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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA
ORDRE
IUE/290/2008, de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases per la concessió d’ajuts
a la realització d’auditories de diagnòstic d’adequació al reglament Reach, per
a les pimes industrials fabricants de substàncies químiques afectades per aquest
reglament i s’obre la convocatòria per a l’any 2008.
La petita i mitjana empresa té una importància decisiva en el creixement econòmic de Catalunya com a motor de desenvolupament i creació d’ocupació. La seva
estructura i la seva dimensió la fan ser més lexible per adaptar-se als canvis ràpids
de l’entorn, però també és més feble que les grans empreses, alhora de suportar els
costos que una adaptació normativa com aquesta comporta.
El Govern, tenint en compte el món empresarial en el seu conjunt, impulsa una
sèrie d’instruments, per mitjà del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa,
amb l’objectiu d’ajudar la petita i mitjana empresa a millorar la seva competitivitat
en un entorn empresarial dinàmic.
En aquest context, l’objecte d’aquesta línia d’ajuts és impulsar el desenvolupament
de la petita i mitjana empresa catalana del sector químic mitjançant l’ajut a la realització d’auditories de diagnosi en relació amb la seva adaptació al reglament relatiu
al registre, a l’avaluació, a l’autorització i a la restricció de substàncies i preparats
químics (REACH) amb la intenció que el compliment d’aquest nou reglament sigui
una oportunitat per incrementar el seu nivell de competitivitat.
Aquesta convocatòria s’adreça a les petites i mitjanes empreses del sector químic. El sector químic català ha de fer front al nou repte comunitari d’adaptar-se al
reglament Reach. Aquest nou reglament pretén millorar els nivells de protecció de
la salut de les persones i del medi ambient davant els productes i preparats químics.
Estableix una nova estratègia preventiva que es fonamenta en el registre del producte o preparat químic, associat a determinats usos, prèviament determinats pel
fabricant. No cal dir que, aquest repte per a les pimes suposa grans diicultats per
les reduïdes estructures de suport que poden arribar a consolidar.
D’acord amb la normativa comunitària relativa als ajuts d’Estat;
D’acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de
31.12.2002), modiicat per la Llei 12/2004, 27 de desembre, de mesures inanceres
(DOGC núm. 4292, de 31.12.2004), amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) i amb el Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Vist l’informe previ de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, a
proposta de la Secretaria d’Indústria i Empresa, i en virtut de les facultats que
em són conferides d’acord amb 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,
ORDENO:
Article 1
Bases reguladores
S’aproven les bases reguladores que regiran la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts a la realització d’auditories de diagnosi per dinamitzar i afavorir
l’adaptació de les pimes industrials fabricants de substàncies químiques afectades
pel preregistre del reglament Reach, si així ho determina l’auditoria a realitzar, per
tal d’afavorir la seva competitivitat, les quals iguren en l’annex 1.
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Article 2
Convocatòria
2.1 S’obre la convocatòria pública per a l’any 2008 per a la concessió d’ajuts a la
realització de diagnòstics d’adequació al Reach per dinamitzar i afavorir l’adaptació
de les pimes del sector químic a aquest reglament amb l’objectiu de mantenir i/o
millorar-ne la seva competitivitat.
2.2 En cas de produir-se renúncies o incrementar-se la quantitat per els ajuts,
tindran dret a ser beneiciaris els projectes que no van arribar a obtenir ajut i que,
atesos els criteris de valoració continguts a l’annex 1 d’aquesta Ordre, mantenien
una posició immediatament posterior a la dels projectes seleccionats segons l’ordre
de preferència establert, sempre que aquests projectes es puguin realitzar en els
terminis establerts en cada convocatòria.
Article 3
Aplicació pressupostària
La quantitat màxima destinada a aquesta convocatòria dins de l’any 2008 és
de 300.000 euros. El seu inançament serà a càrrec de la partida pressupostària
IU03D/470000100/6210 del pressupost de la Secretaria d’Indústria i Empresa,
per a subvencions a empreses privades per a l’any 2008. Aquesta quantitat podrà
incrementar-se amb les quantitats derivades d’ajuts que hagin estat objecte de
revocació.
Article 4
Termini i forma de presentació de sol·licituds
4.1 El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies naturals des
de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al Diari Oicial de la Generalitat de
Catalunya.
