
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/279/2021, de 5 de febrer, per la qual s'aprova la convocatòria de l'ajut extraordinari
d'emergència de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament
perimetral de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès arran de la COVID-19 (ref. BDNS 548044).

La tradició existent a Catalunya en l'àmbit de l'educació en el lleure i la gran presència de turisme juvenil arreu
del país ha comportat, des de sempre, una forta activitat en el sector de les instal·lacions juvenils. Aquest
sector, amb unes instal·lacions que tenen una marcada finalitat social i educativa i que preferentment allotgen
infants i joves que participen en activitats d'educació en el lleure, ha estat greument afectat per les
conseqüències de la COVID-19, ja que ha hagut d'aturar gairebé del tot l'activitat des de l'inici de la pandèmia.

Així, arran de la situació d'excepcionalitat que ha provocat la COVID-19, hi ha hagut una anul·lació
generalitzada de les reserves —amb la devolució consegüent de les bestretes—, s'han suspès nombroses
activitats i hi ha hagut una reducció significativa del nombre d'inscripcions a les activitats. Es tracta d'una
situació agreujada per les conseqüències de la Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès.

Tots aquests elements han comportat una reducció dràstica dels ingressos de les instal·lacions juvenils (albergs
i cases de colònies, principalment) i una paralització gairebé completa de l'activitat durant el període de
vacances de Nadal, una època molt important pel que fa a l'activitat turística i de lleure del sector esmentat,
per la qual cosa el risc actual de fallida i el tancament consegüent de moltes d'aquestes instal·lacions de les
comarques de la Cerdanya i del Ripollès encara és més elevat que fa unes setmanes.

Les instal·lacions juvenils són un recurs educatiu d'interès públic i d'utilitat social i educativa per al país que cal
preservar, i més en un moment de crisi com l'actual, ja que poden contribuir a mitigar les conseqüències de la
pandèmia, sobretot en els infants i joves d'arreu del territori.

En aquest sentit, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa en marxa un instrument
complementari als ja existents perquè aquestes entitats, empreses i persones treballadores autònomes puguin
superar la situació de crisi i mantenir-ne la viabilitat. Mitjançant l'article 1 del Decret llei 55/2020, de 29 de
desembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades
pel confinament perimetral de determinades comarques arran de la COVID-19, es crea un ajut extraordinari
d'emergència, en forma de prestació econòmica de pagament únic, destinat a les entitats, les empreses i les
persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils ubicades a les comarques de la
Cerdanya i del Ripollès.

L'article 6.1 del mateix Decret llei estableix que la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies ha d'aprovar la resolució de convocatòria d'aquest ajut extraordinari, la qual s'ha de publicar al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i ha de concretar-ne el procediment de tramitació i de concessió, així com
el termini per presentar les sol·licituds.

De conformitat amb el Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu,
tributari i de control financer, i atès el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

Article únic

Obrir la convocatòria per a la concessió de l'ajut extraordinari d'emergència destinat a les entitats, les
empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils afectades pel
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confinament perimetral de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès arran de la COVID-19.

 

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria, les persones interessades poden interposar
recurs de reposició, 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, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant la persona
titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de
publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 5 de febrer de 2021

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex

 

―1 Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la tramitació i la concessió de l'ajut extraordinari d'emergència
destinat a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions
juvenils que preveu el Decret llei 55/2020, de 29 de desembre, de mesures extraordinàries de caràcter
econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de les comarques de la
Cerdanya i del Ripollès arran de la COVID-19.

 

―2 Persones beneficiàries

Poden beneficiar-se d'aquest ajut les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o
gestores d'instal·lacions juvenils que estiguin incloses en alguna de les modalitats que preveu l'article 2 de la
Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i que estiguin
ubicades a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès:

a) Cases de colònies.

b) Albergs de joventut.

c) Granges escola.

d) Aules de natura.

e) Campaments juvenils.

 

―3 Requisits de les persones beneficiàries

Totes les entitats, empreses i persones autònomes beneficiàries han de complir els requisits següents:

   a) Ser titulars o gestores de la instal·lació o instal·lacions juvenils per a les quals sol·liciten l'ajut, les quals
han d'estar inscrites en el Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut i ubicades en una
de les comarques afectades pel confinament perimetral que recull la Resolució SLT/3397/2020, de 22 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de
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la pandèmia de COVID-19 a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès.

   b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que
preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

—4 Import màxim

4.1 L'import màxim que es destina a aquest ajut és de 300.000,00 euros a càrrec de les partides
pressupostàries D/470000190/3171, D/481000190/3171 i D/482000190/3171, del centre gestor BE09.

