
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

RESOLUCIÓ EMC/2943/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada per a
l'any 2021 de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per
la crisi sanitària provocada per la COVID-19 (ref. BDNS 534016).

Atesa l'Ordre EMC/195/2020, de 9 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de
subvencions per als cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada
per la COVID-19 (DOGC núm. 8268, de 11.11.2020);

D'acord amb el que estableixen el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020),
modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de
març (BOE núm. 73, de 18.3.2020), i normes concordants;

Vist que aquesta línia d'ajuts s'acull a l'apartat 2.7.1 de la Decisió de la Comissió Europea SA 56851 - Marc
temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges
fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per a recolzar l'economia en el brot
actual de la COVID-19, aprovada el 2 d'abril de 2020;

Vist que la interpretació d'aquest Marc temporal nacional s'haurà de fer en consonància amb la secció 3.1 de la
Comunicació de la Comissió Europea de 19 de març de 2020, que estableix el Marc temporal relatiu a les
mesures d'ajut estatal destinades a recolzar l'economia en el context de brot actual de la COVID-19, i
qualsevol modificació o ampliació posterior;

Atesos 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), que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les
subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); i la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020);

Vist l'informe de la Intervenció Delegada, i d'acord amb les facultats que em confereix 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 (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989),

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Es fa pública la convocatòria anticipada per a l'any 2021 de la línia de subvencions per als cellers amb
denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

 

Article 2

Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les que estableix l'Ordre EMC/195/2020, de 9 de
novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per als cellers amb
denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19 (DOGC núm.
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8268, de 11.11.2020).

 

Article 3

Aplicació pressupostària i import

3.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és d'1.650.000,00 euros, amb càrrec a la
partida pressupostària IU15 D/470000190/6221/0000 del pressupost del Departament d'Empresa i
Coneixement vigent en 2021.

3.2 La concessió de les subvencions que preveu aquesta convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

 

Article 4

Quantia dels ajuts

4.1 La subvenció consisteix en una aportació màxima de 1.200,00 euros per cada treballador/a d'alta al
Sistema especial per a treballadors/ores per compte d'altri agraris en algun moment del període inclòs entre
l'entrada en vigor el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020), i el 31 de desembre
de 2020.

4.2 L'alta al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d'altri agraris pot ser anterior a l'entrada en
vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març; i la baixa, si s'escau, ha de ser en una data posterior.

4.3 L'import de la subvenció serà en funció de la durada de l'alta de cada treballador/a al Sistema especial per
a treballadors/ores per compte d'altri agraris:

a) De 900,00 euros per una durada d'entre 2 i menys de 4 mesos.

b) De 1.200,00 euros per una durada de 4 mesos o més.

4.4 L'import màxim de la subvenció per cada persona beneficiària és de 6.000,00 euros.

 

Article 5

Beneficiaris/àries

5.1 Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els cellers inscrits en alguna de les denominacions d'origen de
Catalunya que tinguin treballadors/ores d'alta afiliats al Sistema especial per a treballadors/ores per compte
d'altri agraris en algun moment del període inclòs entre l'entrada en vigor de l'esmentat Reial decret 463/2020,
de 14 de març, i el 31 de desembre de 2020.

5.2 Als efectes de l'esmentada Ordre EMC/195/2020, de 9 de novembre, s'entén per celler el conjunt
d'instal·lacions que es dediquen a l'elaboració i l'emmagatzematge de productes vitivinícoles, d'acord amb la
definició que en fa la Llei 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura (DOGC núm. 8080, de 9.3.2020).

5.3 A efectes de la mateixa Ordre EMC/195/2020, de 9 de novembre, tenen la consideració de pime les
empreses amb un màxim de 249 treballadors/ores.

 

Article 6

Sol·licituds i termini de presentació

6.1 El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 h de l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i restarà obert fins al 17 de desembre de
2020, a les 12.00 h, o fins a exhaurir el pressupost per a aquest concepte.