4.2 Les sol·licituds han d’anar adreçades a la persona titular de la Secretaria
d’Indústria i Empresa, i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es podrà
obtenir a la pàgina web del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
(http://www.gencat.cat/diue) INFOREACH (http://inforeach.gencat.cat/), o que
es posarà a disposició dels sol·licitants en qualsevol de les Oicines de Gestió
Empresarial i delegacions territorials del Departament d’Innovació, Universitats
i Empresa.
4.3 Les sol·licituds, en suport paper i acompanyades de tota la documentació
que consta a l’apartat 5.4 de l’annex 1, s’han de presentar a la seu de l’Oicina de
Gestió Empresarial, passeig de Gràcia, 129, planta baixa, 08008 Barcelona, o a
qualsevol de les adreces de les delegacions territorials del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa.
També es podran presentar mitjançant qualsevol dels procediments previstos
a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modiicada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener. En el cas de tramesa a través de l’administració de
correus, caldrà fer la tramesa en sobre obert per tal de segellar el primer full de la
documentació presentada.
Article 5
Comunicació dels ajuts a la Comissió Europea
L’atorgament dels ajuts es regirà per les condicions que estableix 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 (DOUE L379/5, de 28.12.2006).
Segons aquest Reglament, l’ajuda total de minimis concedida a una empresa
determinada no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres
exercicis iscals. Aquesta quantitat està expressada en termes bruts, és a dir, abans
de qualsevol deducció en concepte de iscalitat.
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Article 6
Òrgan competent per a la tramitació i resolució dels expedients
En els apartats 7, 8 i 9 de l’annex 1 es determinen, respectivament, l’òrgan
competent de la tramitació, els criteris d’avaluació i el procediment administratiu
respecte a aquesta tramitació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entra en vigor a l’endemà de la data de la seva publicació al
DOGC.
Barcelona, 5 de juny de 2008
JOSEP HUGUET I BIOSCA
Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
ANNEX 1
Bases
—1 Objecte
1.1 L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament d’ajuts a la realització
d’auditories de diagnòstics per dinamitzar i afavorir l’adaptació de les pimes del
sector químic al reglament Reach, tot afavorint la seva competitivitat.
1.2 Els estudis de diagnòstic que es presentin per a l’obtenció d’aquests ajuts,
hauran d’haver-se realitzat entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2008.
—2 Tipus dels ajuts
2.1 La subvenció serà com a màxim del 75% del cost de l’estudi de diagnòstic
sense superar en cap cas la quantitat màxima d’ajut de 5.000 €.
Aquesta diagnosi s’haurà de realitzar a Catalunya i s’haurà de fer d’acord amb
els continguts que s’estableixen a l’annex 2 d’aquesta Ordre.
Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a diagnosi empresarial l’oportunitat
de dur a terme, mitjançant un expert extern, un estudi que permeti detectar els punts
forts i febles de l’empresa de manera que s’estableixi un pla de treball a implantar,
detallat en el temps, per tal de dinamitzar i afavorir l’adaptació d’aquestes empreses
al reglament Reach ins arribar a efectuar els preregistres que es determinin i que
el reglament Reach estableix. Aquesta diagnosi haurà de ser duta a terme per un
consultor extern a l’empresa que compleixi els requisits que s’especiiquen a l’annex
3 d’aquesta Ordre.
—3 Beneiciaris i requisits
3.1 Poden ser beneiciàries d’aquests ajuts les petites i mitjanes empreses
industrials fabricants de substàncies químiques afectades pel preregistre del reglament Reach amb establiment operatiu a Catalunya i amb una plantilla ins a
100 treballadors.
No es consideren beneiciàries d’aquests ajuts les associacions, fundacions i, en
general, les entitats sense ànim de lucre.
3.2 Els beneiciaris de les accions hauran de complir els requisits següents:
a) En el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, complir amb l’obligació
que estableix l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de
les persones que pateixin una discapacitat i la disposició transitòria del Decret del
Govern de la Generalitat de Catalunya 238/1987, de 20 de juliol, de donar ocupació,
almenys, a un 2% de treballadors que pateixin una discapacitat sobre el nombre
total de treballadors de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb
el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005); el Reial decret
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290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals (BOE
núm. 45, de 21.2.2004), i el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196,
de 2.8.2000).
b) No trobar-se en els supòsits de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
c) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat
i la Generalitat de Catalunya així com les obligacions amb la Seguretat Social.
d) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
e) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu
en matèria d’integració laboral de disminuïts, o molt greu en matèria de relacions
laborals o en matèria de Seguretat i Salut en el Treball, d’acord amb el Text refós
de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
—4 Despeses subvencionables
Es consideren subvencionables les despeses de subcontractació de l’assessor
extern per a la realització del projecte subvencionable.