4.2 L'import màxim que es destina a aquesta línia d'ajut per a l'exercici 2021 es pot ampliar mitjançant una
resolució de la persona titular de l'òrgan concedent, d'acord amb el crèdit disponible a la partida.

 

―5 Quantia dels ajuts

La quantia de l'ajut, que s'abona en un pagament únic, consisteix en una aportació única de 10.000,00 euros
per a cada instal·lació juvenil que estigui inscrita en el Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General
de Joventut i ubicada en una de les comarques afectades pel confinament perimetral que recull la Resolució
SLT/3397/2020, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a les comarques de la Cerdanya i del Ripollès.

 

―6 Procediment de concessió

6.1 Aquest ajut s'atorga en un pagament únic pel procediment de concurrència no competitiva. El criteri
d'atorgament dels ajuts serà la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre que es compleixin els
requisits per ser-ne beneficiaris. Si s'exhaureix la dotació pressupostària, s'ampliarà la dotació d'acord amb
l'apartat 4.2 d'aquesta Resolució.

6.2 L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds presentades és la Direcció General de Joventut del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. La tramitació de les sol·licituds es farà a través de la Sub-
direcció General de Joventut.

 

―7 Pagament

Un cop es notifiqui la resolució d'atorgament, es tramitarà el document d'obligació de la bestreta, que ha de
ser del 100% de la quantitat atorgada, per a la qual no s'exigeixen garanties.

 

―8 Compatibilitats

Aquest ajut és compatible amb els ajuts que preveuen el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures
extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats
extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19; el Decret llei 47/2020, de 24 de novembre, de
mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el
sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i el Decret llei 42/2020, de
10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social.

 

—9 Sol·licituds

9.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control dels ajuts s'han
de formalitzar exclusivament pel canal electrònic.

9.2 Cada persona sol·licitant ha de presentar un sol formulari de sol·licitud que inclogui totes les instal·lacions
juvenils per a les quals demana l'ajut.

9.3 Només es pot sol·licitar un ajut per instal·lació juvenil. En cas que es presenti més d'una sol·licitud per a
una mateixa instal·lació juvenil, no s'acumulen.

Només es considera vàlida la primera sol·licitud i les següents són inadmeses. No obstant això, l'òrgan gestor,
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si escau, pot valorar conjuntament les diverses sol·licituds presentades per a una mateixa instal·lació, a fi de
determinar quina és la sol·licitud vàlida que s'ha de tramitar.

9.4 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa
(https://canalempresa.gencat.cat) i aquest formulari específic de la convocatòria és el que s'ha d'utilitzar per
presentar la sol·licitud. De conformitat amb les previsions de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en
cas que la sol·licitud d'iniciació no reuneixi els requisits que assenyala l'article 66, i, si escau, els que
estableixen l'article 67 o altres d'exigits per la legislació específica aplicable, s'ha de requerir a l'interessat que,
en un termini de deu dies, esmeni la falta o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa,
es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia, que ha de ser dictada en els termes
que preveu l'article 21 de la mateixa Llei.

Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament a través del Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat).

9.5 Per presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i signatura que estableix
el Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol.

Concretament s'admeten:

a) Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya
(https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do).

b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot consultar a la
secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat).

c) Sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/) i també es pot
obtenir presencialment des de diverses oficines (https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-em-puc-
donardalta/).

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Suport a la tramitació de l'apartat Tràmits del
web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/).

9.6 Les entitats, empreses i persones autònomes sol·licitants poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud
a l'Àrea privada del portal Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

9.7 La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada en el formulari de sol·licitud
poden deixar sense efectes aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb l'audiència prèvia de
l'entitat, empresa o persona autònoma interessada, i, en conseqüència, poden comportar la inadmissió de la
sol·licitud de la prestació, sens perjudici que puguin ser causa de revocació si es coneixen amb posterioritat a
la concessió.

 

—10 Termini de presentació de les sol·licituds

10.1 Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació
d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini estarà obert fins a les 15.00 hores
del cinquè dia hàbil a comptar de l'inici del termini.

10.2 En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics
durant l'últim dia establert per a la presentació de les sol·licituds, es podrà dur a terme durant els tres dies
hàbils consecutius següents.

