despeses dels
desemborsaments anteriors que ja s'hagin pagat abans de la sol·licitud de desemborsament. Els justificants
dels pagaments de les despeses finançades amb el nou desemborsament s'hauran de presentar posteriorment
al desemborsament, preferentment tan aviat com es produeixin els pagaments.
En els casos que ICF ho consideri adequat per la execució de l'actuació, la realització de desemborsaments i la
justificació i acreditació del pagament es podrà realitzar en un ordre o termini diferent a l'indicat en els punts
anteriors.
d) Amortització.
El préstec s'amortitzarà per períodes vençuts mitjançant el sistema de quota constant de capital (lineal). La
periodicitat de les amortitzacions serà mensual o trimestral a criteri de l'ICF.
e) Interès de demora.
El tipus d'interès vigent més el 6%.
f) Comissió d'obertura.
El 0,25% del nominal del préstec, que es podrà reduir en cas d'aplicació del punt j) següent.
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g) Amortització anticipada parcial o total.
S'aplicarà una comissió d'amortització anticipada del 0,25% de l'import de capital amortitzat.
Addicionalment, en operacions amb tipus d'interès fix, quan la corba de tipus del mercat interbancari pel
termini romanent de l'operació en el moment de la cancel·lació sigui inferior a la corba de tipus vigent a la data
de formalització de l'operació, l'ICF carregarà al prestatari la pèrdua econòmica que se li derivaria d'aquesta
evolució adversa, els denominats costos de ruptura. En el cas que es produeixi aquesta pèrdua econòmica per
l'ICF, es quantificarà com la variació del valor de mercat d'una cobertura de tipus d'interès contractada a la
data de formalització del préstec i la corresponent a una nova, calculada a la data de cancel·lació anticipada,
per l'import que s'amortitza anticipadament i fins el termini que restaria fins el venciment original del préstec.
h) Garanties.
Les garanties seran les considerades suficients a criteri de l'Institut Català de Finances per al retorn del
préstec, i es tindrà en compte el termini del préstec, la capacitat de retorn de la pròpia l'empresa, el grau de
cobertura, el valor i l'eficàcia de les garanties. No s'acceptarà com a garantia la pignoració de dipòsits.
i) Tipus d'interès.
El tipus d'interès, amb caràcter general, serà de tipus variable. No obstant, en cas de petició per part del
sol·licitant, serà de tipus fix. Totes les operacions de la sublínia COVID-19 seran a tipus variable.
Tipus variable
El tipus d'interès serà l'Euribor a 12 mesos més un percentatge (diferencial) que es determinarà per a cada
sol·licitud concreta. Aquest diferencial serà entre un mínim de 0,50% i un màxim de 2,75%.
El valor concret del diferencial es determina en funció de l'anàlisi dels següents factors:
1. El nivell de recursos propis.
2. El nivell de deute financer net.
3. El benefici operatiu.
4. El creixement de la facturació.
5. El nivell de resultats.
6. Historial i incidències de crèdit amb ICF.
7. Les garanties addicionals, en el seu cas, i la seva eficàcia.
8. El termini de l'operació.
9. El tipus d'actuació.
El tipus d'interès es revisarà anualment, s'aplicarà l'Euribor a 12 mesos que s'hagi publicat quatre dies hàbils
abans de l'inici del nou període d'interès. Per tot el període de desemborsament, s'aplicarà a cada disposició, i
fins al final de la propera revisió, un tipus d'interès igual a l'Euribor a 12 mesos, corresponent a dos (2) dies
hàbils anteriors al de la disposició, més el diferencial.
Els valors de l'índex de referència de l'EURIBOR 12m 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.
Tipus fix
El tipus d'interès serà un tipus fix durant tot el termini de l'operació. Aquest tipus serà entre un mínim de
0,60% i un màxim de 6%.
El valor concret del tipus fix es determina en funció de l'anàlisi dels mateixos factors indicats per determinar el
valor del diferencial del tipus variable.
j) Reducció per compliment de criteris de priorització.
En cas de puntuació elevada dels criteris de priorització indicats al punt 3.1.p s'aplicarà una reducció de
0,25%, que s'aplicarà a la comissió d'obertura indicada al punt f) anterior.
L'acompliment de cada criteri es valorarà amb 1 punt, i es considera elevada quan obté 3 o més punts en total.
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k) Modificació de les condicions econòmiques de la línia de préstecs.
L'ICF es reserva el dret a revisar les condicions econòmiques aplicables a les noves operacions que s'aprovin
dins d'aquesta línia en els següents casos:
- En el cas que la línia de finançament no assoleixi el nivell de col·locació previst en el disseny de
l'instrument financer (estratègia d'inversió).
- En el cas d'un increment significatiu dels tipus d'interès del mercat financer.
Les condicions 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.