No s’admetran com a subvencionables les despeses en què el proveïdor tingui
accionistes comuns amb el sol·licitant, excepte justiicació expressa que haurà de
ser valorada per la Secretaria d’Indústria i Empresa .
—5 Sol·licituds i documentació
5.1 Les sol·licituds han d’anar adreçades a la persona titular de la Secretaria
d’Indústria i Empresa, i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es podrà
obtenir a la pàgina web del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (http://
www.gencat.cat/diue) INFOREACH (http://inforeach.gencat.cat/), o que es posarà
a disposició dels sol·licitants en qualsevol de les oicines de Gestió Empresarial i
delegacions territorials del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
5.2 Les sol·licituds es presentaran en el termini de 30 dies naturals des de la
publicació de l’Ordre, juntament amb la documentació establerta en aquestes bases,
a la seu de la OGE, passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, o a qualsevol de les
adreces de les delegacions territorials del Departament d’Innovació, Universitats
i Empresa:
Delegació de Girona
C. Migdia, 50-52
17003 Girona
Delegació de Lleida
Av. del Segre, 7
25007 Lleida
Delegació de Tarragona
C. Pompeu Fabra, 1
43004 Tarragona
Delegació de les Terres de l’Ebre
C. Montcada, 32
43500 Tortosa
5.3 Sens perjudici del que s’ha exposat, també es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modiicada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
5.4 Amb la sol·licitud s’adjuntarà, la documentació següent en original i còpia
o bé en còpia compulsada i/o legitimada:
a) Document de descripció de la indústria, de les substàncies preparades i/o
fabricades i el volum de producció. (Segons formulari).
b) Memòria sobre l’objecte de l’estudi de diagnosi que es vol dur a terme amb
l’impacte previsible pel propi negoci així com el pressupost d’aquest estudi.
c) Escriptura de constitució o adaptació d’estatuts degudament registrada.
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d) Darrera declaració de l’impost de societats, amb comptes de resultats i balanços (en el cas d’empreses de nova creació, cal presentar una previsió a dos anys
del balanç i del compte d’explotació).
e) Fotocòpia del DNI del sol·licitant, que ha de ser el representant legal de l’empresa.
f) Butlletí de cotització a la Seguretat Social, TC1 del darrer mes liquidat o certiicat de la Seguretat Social on s’especiiqui el nombre de treballadors de l’empresa.
g) Declaració expressa de compliment de la quota de reserva per a la integració
social de discapacitats, establerta en un 2% per a les empreses amb 50 o més treballadors/ores, o declaració conforme s’apliquen les mesures alternatives, de conformitat
amb el que disposen el Reial decret 27/2000, de 14 de gener (BOE de 26.1.2000) i
el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).
h) Declaració de l’empresa conforme el local, sala, establiment, o centre de treball
compleix els requisits establerts als articles 32.1, 32.3, i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.
i) Declaració expressa conforme no incorre en cap dels supòsits previstos a
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
j) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya.
k) Declaració responsable d’estar al corrent amb les obligacions amb la Seguretat
Social.
l) Declaració expressa per part de l’empresa sol·licitant conforme no ha estat
sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria social o en matèria de seguretat
i salut en el treball.
m) Declaració expressa conforme l’empresa sol·licitant disposa també d’un
establiment operatiu a Catalunya degudament inscrit al Registre d’establiments
industrials i que el projecte per al qual es sol·licita l’ajut es realitzarà a Catalunya.
En el cas de projectes conjunts, declaració expressa conforme l’agrupació sol·licitant
està formada per, almenys, dues empreses que disposen d’establiment operatiu a
Catalunya degudament inscrits al Registre d’establiments industrials i que el projecte
per al qual se sol·licita l’ajut es realitzarà a Catalunya.
Les declaracions indicades als apartats i), j), k), l) i m) s’inclouen dins de l’imprès
de sol·licitud.
5.5 La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta l’autorització del sollicitant perquè l’òrgan concedent obtingui, si s’escau, de manera directa l’acreditació
de les circumstàncies previstes a les lletres i), j), k), l) i m) a través de certiicats
telemàtics. No obstant això, el sol·licitant pot denegar expressament el consentiment
havent d’aportar, en aquest cas, la certiicació administrativa corresponent.
