Resum ORDRE EMC/81/2018 de 18 de juny, en el marc del programa Catalunya Emprèn, de
subvencions del Programa primer a empreses emergents.

Règim de concurrència no competitiva a sol·licitud de la persona interessada.
1. BENEFICIARIS:
Empreses emergents (startup) constituïdes sota la forma jurídica de societat de
responsabilitat limitada o societat anònima i que provinguin o actuïn en algun d’aquests
àmbits:
a. Que siguin una empresa emergent industrial.
b. Que siguin una empresa emergent en Blockchain.
c. Que tinguin el seu origen en treball acadèmics.
d. Que hagin participat en el Programa primer de la Generalitat.
2. REQUISITS MÉS RELLEVANTS:
a. Donar ocupació, almenys a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre
el nombre total de treballadors. Només aplicable a empreses de igual o més de
50 treballadors.
b. Complir les obligacions tributàries.
c. Disposar de seu social o d’un centre de treball a Catalunya.
d. Ser societat limitada o societat anònima constituïda dins l’any previ a la data de
presentació de la sol·licitud.
3. QUANTIA:
a. La quantia màxima serà de 10.000€, sempre que sigui inferior o igual al cost del
projecte subvencionat.
b. La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost del projecte
presentat.
c. La despesa mínima, realitzada i justificada per poder considerar complerts
l’objecte i la finalitat de l’ajut és d’un 60%. L’incompliment d’aquesta despesa
mínima comporta la revocació total de l’ajut atorgat.
d. Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia són el cost del
projecte, els altres ajuts rebuts i les disponibilitats pressupostàries.
e. L’atorgament està supeditat a les restriccions que derivin del compliment
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4. PROJECTES I DESPESES SUBVENCIONABLES:
SUBVENCIONABLES
a. Projectes d'inversió: adquisició d'un o diversos actius fixos, materials o
immaterials, adscrits a la consecució d'una mateixa finalitat. S'entendrà per
actiu productiu aquell que s'incorpori a l'activitat principal de l'empresa i,
conseqüentment, augmenti el valor de l'immobilitzat brut en el seu balanç.
b. Projectes de circulant: relatius a l'activitat del dia a dia de l'empresa com ara
necessitats de tresoreria, compra d'estocs o finançament a clients.
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NO SUBVENCIONABLES
a.
b.
c.
d.

Interessos deutors de comptes bancaris.
Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
Despeses de procediments legals i judicials.
Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i
els impostos personals sobre la renda.
e. Despeses de transaccions financeres.
f. Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara
comissions per manteniment de comptes o transferències.
g. Despeses salarials i de seguretat social de la persona treballadora durant els
períodes de baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú, com per
malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat.
h. Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en
espècie; les vacances no efectuades; les dietes, el plus de transport, les
despeses de locomoció; les indemnitzacions per mort i els trasllats
corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments,
cessaments o acabaments de contracte; les percepcions per matrimoni.
i. Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials,
complements de lloc, complements en funció del resultat de l'empresa,
complements de quantitat i qualitat) no seran subvencionables, excepte que es
fixin al conveni col·lectiu o al contracte de la persona treballadora.

5. PERÍODE DE LES ACTUACIONS:
a. El període de les actuacions objecte de subvenció ha de ser des de la data de
constitució de l'empresa fins 6 mesos després de la data de la sol·licitud.
6. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ:
a. Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a
disposició
de
les
persones
interessades
al
Canal
Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat).
7. PAGAMENT:
a. El pagament de la subvenció es tramita a partir de la seva concessió mitjançant
una bestreta del 80% de l'import atorgat, per a la qual no s'exigeixen garanties.
El pagament del 20% que resta s'ha de tramitar un cop l'activitat
subvencionada es justifiqui degudament.
b. Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments,
l'òrgan instructor comprovarà d'ofici si l'entitat beneficiària està al corrent de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la
sol·licitud de subvenció implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

Més informació a:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&docume
ntId=820937&language=ca_ES
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