 

—11 Declaracions responsables

11.1 El compliment dels requisits per obtenir l'ajut s'ha d'acreditar en fase de tramitació mitjançant la
sol·licitud, en la qual l'entitat, empresa o persona autònoma sol·licitant ha de declarar responsablement que
compleix els requisits que preveu l'apartat 3, incloent-hi la declaració de les dades del compte bancari en què
s'haurà d'efectuar el pagament que ha de servir per donar-la d'alta com a creditora de la Generalitat.

Així mateix, caldrà declarar responsablement:

Que, en el cas d'entitats que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000,00 euros anuals o
almenys el 40% dels ingressos anuals de les quals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que
aquesta quantitat sigui de més de 5.000,00 euros, es compleixen les obligacions aplicables del títol II de la Llei
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19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Únicament en cas d'entitats o empreses beneficiàries d'aquest ajut, quan es prevegi que l'import atorgat és
superior a 10.000,00 euros (només en cas de titulars o gestores que sol·liciten l'ajut per a més d'una
instal·lació juvenil ubicada en una de les comarques afectades pel confinament perimetral que estableix la
Resolució SLT/3397/2020, de 22 de desembre), caldrà emplenar la declaració responsable corresponent a les
retribucions dels seus òrgans de direcció o administració que consta en el formulari de sol·licitud.

Finalment, s'ha d'incloure la declaració segons la qual la persona beneficiària s'adhereix als principis ètics i les
regles de conducta que figuren en 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.

11.2 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de tot el que es preveu a la convocatòria i faculta l'ens
competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren, així com l'autorització
expressa per consultar dades tributàries.

 

—12 Resolució, notificació i recursos

12.1 Un cop revisades les sol·licituds i després de comprovar els requisits d'accés, en el termini màxim de dos
mesos a comptar de la data de finalització de la presentació de sol·licituds, s'ha de dictar i notificar resolució
d'atorgament o denegació de l'ajut.

Transcorregut el termini indicat, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén
desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

12.2 La resolució ha de ser motivada degudament i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de l'entitat
beneficiària a la qual es concedeix l'ajut i l'import.

12.3 La resolució de concessió de l'ajut es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar
addicionalment altres mitjans electrònics, i ha de contenir la via de recurs que correspongui. Aquesta publicació
substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes, cosa que s'accepta pel fet de presentar la
sol·licitud de la prestació, així com la seva publicitat per raó de les circumstàncies excepcionals i la seva
tramitació amb caràcter d'urgència. La presentació de la sol·licitud de l'ajut comporta l'acceptació de la
publicació de la resolució.

Pel que fa a les persones treballadores autònomes que desenvolupen les seves activitats com a persones
físiques, la publicació del nom, els cognoms i el número de document d'identitat es farà de la forma que
determina la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.

12.4 Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un
recurs d'alçada, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan que la dicta, la Direcció General de Joventut, o
davant l'òrgan superior jeràrquic, la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut, que és l'òrgan competent
per emetre'n resolució, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost.

 

—13 Justificació

13.1 D'acord amb l'article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la concessió
d'aquests ajuts no requerirà cap altra justificació que l'acreditació del compliment dels requisits que indica
l'apartat 3 d'aquest annex mitjançant la declaració responsable en els termes que estableix l'apartat 11, sens
perjudici dels controls que es puguin fer amb posterioritat.

13.2 La Sub-direcció General de Joventut, com a òrgan instructor, a fi d'obtenir una evidència raonable sobre
la correcta aplicació dels ajuts, elaborarà un pla de verificació durant l'exercici pressupostari posterior al
pagament de l'ajut. A aquest efecte es podrà requerir a les persones beneficiàries de l'ajut la informació i la
documentació necessàries per verificar els requisits establerts per a l'obtenció de l'ajut.
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—14 Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals (LOPDGDD), i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personal
s'hauran de tractar d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre
protecció de dades.

 

—15 Transparència

15.1 L'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, disposa, amb caràcter general, que s'ha de donar publicitat a les subvencions i als ajuts públics
atorgats. En virtut d'aquests articles, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha de publicar aquesta
informació en el Portal de la Transparència i en el web departamental.

15.2 D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, les entitats beneficiàries d'aquests ajuts han d'adherir-se als principis ètics i les regles de
conducta que figuren en 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.

 

(21.039.040)
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