—6 Esmenes i millora de les sol·licituds
Un cop examinada la sol·licitud i la documentació presentada, si aquestes no reuneixen els requisits establerts als apartats anteriors, es requerirà l’entitat sol·licitant
perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents
preceptius, amb indicació que si no ho fa es considerarà que desisteix de la seva
sol·licitud, amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modiicada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
—7 Procediment de concessió
7.1 El procediment de concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència
competitiva i d’acord amb els principis establerts a l’article 8 de la Llei general de
subvencions.
7.2 L’òrgan que gestioni el procediment d’avaluació dels ajuts serà el secretari
d’Indústria i Empresa.
7.3 Per a la valoració i la comparació de les sol·licituds presentades, es constituirà
una comissió d’avaluació, que estarà integrada per la persona titular de la Secre-
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taria d’Indústria i Empresa, que la presidirà, pel subdirector general de Seguretat
Industrial, per dos representants de la Secretaria d’Indústria i Empresa, nomenats
pel titular d’aquest òrgan, un dels quals actuarà com a secretari.
7.4 La Comissió d’avaluació prevista en l’apartat anterior, tenint en compte els
criteris d’atorgament i la ponderació prevista a l’apartat 8 d’aquest annex i, si escau,
elaborarà un informe en el qual es concreti el resultat de l’avaluació efectuada i
es proposarà l’assignació dels recursos corresponents a les subvencions en base al
resultat obtingut per les diverses sol·licituds presentades.
7.5 A la vista de l’informe emès per la Comissió d’avaluació, amb el tràmit previ
d’audiència, del qual se’n podrà prescindir quan no igurin en el procediment ni es
tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels
interessats i a proposta del subdirector general de Seguretat Industrial, se sotmetrà
la resolució deinitiva degudament motivada a la persona titular de la Secretaria
d’Indústria i Empresa.
—8 Criteris de valoració i ponderació
Els criteris de valoració que es tindran en compte seran els següents:
Mida de l’empresa a avaluar per la seva plantilla.
Avaluació prèvia del previsible l’impacte del Reach a l’empresa.
El previsible impacte sobre l’empresa representarà el 70% de la puntuació.
La mida de l’empresa representarà el 30% de la puntuació.
—9 Resolució dels ajuts i recursos
9.1 El secretari d’Indústria i Empresa resoldrà per delegació del conseller
d’Innovació, Universitats i Empresa.
9.2 La resolució de concessió o denegació de l’ajut, degudament motivada,
es notiicarà a l’entitat interessada. La notiicació s’haurà de cursar per qualsevol
mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, d’acord amb el que disposen
els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
9.3 La resolució d’atorgament indicarà la quantia de l’ajut, les condicions i els
terminis per a la realització de l’actuació de l’ajut, i també d’acord amb el que disposa
l’article 94.3.a) de la Llei de inances, inclourà la identiicació del sol·licitant.
9.4 La resolució que es dicti posarà i a la via administrativa.
9.5 El termini màxim per resoldre i notiicar la resolució serà de sis mesos a
comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Un cop transcorregut aquest
termini, si no s’ha produït la notiicació esmentada, s’entendrà que la sol·licitud és
desestimada, per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 3 de
la Llei 23/2002, de 18 de novembre, per la qual s’adeqüen els procediments administratius en relació amb el règim del silenci administratiu.
9.6 Contra la resolució que dicti el secretari d’Indústria i Empresa es pot interposar recurs potestatiu de reposició i posteriorment el recurs contenciós administratiu
o bé directament el recurs contenciós administratiu.
—10 Modiicació de la resolució d’atorgament
Existeix la possibilitat de modiicació de la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.
Per causes degudament justiicades i amb la sol·licitud prèvia de la interessada
existeix la possibilitat de modiicació de la resolució de concessió, sempre que
no resti afectada l’essència d’aquesta, en el cas d’alteració de les condicions que
sobrevinguin al projecte d’inversió i que restin justiicades abastament pels interessats abans de la inalització del termini d’execució del projecte o de l’obtenció
concurrent d’altres ajuts.