5. Tipologia de les actuacions objecte de finançament i despeses elegibles
5.1 Seran elegibles les següents tipologies d'actuacions:
a) Capital d'expansió (per exemple, destinat al creixement de l'empresa, l'expansió de capital humà o del
capital fix).
b) Capital per enfortir les activitats generals de l'empresa (per exemple, aquelles activitats amb l'objectiu
d'estabilitzar i defendre la posició de mercat existent, o l'enfortiment de la capacitat d'explotació).
c) Realització de nous projectes (per exemple, la construcció d'instal·lacions, o noves campanyes de
màrqueting, patents o productes nous).
d) Penetració de les empreses existents en nous mercats o noves activitats (per exemple, l'expansió de la
varietat de productes i serveis, o l'expansió territorial).
e) Finançament temporal de capital circulant de les pimes, quan sigui necessari com a mesura temporal per
donar una resposta eficaç a una crisi de salud pública.
5.2 En totes les tipologies d'actuació, seran elegibles les despeses d'adquisició d'actius materials o immaterials.
També seran elegibles les despeses de circulant de l'empresa en els següents casos:
e) Capital d'expansió: les necessitats de circulant per cobrir el creixement de les partides identificades en
l'actuació o projecte (per exemple, nòmines, inventaris, despeses comercials, proveïdors, equipament,
maquinària, vehicles o qualsevol altre actiu necessari).
f) Capital per enfortir les activitats generals de l'empresa: seran elegibles les despeses de circulant quan es
proveeixi a l'empresa amb un finançament estable del circulant per facilitar l'enfortiment de les activitats en
general (per exemple, despeses generals, nòmines, inventaris, despeses comercials, proveïdors, equipament,
maquinària, vehicles o qualsevol altre actiu necessari).
g) En la resta de tipologies (realització de nous projectes, penetració de nous mercats, noves activitats)
seran elegibles les despeses de circulant directament associades al projecte (per exemple, despeses de
personal, proveïdors, serveis) i que s'hagin justificat adequadament dins del projecte.
h) En el cas d'operacions de la sublínia COVID-19, no es necessàri aportar proves de l'us que l'empresa en
faci, en aplicació de l'article 25.bis.11 del Reglament (UE) 1303/201.
En el cas de finançament de circulant d'empreses no incloses a la sublínia COVID-19, en el moment de
l'aprovació, s'haurà de complir que, excepte en casos degudament justificats, la posició global d'ICF de
finançament de circulant amb el sol·licitant (calculat amb la inclusió del nou préstec sol·licitat) no superi el
70% del finançament de circulant total de l'empresa (calculat incloent també el nou préstec sol·licitat). El
finançament de circulant total es calcularà incloent–hi el finançament bancari a curt termini, el finançament de
total de circulant no disposat de l'empresa i el finançament que hagi obtingut per cobrir necessitats de liquiditat
com a conseqüència del brot de la COVID-19.
5.3 Despeses elegibles de les actuacions. Han de complir els següents requisits:
a) Les factures o altres justificants de despesa no podran tenir una antiguitat superior a sis mesos, comptats
des de la data d'aprovació de l'operació (en el cas que s'hagi aprovat més d'una vegada, es considerarà la data
de la primera aprovació).
b) Que no hagin estat pagades abans de la data d'aprovació.
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c) Actuacions que es concloguin i es paguin efectivament durant el període establert al contracte de préstec
de l'ICF, i en qualsevol cas, durant el període d'elegibilitat del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 20142020.
d) En cas d'adquisició de terrenys o immobles, cal valoració mitjançant certificat d'empresa taxadora
homologada per Banc d'Espanya.
e) Despeses d'actuacions realitzades a Catalunya, d'acord amb el punt 3.1.n anterior.
f) En cas de transmissió de drets de propietat d'empreses, la transmissió ha de produir-se entre inversors
independents i s'haurà d'acreditar el valor dels drets transmesos mitjançant un informe de valoració per part
d'una empresa especialitzada independent.
g) Bens d'equip de segona mà quan el valor quedi acreditat mitjançant un certificat de taxador independent.
No seran elegibles les següents despeses:
h) Despeses realitzades i/o pagades amb posterioritat al 31 de maig de 2023.
i) Actuacions totalment realitzades i abonades en el moment de realitzar la sol·licitud.
j) Refinançament de deutes o pagament de garanties bancàries o d'altre tipus.
k) Interessos i despeses financeres.
l) Adquisició de terrenys per un import superior al 10% de la despesa total elegible de l'actuació.
m) Despeses que hagin rebut finançament d'altres ajuts o de Fons de la UE.
n) Fluctuacions del tipus de canvi de divises.
o) Impost sobre el valor afegit (IVA).
p) Impostos sobre la renda i de societats.
q) Bens de segona mà, excepte en el cas del punt g) anterior, i contribucions en espècie.
r) Sancions.
s) Despeses de procediments judicials.
t) Avançaments de subvencions o despeses que es reemborsin amb subvencions.
u) Cost de depreciació.
v) A l'adquisició de bens i serveis mitjançant contractes públics: els descomptes efectuats i els pagaments
realitzats pel contractista a l'Administració en concepte de taxa de direcció d'obra, control de qualitat o
qualsevol concepte que suposi ingressos o descomptes que es derivin de l'execució del contracte.
w) Desmantellament o construcció de centrals nuclears.
x) Despeses per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle procedents de les activitats definides a
l'annex 1 de la Directiva 2003/87/CE.
y) Fabricació, transformació i comercialització de tabac, infraestructures aeroportuàries (excepte quan
estiguin relacionades amb la protecció del medi ambient).
En el cas d'operacions de la sublínia COVID-19 no li son aplicables cap dels requisits indicats en aquest punt
5.3., en aplicació de l'article 25.bis.11 del Reglament (UE) 1303/2013.

