
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

RESOLUCIÓ EMC/2928/2020, de 17 de novembre, de modificació de la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de
novembre, per la qual s'aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector
turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

El 9 de novembre de 2020 es va publicar al DOGC núm. 8266 la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre,
per la qual s'aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de
Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, amb l'objectiu de pal·liar els
problemes que la declaració de l'estat d'alarma, conseqüència de la pandèmia, estava ocasionant a Catalunya
per la reducció dràstica i involuntària de l'activitat econòmica del teixit empresarial català.

El Reial decret 926/2020, de 25 de octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació de
les infeccions causades pel SARS-CoV-2, preveu la declaració de l'estat d'alarma fins al 9 de novembre de
2020.

El Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, prorroga l'estat d'alarma per sis mesos tenint en compte la
tendència ascendent del nombre de casos, l'evolució esperada en els propers mesos, amb una climatologia
adversa, i la possible situació de sobrecàrrega del sistema assistencial, que podria arribar fins entrada la
primavera si no s'actua amb instruments per evitar-ne la propagació. Això fa pensar que la difícil situació per la
qual està passant els sector turístic es pugui allargar en el temps i que es requereixi una ampliació dels
recursos destinats a pal·liar els perjudicis econòmics que li estan ocasionant les mesures imposades per aquest
estat d'alarma.

Per tant, es considera procedent modificar les bases anteriorment esmentades en previsió que es pugui
augmentar la dotació pressupostària inicial i que l'Administració pugui incrementar els imports dels ajuts de
forma àgil.

Atès que a les bases esmentades els són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006); i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC 3791A, de 31.12.2002).

Per tot això exposat,

 

Resolc:

 

Article únic

Afegir una base 4.bis a l'annex 1, amb el redactat següent:

“4 bis. Ampliació de la dotació pressupostària

En el cas que s'ampliï la dotació pressupostària, la resolució corresponent determinarà que els beneficiaris
exclosos per manca de pressupost rebran l'ajut sol·licitat amb caràcter prioritari, tenint en compte l'ordre
cronològic de la seva sol·licitud.

En el supòsit de nova ampliació pressupostària, un cop ateses les sol·licituds esmentades en el paràgraf
anterior, la resolució podrà determinar l'increment de la quantia establerta en la base 4.

En ambdós supòsits, no serà necessari tornar a presentar cap sol·licitud.”
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Disposició final

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

 

Barcelona, 17 de novembre de 2020

 

Ramon Tremosa i Balcells

Conseller d'Empresa i Coneixement i president de l'Agència Catalana de Turisme

 

(20.323.012)
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