—11 Obligacions dels beneiciaris
Els beneiciaris de les subvencions regulades en aquesta Resolució resten sotmeses
a les obligacions comunes següents:
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a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant la Secretaria
d’Indústria i Empresa o la Subdirecció General de Seguretat Industrial.
b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a la Secretaria
d’Indústria i Empresa, i a les de control de l’activitat econòmica i inancera que correspongui a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura
de Comptes o a d’altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant
tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
c) Comunicar a la Secretaria d’Indústria i Empresa l’obtenció d’altres subvencions,
ajuts, ingressos o recursos, per a la mateixa inalitat i/o despeses subvencionables,
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals, i les alteracions de les condicions per les quals es va
atorgar la subvenció. Aquesta comunicació es farà tan aviat es conegui, i en tot cas,
abans de la justiicació de l’aplicació dels fons rebuts.
d) Proposar a la Secretaria d’Indústria i Empresa qualsevol canvi que, dins la
mateixa inalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si escau,
ha de ser expressament autoritzat per l’òrgan concedent.
e) Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries
i de la Seguretat Social, d’acord amb el que disposa la base 5.5.
f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial
aplicable al beneiciari, així com aquells estats comptables i registres especíics
que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la inalitat de
garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.
g) Conservar els documents justiicatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos
els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos a
l’apartat 14 de l’annex 1.
i) No subrogar la gestió de qualsevol aspecte de l’activitat subvencionada.
j) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística.
—12 Justiicació
12.1 El beneiciari de l’ajut haurà de justiicar l’aplicació dels fons d’acord amb
els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
davant de la Subdirecció General de Seguretat Industrial, a l’avinguda Diagonal,
405 bis, 08008 de Barcelona.
12.2 El beneiciari de l’ajut està obligat a realitzar la justiicació del projecte en
el termini que s’estableixi en la resolució d’atorgament de l’ajut. Els documents sollicitats per a la justiicació del projecte s’especiicaran en la resolució d’atorgament
de l’ajut, però seran, com a mínim, els següents:
a) Una memòria econòmica justiicativa del cost de les activitats realitzades,
que contindrà:
a.1 Originals o fotocòpies compulsades de les factures justiicatives (o d’altres
documents de valor probatori equivalent en el tràic jurídic mercantil), i els corresponents comprovants de pagament, que demostrin la realització de la despesa
per la qual se sol·licita l’ajut. Les dates de les factures justiicatives poden anar des
del primer dia de l’exercici de la convocatòria ins a una data màxima que es farà
constar en la resolució de concessió de l’ajut. La data dels comprovants de pagament
podrà ser, com a màxim, dos mesos posteriors a la data màxima establerta per a
les factures justiicatives.
a.2 Una relació detallada d’altres subvencions que s’hagin obtingut pel mateix
projecte, especiicant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, en el cas
que s’hagin produït variacions de la informació aportada en el moment de la sollicitud de l’ajut.

Disposicions

45618

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5153 – 16.6.2008

b) Diagnosi realitzada sobre la base del que estableix l’annex 2 d’aquesta Ordre.
c) Igualment, l’empresa haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació
relativa a l’objecte de l’ajut que li pugui requerir la Secretaria d’Indústria i Empresa
mitjançant la Subdirecció General de Seguretat Industrial.
d) Fotocòpia compulsada del document oicial generat pel UCLID que justiiqui
la realització del preregistre per a les substàncies i/o preparats que es determinin
en l’estudi realitzat.
12.3 La Secretaria d’Indústria i Empresa, un cop inalitzada l’execució del
projecte, certiicarà que s’ha dut a terme l’actuació subvencionada.
—13 Seguiment i control
13.1 La Secretaria d’Indústria i Empresa mitjançant la Subdirecció General de
Seguretat Industrial efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat.
13.2 La Secretaria d’Indústria i Empresa podrà realitzar les actuacions de seguiment i control necessàries per garantir que els beneiciaris donen una destinació
correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que
van donar lloc a l’atorgament, així com les obligacions establertes. Els beneiciaris
dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o
altres òrgans competents.
