
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

RESOLUCIÓ EMC/671/2021, de 5 de març, de segona ampliació de l'import màxim inicial de la dotació
pressupostària corresponent a la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la
convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya
afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm. 8280, de
25.11.2020).

Ateses la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases de la línia de
subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les
conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8266, de 9.11.2020), i la Resolució EMC/2928/2020, de 17 de
novembre, de modificació de la Resolució EMC/2810/2020 (DOGC núm. 8275, de 19.11.2020), per la qual es
modifiquen aquestes bases reguladores;

Atesa la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la
concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per
les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm. 8280, de 25.11.2020);

Atès l'apartat 3 de la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, esmentada, que estableix l'import màxim
inicial de la dotació pressupostària en 19.000.000,00 d'euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
91001010099 - Accions de suport i desenvolupament del sector turístic / Iniciatives de desenvolupament
turístic / Suport a iniciatives del sector (corresponent a l'aplicació pressupostària D/470000190/6511 del
pressupost per classificació econòmica de la Generalitat) del pressupost de l'Agència Catalana de Turisme per al
2020, i atès que aquest apartat de la Resolució també disposa que l'import es podrà ampliar, mitjançant
resolució de la persona titular de la Presidència de l'Agència Catalana de Turisme;

Atesa la Resolució EMC/350/2021, d'11 de febrer, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació
pressupostària corresponent a la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, abans esmentada (DOGC
núm. 8340, de 12.2.2021), segons la qual s'amplia el crèdit inicial previst a la convocatòria en la quantitat de
8.700.000,00 euros addicionals, amb càrrec a la partida pressupostària 91001010099 - Accions de suport i
desenvolupament del sector turístic / Iniciatives de desenvolupament turístic / Suport a iniciatives del sector
(corresponent a l'aplicació pressupostària D/470.0001 del pressupost per classificació econòmica de la
Generalitat) del pressupost de l'Agència Catalana de Turisme per al 2021; i atès que per l'esmentada Resolució
EMC/350/2021 l'import total de la convocatòria queda establert en una quantitat màxima de 27.700.000,00
euros;

Vist que el crèdit de la convocatòria ha resultat insuficient per atendre les sol·licituds presentades i que
l'ampliació posterior encara no ha permès cobrir la totalitat d'aquestes, es fa necessària una segona ampliació
de la dotació pressupostària, ja que és una necessitat vital poder garantir un suport econòmic a tot aquest
teixit econòmic d'autònoms, professionals i empreses vinculades al sector turístic de Catalunya, tenint en
compte que la situació pandèmica i de restriccions actual encara no permet que reactivin la seva activitat
econòmica a curt termini, i que cal preservar la seva supervivència de cara al futur; a aquestes circumstàncies
s'afegeix també la gran afectació pel que fa al nombre d'ERTOs i a les pèrdues econòmiques previstes i
consolidades per al sector turístic a Catalunya;

Atès el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021;

Atès el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i en ús de les atribucions que em són conferides,

Resolc:
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-1 Ampliar l'import que preveu l'apartat 3 de la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es
fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de
Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm.
8280, de 25.11.2020), incrementat mitjançant l'apartat 1 de la Resolució EMC/350/2021, d'11 de febrer,
d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària corresponent a la Resolució EMC/3015/2020,
de 20 de novembre, abans esmentada(DOGC núm. 8340, de 12.2.2021) en la quantitat d'11.000.000,00
d'euros addicionals, amb càrrec a la partida pressupostaria 91001010099 - Accions de suport i
desenvolupament del sector turístic / Iniciatives de desenvolupament turístic / Suport a iniciatives del sector
(corresponent a l'aplicació pressupostària D/470.0001 del pressupost per classificació econòmica de la
Generalitat) del pressupost de l'Agència Catalana de Turisme per al 2021.

L'import total de la convocatòria queda establert en una quantitat màxima de 38.700.000,00 euros.

-2 D'acord amb l'apartat 3.3 de la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la
convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats
econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm. 8280, de
25.11.2020), aquest increment s'aplicarà a atendre les sol·licituds que van resultar excloses de la convocatòria
per manca de pressupost i que rebran l'ajut sol·licitat amb caràcter prioritari, tenint en compte l'ordre
cronològic de la seva sol·licitud. Per a l'obtenció d'aquest ajut no serà necessari que tornin a presentar cap
sol·licitud.

En cap cas aquest increment de dotació pressupostària suposarà la reobertura de la línia de subvencions, ni del
període de presentació de sol·licituds, ni tampoc l'acceptació de les sol·licituds presentades fora de termini.

-3 Aquesta Resolució produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, amb
caràcter potestatiu, davant la persona titular de la Presidència de l'Agència Catalana de Turisme i titular del
Departament 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 davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, 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), en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de març de 2021

Ramon Tremosa i Balcells

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

(21.068.062)
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