6. Sol·licituds i documentació
6.1 Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a
disposició de les potencials empreses beneficiàries al web de l'ICF (www.icf.cat), juntament amb la
documentació que preveu el punt 6.3.
6.2 La signatura de la sol·licitud implica l'autorització a l'ICF per a la funció de comprovació d'ofici de les dades
relatives al compliment de les obligacions tributàries amb les administracions públiques, i de les obligacions
amb la Seguretat Social.
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6.3 Amb el formulari de sol·licitud, que es pot trobar al web de l'ICF, i que inclou la declaració responsable a
què fa referència al punt 3.2, s'ha d'adjuntar la documentació següent:
a) Breu explicació i pressupost estimatiu de l'actuació a finançar.
b) Detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes despeses elegibles, si n'hi ha, procedents de
qualsevol administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la
quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant. Aquestes dades hauran de ser completades a la declaració
responsable que trobarà al web de l'ICF un cop completat el formulari de sol·licitud.
c) Detall, si n'hi ha, dels ajuts de minimis sol·licitats o rebuts en els dos exercicis fiscals anteriors i en l'exercici
fiscal en curs, especificant-ne la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s'ha d'incloure com a
declaració annexa a la sol·licitud.
d) Detall, si n'hi ha, dels ajuts en forma de finançament (préstecs o garanties) que s'hagin sotmès al Marc
Temporal d'ajuts d'Estat per recolzar l'economia en l'actual brot de COVID-19, inclososos els subjectes a la
Decisió de la Comissió SA.56803 (garanties ICO) o SA. 56851 (Marc Temporal Nacional).
e) En el cas d'operacions de la sublínia COVID-19, la documentació acreditativa de que es troba davant d'una
necessitat sobtada de liquiditat d'acord amb el punt 3.1.s.
6.4 Un cop completat el full de sol·licitud, l'ICF li demanarà la informació necessària per completar la sol·licitud.
L'empresa sol·licitant enviarà telemàticament a ICF la sol·licitud completada i les declaracions responsables
signades mitjançant una signatura electrònica vàlida.