13.3 Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a la Secretaria d’Indústria i Empresa o a la Subdirecció General de Seguretat Industrial, i a les
de control de l’activitat econòmica i inancera que corresponguin a la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d’altres
òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació
que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
—14 Causes de revocació i procediment
14.1 Són causes de revocació i es procedirà a la revocació total o parcial de la
subvenció i, si s’escau, al reintegrament de les quantitats percebudes indegudament
amb l’interès legal, d’acord amb el que preveuen els articles 99 i 100 del Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
inances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i l’article 37
de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de
18.11.2003), les següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles
que ho haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la noadopció del comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) L’incompliment de l’obligació de justiicació o la justiicació insuicient en els
termes que estableixen l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de
subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i aquesta Resolució.
d) L’incompliment per part dels beneiciaris de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió de l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) Incompliment, si s’escau, del que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
f) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control inancer previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, així com l’incompliment de les obligacions comptables,
registrals o de conservació de documents, quan d’això es derivi la impossibilitat
de veriicar la utilització dels fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat
i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa inalitat i/o despeses subvencionables,
procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió
Europea o d’organismes internacionals.
g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneiciaris,
així com dels compromisos assumits per aquests amb motiu de la concessió de la
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subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera com s’han d’aconseguir
els objectius, fer l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
h) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneiciaris, així
com dels compromisos assumits per aquests amb motiu de la concessió de la subvenció,
diferents dels anteriors, quan d’això se’n derivi la impossibilitat de veriicar la destinació
donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a
la mateixa inalitat i/o despeses subvencionables procedents de qualsevol Administració
o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
i) L’adopció, segons el que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió
Europea, d’una decisió de la qual se’n derivi una necessitat de reintegrament.
j) En els altres supòsits que prevegi la normativa reguladora de la subvenció.
k) Per l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat desenvolupada quan l’import
de les subvencions sigui d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb
subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi
el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneiciari.
14.2 Si, com a conseqüència de qualsevol de les actuacions de comprovació i de
control, es constata que s’ha produït alguna de les causes de revocació esmentades
anteriorment, s’iniciarà la tramitació del procediment de revocació corresponent,
d’acord amb el que estableixen els articles 98 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de inances públiques de
Catalunya, modiicat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures inanceres,
el qual ha de concloure en el termini de 6 mesos des de la data en què s’hagi notiicat
la resolució d’inici de l’expedient.
—15 Publicitat de les subvencions
15.1 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i amb l’article 94.6 del Text refós de la Llei de inances públiques de
Catalunya, quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin
d’un import igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat dels atorgaments
d’aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya i, a més, podran ser consultats a les llistes que es posaran a
disposició dels interessats a la seu de la Subdirecció General de Seguretat Industrial i a les delegacions del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, tot
indicant la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat,
el beneiciari, la quantitat concedida i la/les inalitat/s de la subvenció.
15.2 En el supòsit que la quantia de les subvencions concedides sigui inferior a
3.000,00 euros, la publicitat s’articularà mitjançant l’accés a les llistes que es posaran
a disposició dels interessats als llocs indicats a l’apartat anterior.
15.3 Sens perjudici del que s’ha establert als apartats anteriors, es donarà publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant la seva exposició en la pàgina
web del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (http://www.gencat.
cat/diue) i a la pàgina web d’Inforeach (http://inforeach.gencat.cat/).
—16 Concurrència
Sobre la base del que estableix el reglament de minimis de la Comissió Europea,
al qual s’acull aquesta línia d’ajuts, aquests ajuts no es poden acumular amb cap
altre ajut estatal corresponent a les mateixes despeses subvencionables 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.
—17 Invalidesa de la concessió
Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les establertes a l’article 36 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003),
i es procedirà d’acord amb el que estableix aquest article.
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—18 Infraccions i sancions
A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que
estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), així com els articles 101 i
següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de inances públiques de Catalunya, en tot el que no s’hi oposi.
—19 Estudi d’impacte
El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa durà a terme un estudi
d’impacte sobre els resultats derivats de les subvencions regulades en aquesta Ordre
i d’acord amb els objectius previstos.
—20 Règim jurídic aplicable
En tot el que no estigui previst en les bases reguladores aprovades per aquesta
Resolució es procedirà d’acord amb el que estableix el capítol 9 del Text refós de
la Llei de inances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en tot el que tingui la consideració de bàsic i el Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
ANNEX 2
Contingut de la diagnosi
Les diagnosis es duran a terme mitjançant entrevistes personals individualitzades.
Es farà la diagnosi seguint les fases següents:
a) Visita personalitzada a l’empresa per presentar l’esquema de treball i conèixer
el procés productiu.
b) Identiicació de totes les substàncies fabricades i/o importades de fora de la
UE.
c) Determinació de possibles exempcions a Reach.
d) Realització de preregistre.
e) Establiment de calendari temporalitzat, per cada substància preregistrada, de
les actuacions a realitzar.
f) Recomanacions.