6.2 En cas que el volum de sol·licituds presentades evidenciï, abans de la data de finalització del termini, que el
pressupost previst en aquesta Resolució s'exhaurirà, es tancarà el canal d'entrada de sol·licituds mitjançant la
publicació d'una nota al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa. A partir d'aquest moment, la
presentació de sol·licituds no donarà cap dret a l'obtenció de l'ajut.
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6.3 Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament als llocs i pels mitjans que especifica la base 6 de l'annex
1 de l'esmentada Ordre EMC/195/2020, de 9 de novembre, a través del Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat).

 

Article 7

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

7.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Secretaria d'Empresa i Competitivitat, i el
resoldrà la persona titular d'aquesta unitat, d'acord amb la base 7 de l'annex 1 de l'esmentada Ordre
EMC/195/2020, de 9 de novembre.

7.2 El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de sis mesos, comptats des de la recepció de la
sol·licitud. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'entén
desestimada per silenci administratiu d'acord amb la base 8 de l'annex 1 de la mateixa Ordre EMC/195/2020,
de 9 de novembre.

7.3 La resolució de concessió de l'ajut es notificarà mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar
addicionalment altres mitjans electrònics, i ha d'incloure la via del recurs que correspongui. Aquesta publicació
substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes d'acord amb la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre
EMC/195/2020, de 9 de novembre, ja citada.

7.4 Contra la resolució que dicti la persona titular de la Secretaria d'Empresa i Competitivitat, que no
exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan
superior jeràrquic en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord
amb la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre EMC/195/2020, de 9 de novembre.

 

Article 8

Règim de compatibilitat

D'acord amb el que estableix la base 18 de l'annex 1 de l'esmentada EMC/195/2020, de 9 de novembre, els
ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb la resta d'ajuts, subvencions i ingressos per a la
mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o
d'organismes internacionals, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost de l'activitat que ha de
desenvolupar la persona beneficiària.

 

Article 9

Obligacions de les persones i les entitats beneficiàries

D'acord amb el que estableix la base 19 de l'annex 1 de l'esmentada EMC/195/2020, de 9 de novembre, les
persones beneficiàries d'aquestes subvencions resten sotmeses a les obligacions següents:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, dur a terme l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció i acreditar-ho davant la Secretaria d'Empresa i Competitivitat.

b) Destinar l'ajut al manteniment de l'activitat no agrícola del celler.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin a la Secretaria d'Empresa i Competitivitat i a
les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i
aportar tota la informació que els requereixin en l'exercici de les actuacions esmentades.

d) Comunicar a la Secretaria d'Empresa i Competitivitat l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat i despeses subvencionables, procedents de qualsevol Administració o entitat,
públiques o privades, nacionals o internacionals, i les alteracions de les condicions per a les quals es va atorgar
la subvenció. Aquesta comunicació s'ha de fer tan aviat com es conegui.

e) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i els altres documents degudament auditats en els
termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a la persona beneficiària en cada cas, així com
dels estats comptables i registres específics, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de
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comprovació i control.

f) Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació de la subvenció, en els termes que indiqui la resolució
corresponent.

g) Si la persona beneficiària és una entitat privada de les esmentades als 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 (DOGC núm.
6780, de 31.12.2014), ha de complir les obligacions de transparència del títol I d'aquesta mateixa Llei que li
siguin aplicables.

h) Complir el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm.
6919, de 23.7.2015).

i) Adherir-se als principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones
beneficiàries, d'acord amb el codi ètic de l'annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la
modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual
s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el
text íntegre (DOGC núm. 7152, de 30.6.2016).

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, amb
caràcter potestatiu, davant el conseller d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que disposen els articles 123
i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(BOE núm. 236, de 2.10.2015), en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Igualment, es pot interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que disposa l'article 10.1.a) de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de
14.7.1998), davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 17 de novembre de 2020

 

Ramon Tremosa i Balcells

Conseller d'Empresa i Coneixement

 

(20.323.068)
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