7. Procediment d'atorgament
7.1 El procediment d'atorgament és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds seran analitzades
conforme els sol·licitants proporcionin tota la informació corresponent per l'anàlisi de la sol·licitud al web de
l'ICF i fins a exhaurir el pressupost.
7.2. L'ICF atorgarà els préstecs quan el projecte econòmic de l'empresa sigui viable a criteri de l'ICF i compleixi
amb totes les condicions incloses al present anunci. L'ICF considerarà viables els projectes econòmics de
l'empresa quan estimi que:
a) l'empresa seguirà disposant dels recursos necessaris per desenvolupar la seva activitat de forma contínua, i
b) l'empresa tindrà la capacitat econòmica suficient per atendre totes les obligacions derivades del
finançament.
c) l'empresa tindrà capacitat de seguir obtenint el finançament necessari d'altres finançadors, si fos el cas.
7.3. En el cas d'operacions de la sublínia COVID-19, ICF podrà considerar viables els projectes econòmics de
l'empresa en cas que en el moment de l'anàlisi no es compleixin temporalment els requisits indicats al punt 7.2
anterior degut a l'afectació temporal del brot de COVID-19, però si que es cumplien a 31 de desembre de 2019
i quan el projecte de l'empresa es consideri viable a llarg termini.

8. Valoració, tramitació, resolució i notificació als sol·licitants
8.1 La Unitat d'Admissions revisarà si la sol·licitud és complerta, si inclou tota la documentació, i que no hi ha
cap error manifest. En el cas que es trobés alguna mancança o incidència l'ICF ho notificarà al sol·licitant
electrònicament mitjançant l'eina e-Notum (seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya).
Es requerirà l'entitat sol·licitant perquè en un termini de deu dies naturals adjunti els documents preceptius,
amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició i es considerarà la sol·licitud com
a desestimada.
8.2 L'òrgan tècnic de l'ICF (format per tres persones de la Direcció d'Inversions Creditícies) estudiarà la
sol·licitud de finançament, establirà les condicions financeres de l'operació (import, termini, interès i garanties),
analitzarà la viabilitat econòmica de l'operació, revisarà l'elegibilitat de l'actuació i en proposarà l'aprovació o la
denegació d'acord amb els criteris de caràcter financer i d'elegibilitat.
8.3 La Comissió d'inversions Creditícies de l'ICF resoldrà l'aprovació o la denegació.
8.4. En el cas d'aprovació, L'ICF ho notificarà a l'empresa interessada electrònicament, amb el mateix
procediment indicat al punt 8.1.
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8.5 En cas que l'ICF resolgui desfavorablement, aquesta resolució s'ha de notificar a l'empresa interessada
d'acord amb el procediment que indica al punt 8.1.
8.6. La formalització del contracte de préstec s'haurà de realitzar en un termini màxim de 90 dies des de la
comunicació al sol·licitant de la resolució d'atorgament per part de l'ICF. Si la formalització no es celebra per
manca d'interès o voluntat del sol·licitant, es considerarà que desisteix de la seva petició i es considerarà la
sol·licitud com a desestimada.