ANNEX 3
Requisits dels consultors externs
Les diagnosis les ha de fer un consultor amb una qualiicació suicient per desenvolupar correctament els requeriments de l’annex 2.
Els consultors han d’acreditar el peril següent:
a) Mínim de 5 anys d’experiència en l’assessorament empresarial com a consultor
en el sector químic. Caldrà aportar referències de l’experiència.
b) Capacitat i coneixements sobre diferent tipologia d’empreses, anàlisi de punts
forts i punts febles, capacitat de síntesi, raonament i exposició d’idees i argumentació.
c) Coneixement de la realitat socioeconòmica i industrial de Catalunya, en
concret del sector químic.
d) Experiència en assessorament i consultoria per l’empresa en altres processos
de registre especíics equiparables al Reach per la toxicologia i/o el risc de les substàncies a registrar i/o per l’impacte sobre les persones i el medi ambient.
(08.157.179)
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DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
RESOLUCIÓ
ASC/1846/2008, de 2 de juny, per la qual s’obre convocatòria pública per a la concessió de subvencions a entitats de dones, consistent en el lliurament d’equipament
informàtic destinat a l’apropament de les entitats de dones a les tecnologies de
la informació i la comunicació (TIC), durant l’any 2008, i se n’aproven les bases
reguladores.
El Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya constitueix el marc de referència pel que fa a la transversalitat de les polítiques de dones
a totes les actuacions i programes del Govern de la Generalitat. Aquest Pla recull
el compromís de promoure mesures especíiques adreçades a les dones per tirar
endavant accions positives, és a dir, “mesures especials de caràcter temporal encaminades a accelerar la igualtat efectiva entre l’home i la dona”, tal com estableix la
Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona,
de 18 de desembre de 1979, ratiicada per l’Estat espanyol el febrer de 1984.
El Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya també
preveu el desenvolupament de mesures per afavorir la qualitat de vida de les dones i
donar resposta a la seva necessitat de serveis. Per tal d’assolir aquest objectiu, es va
acordar implementar serveis d’informació i atenció suicients i adequats integrats
en els circuits locals.
Alhora, el Pla ha desplegat estratègies diferents per aconseguir que les dones
de Catalunya tinguin accés als coneixements que suposin una millora de les seves
condicions de vida (sanitària, social, cultural, econòmica i cientíica); les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són una eina imprescindible per tal
d’accedir a aquests coneixements, sobretot en aquelles zones que queden aïllades
geogràicament, com ara les zones rurals.
Per tal d’assolir aquestes inalitats, i considerant que les TIC són instruments
de gran utilitat, l’Institut Català de les Dones, mitjançant el Programa Ende, vol
promoure l’accés i l’ús de les TIC a les entitats de dones.
El Programa Ende parteix del fet que el coneixement i la utilització eicient de les
TIC facilita l’increment de l’activitat de les associacions i la inclusió digital/social
de les associades, fet que millora la competitivitat tant de l’associació com de les
dones que la componen.
El teixit associatiu català està format per associacions molt diverses que, en molts
dels casos, presenten nivells baixos d’introducció i utilització de les TIC, amb la
pèrdua d’oportunitats que això comporta. Per tant, el Programa Ende es un programa
de foment de la digitalització (ús d’eines i d’aplicacions TIC tant en el processos
interns de les associacions com en la pràctica de les associades), entenent-la com
una de les condicions necessàries per assegurar-ne la inclusió digital.
El Programa Ende té com a objectiu general millorar i accelerar el procés d’inclusió digital de les associacions de dones i de les seves associades i fomentar una
utilització eicient de les TIC. Vol impulsar la seva participació activa en espais
virtuals, propis o aliens, mitjançant la utilització de programari lliure; crear xarxes
associatives dels grups i entitats de dones en el territori; dinamitzar el moviment
associatiu de dones als territoris establint vincles amb les diferents administracions,
que serviran, a través de la divulgació d’accions, per materialitzar la participació
activa de les dones; i des del Consell Nacional de Dones, impulsar la coordinació
de les xarxes de dones i aconseguir l’establiment d’una Xarxa de xarxes.
El Programa Ende es planteja, doncs, en el marc de la participació de les dones en
l’evolució i en els canvis que la nostra societat està experimentant en el terreny de les
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