9. Publicitat
9.1 D'acord amb l'article 115 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, l'acceptació del finançament per part del
prestatari comporta la inclusió en la llista pública de beneficiaris, que es publicarà electrònicament o per altres
mitjans, de conformitat amb l'article 115.2 de l'esmentat reglament.
9.2 D'acord amb els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003), i amb l'article 5.4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 10.12.2013), la Base de dades nacional de subvencions
(BDNS) operarà com a mitjà electrònic per complir les obligacions de publicitat de les subvencions concedides,
que haurà d'incloure les dades a les quals es refereix l'article 20.8.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
9.3 D'acord amb l'article 15 de 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), la informació relativa a les subvencions i els ajuts
públics concedits, amb indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris/àries, s'ha de publicar a la Seu
electrònica. L'article 96 bis, apartat 4, del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre determina que
l'obligació establerta per l'article 15.c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, es fa efectiva amb la tramesa de la informació exigida al Registre de
subvencions i ajuts de Catalunya.

10. Revisió i modificació
Hi ha la possibilitat de revisar les operacions ja concedides en els següents casos i prèvia sol·licitud del
prestatari:
a) En el cas d'alteració sobrevinguda dels supòsits de fet existents tinguts en compte en el moment d'aplicar
els criteris per establir les condicions del préstec, el prestatari haurà de justificar aquesta alteració i podrà
proposar a l'ICF qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació del finançament
o les seves condicions que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat per l'ICF. En aquest cas, s'aplicaran
les condicions de préstecs equivalents segons els criteris d'atorgament de la línia.
b) En casos excepcionals i a sol·licitud del prestatari, quan l'ICF consideri que el prestatari no podrà fer front a
les seves obligacions per causes sobrevingudes, l'ICF podrà aprovar la modificació de les condicions
econòmiques d'un préstec formalitzat en l'àmbit d'aquesta línia d'acord amb els seus criteris
economicofinancers, per tal de possiblitar la bona fi de l'operació de préstec, tot i que les noves condicions
poden comportar condicions més beneficioses o oneroses a les inicialment establertes.

11. Justificació
A les operacions de la sublínia COVID-19, el desemborsament s'efectuará d'una sola vegada, i no es requerirà
documentació del destí de la inversió. Per tant, no serà necessaris la documentació indicades als punts 11.1,
11.2 i 11.3.
11.1 Les entitats prestatàries de la línia han de justificar l'aplicació dels fons davant de l'ICF. La prestatària
haurà de presentar la documentació pertinent en un termini màxim de 45 dies a partir del darrer pagament de
despeses de l'actuació.
11.2 Un cop finalitzades les actuacions, les entitats prestatàries hauran d'haver presentat la justificació de
l'actuació mitjançant l'aportació dels justificants de despesa per l'import total de l'actuació.
11.3. Les despeses s'han de justificar mitjançant dos tipus de documents:
- factures o altres documents de valor probatori equivalent, que s'han de presentar abans de cada
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desemborsament segons el punt 4.c d'aquest anunci. També es consideren documents suficients les escriptures
de compra intervingudes per notari.
- Comprovants de pagament de les despeses, que s'han de presentar d'acord al punt 4.c d'aquest anunci. Es
considerarà comprovada la despesa en cas d'escriptures de compra que esmentin de forma explícita o incloguin
la còpia de comprovants bancaris i dels documents de pagaments efectivament realitzats, com per exemple, la
còpia dels xecs bancaris o de transferències.
11.4 Igualment, l'entitat prestatària haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa al préstec
que li pugui requerir l'ICF o qualsevol de les autoritats del Programa Operatiu FEDER a Catalunya.

12. Verificació de les accions justificades
12.1 Les actuacions de verificació per part de l'ICF de les accions justificades podran ser de dos tipus:
a) Verificacions administratives: tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses
estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, extractes bancaris, nòmines, etc.). En el cas
d'operacions de la sublínia COVID-19, inclouran la revisió del compliment dels requisits per a ser beneficiari de
la mateixa indicats al punt 3.1.s.
b) Verificacions in situ o sobre el terreny: tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'actuació
finançada, el compliment de les obligacions de les empreses beneficiàries i la concordança entre els documents
originals i els presentats a l'ICF.
12.2 Les empreses que rebin finançament d'aquesta línia s'han de sotmetre a les actuacions de verificació
administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'ICF, la Sindicatura de Comptes de Catalunya, la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i
Regulació de la Generalitat de Catalunya o qualsevol de les autoritats del Programa Operatiu FEDER a
Catalunya.

13. Seguiment i control
13.1 L'ICF pot efectuar el seguiment de cada actuació finançada.
13.2 L'ICF pot realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els prestataris
donen una destinació correcta al finançament obtingut i per determinar el compliment de les condicions i els
requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions que s'hi estableixen. Els prestataris
resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per l'ICF o qualsevol de les autoritats del
Programa Operatiu FEDER a Catalunya.
13.3 Els prestataris estan sotmesos als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que estableix
l'article 125 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell.
13.4 L'ICF realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o
irregularitats en l'execució de l'activitat finançada.

14. Causes de revocació, de venciment anticipat o de canvi de tipus d'interés.
14.1 L'ICF podrà procedir al venciment anticipat total o parcial del préstec i, si té lloc qualsevol de les següents
circumstàncies:
a) L'incompliment en el pagament de quotes per part del deutor per un termini equivalent a tres mesos.
b) Si s'enregistren devolucions de lletres acceptades a càrrec seu, procediments judicials que determinin
l'embargament de béns de la seva propietat; anotacions en registres d'impagats (RAI, ASNEF), si cedeixen,
alienen, graven o traspassen alguna de les seves explotacions mercantils o industrials, o si fan actes de
disposició sobre actius del seu patrimoni per un valor superior al 20% del total dels actius fixes de la
prestatària i/o les seves filials, segons valor de mercat d'acord amb taxacions actualitzades, de tal manera que
afecti negativament a la solvència de la prestatària, sense la prèvia autorització de l'ICF; o cessen en la seva
explotació o activitat.
c) En cas de manca d'execució, de l'actuació finançada, a no ser que rebi una autorització expressa de l'ICF.
d) En cas que s'hagués obtingut una subvenció atorgada per organismes oficials comunitaris, estatals,
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autonòmics o locals, destinada a l'amortització total o parcial de l'actuació.
e) En cas que la despesa vinculada a l'actuació que es finança no s'hagi realitzat abans de la data estipulada al
contracte corresponent.
f) Si té lloc algun altre fet que faci desmerèixer la solvència de la part prestatària o de les garanties prestades.
g) Si la part prestatària no compleix alguna de la resta d'obligacions que s'especifiquin al contracte
corresponent.
14.2. L'ICF podrà exigir el reintegrament de la subvenció bruta equivalent percebuda indegudament amb els
interessos de demora que corresponguin, en qualsevol dels següents casos:
a) Obtenció del préstec falsejant les condicions requerides o bé ocultant-ne aquelles que ho haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat, del projecte o la no adopció del comportament que
fonamenten la concessió del préstec.
c) Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes establers en el punt 11
d'aquest anunci.
d) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes en els
punts 13 i 15 d'aquest anunci, així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de
conservació de documentació, quan d'aquest fet se'n derivi la impossibilitat de verificar la utilització del
préstec, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats finançades o la concurrència de
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o
entitat pública o privada , de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
e) Incompliment de les obligacions indicades al present anunci, sempre que afectin o es refereixin a la forma
en que s'han d'aconseguir els fins previstos, realitzar les actuacions o adoptar el comportament que fonamenta
la concessió del préstec.
f) Incompliment de les obligacions indicades al present anunci, diferents de les anteriors, quan se'n derivi la
impossibilitat de verificar la utilització del préstec, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les
activitats finançades o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat
procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada , de la Unió Europea o d'organismes
internacionals.
g) L'adopció, d'acord amb allò establers als articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d'una decisió de la
qual se'n derivi una necessitat de retorns.
14.3 L'ICF podrà incrementar el tipus d'interès del préstec en un 1% addicional a l'indicat al punt 4.i) en el cas
d'incompliment per part del prestatari de qualsevol de les obligacions indicades en el present anunci o en cas
de les causes indicades al punt 14.2 anterior i que provoquin la pèrdua total o parcial del cofinançament del
FEDER dins del Programa Operatiu a Catalunya 2014-2020.

15. Normativa UE en matèria d'ajuts d'Estat
15.1 En el cas en que el tipus d'interès concedit es consideri inferior al tipus que el sol·licitant hagués obtingut
en el mercat d'acord a la Comunicació de la Comissió relativa a la revisió del mètode de fixació dels tipus de
referència i d'actualització (2008/C 14/02), els destinataris poden gaudir d'ajuts d'Estat pel fet d'obtenir aquest
finançament. ICF calcularà el valor de la subvenció bruta equivalent com el valor actualitzat de la diferència
d'interessos de referència i els interessos del préstec segons s'indica a la comunicació de la Comissió (2008/C
14/02).
15.2 Els ajuts, en el seu cas, s'emmarcaran en alguns dels supòsits següents:
a) Reglament (UE) núm. 651/2014, 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
26.6.2014) quan les actuacions per a les quals es sol·liciti finançament compleixin els requisits establerts a
l'article 17 (ajuda a la inversió a favor de les PIME) que correspon a la categoria d'ajut que es preveu aplicar
als préstecs que s'acullin a aquest Reglament.
b) En els casos on no sigui aplicable el règim anterior (com per exemple: aquells iniciats amb anterioritat a la
sol·licitud del préstec, o les actuacions de capital expansió i per enfortir les activitats generals de l'empresa)
s'aplicarà el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea relatiu a les ajudes de minimis.
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c) A les operacions de la sublínia COVID-19 s'aplicarà el Marc Temporal Nacional d'ajuts estatals destinats a
recolzar l'economia davant l'actual brot de COVID-19,aprovat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.
56851 (2020/N), i les Decisions posteriors que ampliïn o modifiquin aquesta. Concretament, s'aplicarà la secció
2.7.3 (ajuts en forma de bonificació del tipus d'interès de préstecs) de la Decisió SA. 56851, que s'ha
d'interpretar d'acord amb el text de la Decisió i de conformitat amb la secció 3.3 de la Comunicació de la
Comissió Europea relativa al Marc Temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal destinades a recolzar
l'economia en el context de l'actual brot de Covid-19.
15.3 En cas que l'ajut atorgat s'emmarqui en el Marc Temporal Nacional d'ajuts estatals destinats a recolzar
l'economia davant l'actual brot de COVID-19, s'han de complir totes les condicions generals que li siguin
d'aplicació i les específiques aplicables per a ajuts en forma de bonificació de tipus d'interès de préstecs, i la
suma dels imports dels préstecs o garanties d'un sol·licitant no podran superar, de forma acumulada, el 25%
dels ingressos totals o el doble de les despeses de sous i salaris de la prestatària al 2019 o les necessitats
acreditades de liquiditat dels 18 mesos següents com a conseqüència de les circumstàncies excepcionals
creades pel brot COVID-19.
Els sol·licitants hauran de presentar una declaració d'altres ajuts en forma de finançament (préstecs o
garanties) que s'hagin sotmès al Marc Temporal d'ajuts d'Estat per recolzar l'economia en l'actual brot de
COVID-19, inclosos els aprovats mitjançant la Decisió de la Comissió SA.56803 (garanties ICO) o SA. 56851
(Marc Temporal Nacional).
15.4 En cas que l'ajut atorgat s'emmarqui en el Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, s'han de
complir totes les condicions generals que regula el capítol I, articles de l'1 al 9, i les condicions específiques
aplicables a la categoria corresponent que estableix el capítol III.
15.5 En cas que l'ajut atorgat s'emmarqui en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, i de
conformitat amb el que s'hi estableix, l'import total dels ajuts de minimis que es pot atorgar a una única
empresa no pot excedir de 200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals (l'actual i els dos
anteriors), o de 100.000,00 euros en el cas que es concedeixin a empreses que operin en el sector de
transport de mercaderies per carretera. Aquestes quantitats s'expressen termes bruts, és a dir, abans de
qualsevol deducció en concepte de fiscalitat.
15.6 Els sol·licitants han de presentar per escrit una declaració mitjançant la qual manifesten els altres ajuts de
minimis que han sol·licitat o rebut durant els dos exercicis fiscals anteriors i l'exercici fiscal en curs que
estiguin subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013, a qualsevol reglament de minimis.
15.7 En cas de fusions o adquisicions d'empreses, tots els ajuts de minimis atorgats anteriorment a qualsevol
de les empreses que es fusionen es tindran en compte per determinar si la concessió d'un nou ajut de minimis
a la nova empresa o a l'empresa adquirent supera el límit màxim pertinent.
15.8 L'ICF farà, en el seu cas, el càlcul de l'equivalent de subvenció bruta que se li concedeix al prestatari, i
aquest import es farà constar al contracte de préstec corresponent. En cas d'aplicació del punt 10 del present
Anunci, es calcularà la diferència que correspongui a l'equivalent de subvenció bruta respecte de l'atorgament
inicial, i es farà constar al contracte modificació corresponent.

16. Obligacions de les entitats prestatàries
Els prestataris d'aquesta línia restaran sotmesos a les obligacions següents:
a) Complir l'objectiu, executar l'actuació, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta
l'atorgament del préstec i acreditar-ho davant l'ICF.
b) ustificar davant l'ICF el compliment dels requisits i les condicions necessàries, mitjançant els justificants de
les despeses que ha de cobrir l'import finançat; el compliment de la finalitat per a la qual s'ha atorgat el
préstec, o si l'operació és de la sublínia COVID-19, el compliment dels requisits per accedir al finançament. Si
el finançament cobreix un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total
corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixi l'ICF.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a
l'ICF o a les autoritats del Programa Feder a Catalunya, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la
informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a l'ICF la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions, ajuts, préstecs o recursos per a la mateixa
finalitat procedents de qualsevol Administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals.
e) Comunicar a l'ICF les alteracions de les condicions per les quals es va atorgar el finançament. Aquesta
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comunicació es farà tan aviat es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons
percebuts.
f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes
exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al prestatari en cada cas, així com aquells estats
comptables i registres específics que s'indiquin al contracte, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les
facultats de comprovació i control.
g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts durant 10 anys a partir de la finalització
de les actuacions i com a mínim fins a 31 de desembre de 2029, inclosos els documents electrònics, en tant
que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control, d'acord amb la normativa d'ajuts i la
normativa del FEDER, en el seu cas.
h) Procedir al reintegrament del préstec en el cas d'incompliment en els termes que indiqui el contracte de
préstec corresponent.
k) D'acord amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els
prestataris han de presentar una declaració responsable on manifestin el compliment d'allò que preveu aquesta
Llei.
l) Si el beneficiari és una entitat privada a les quals es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern), han de complir
amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables. El beneficiari haurà
de comunicar la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració.
m) Mantenir actualitzat un registre d'ajuts rebuts. El registre inclourà el detall dels ajuts rebuts pel beneficiari,
procedents de qualsevol administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
especificació de la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant.

17. Protecció de dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal que els interessats en aquesta línia de préstecs hauran de proporcionar a l'ICF,
per tal d'obtenir el finançament per les actuacions detallades al punt 5 anterior, seran tractades amb totes les
garanties i drets que recull el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i lliure circulació
d'aquestes dades i tota la seva normativa de transposició a l'ordenament jurídic espanyol o de
desenvolupament que, en tot moment, sigui aplicable.
A la pàgina web www.icf.cat, a l'apartat de Privacitat es detallen els procediments, garanties, adreces de
contacte i mecanismes d'exercici dels drets individuals, relatius a la protecció de la informació personal
facilitada durant la tramitació dels préstecs de la línia.

18. Resolució de conflictes
La jurisdicció competent per a conèixer dels conflictes que se suscitin en aplicació d'aquesta normativa serà la
jurisdicció civil.
S'atorga al conseller delegat de l'ICF la prerrogativa d'interpretar i resoldre els dubtes que pugui plantejar
l'aplicació de la present normativa.”

Barcelona, 18 d'octubre de 2021

Victor Guardiola Flores
Conseller delegat

(21.295.038)
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