
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/1988/2022, de 22 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de
subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i
de serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat
ambiental i de digitalització (ref. BDNS 634516).

L'Ordre EMT/116/2022, de 18 de maig, aprova les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la
millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la
producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de
digitalització.

Atès el Marc temporal nacional d'ajuts estatals per donar suport a l'economia en el context actual del brot de la
COVID-19, adoptat el 2 d'abril de 2020, mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA. 56851, que va ser
modificada per la Decisió SA. 57019 (2020/N), Decisió SA. 58778 (2020/N), Decisió SA. 59723 (2021/N),
Decisió SA. 61875 (2021/N) i la Decisió SA. 100974 (2021/N), la interpretació d'aquest Marc temporal nacional
s'ha de fer d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea, de 19 de març de 2020, que estableix el Marc
temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal per donar suport a l'economia en el context actual del brot de la
COVID-19, i les modificacions del 3 d'abril de 2020, 8 de maig de 2020, 29 de juny de 2020, 13 d'octubre de
2020, 28 de gener de 2021 i 27 de desembre de 2021;

Atès el Reglament (CE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013);

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el
Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de
25.7.2006);

Atès el que disposen 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 núm. 3791A, de 31.12.2002), i la Llei 1/2021, del 29 de desembre,
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021);

Atesa 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);

Atesa la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm. 6742, de 4.11.2014);

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:

-1 Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i
mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb
impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització.

-2 Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases que aprova
l'Ordre EMT/116/2022, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de
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subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de
serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat
ambiental i de digitalització (DOGC núm. 8673, de 23.05.2022).

-3 Aplicació pressupostària i import de la convocatòria

3.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 900.000,00 euros, amb càrrec a les
partida pressupostària del pressupost de la Direcció General d'Indústria per a l'any 2022 IU1501
D/770000190/6221.

3.2 El crèdit inicial disponible per a aquesta convocatòria s'incrementarà amb una quantitat estimada màxima
de 5.600.000,00 euros addicionals mitjançant una resolució del conseller d'Empresa i Treball. L'efectivitat
d'aquesta quantia addicional resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la
resolució de la concessió de subvenció. En qualsevol cas, caldrà publicar al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya -prèviament a la resolució de la concessió- la declaració dels crèdits efectivament disponibles
abans esmentats, en virtut del que disposa l'article 92.4.b) del Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya.

3.3 L'atorgament dels ajuts està supeditat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de concessió.

-4 Sol·licituds i termini de presentació

4.1 El termini de presentació de sol·licituds, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del
primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
finalitza a les 15.00 hores del 15 de setembre de 2022.

4.2 Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/116/2022, de 18 de
maig.

4.3 El formulari de sol·licitud normalitzat és disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat) i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat).

Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament juntament amb la documentació que
preveu l'article 6.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/116/2022, de 18 de maig, a través del Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat) o de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat).

En cas que es presenti la sol·licitud mitjançant altres formularis, la sol·licitud es considerarà no presentada,
d'acord amb l'article 66.6 en relació amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques i, per tant, la data a partir de la qual s'entendrà
presentada la sol·licitud serà la data d'entrada del formulari específic assenyalat.

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i signatura establerts
en el Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, i la Llei
18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. Concretament s'admeten:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i
custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o
de l'ens indicat en el certificat.

4.4 Les entitats han de fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'Àrea Privada del Canal Empresa, que
trobaran a la capçalera del portal corporatiu de tramitació del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

-5 Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per a la tramitació i la resolució del procediment, els criteris de valoració, el termini de
resolució, el mitjà de notificació i el règim de recursos, els estableixen les bases 7, 8 i 9 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/116/2022, de 18 de maig.
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-6 Justificació

La justificació s'ha de presentar com a màxim els tres mesos posteriors a la finalització del període d'execució
de la despesa subvencionable, d'acord amb el que estableixen la base 5.3 i la base 13 de l'Annex 1 de l'Ordre
EMT/116/2022, de 18 de maig.

-7 Pagament

El pagament es farà d'acord amb el que estableix la base 11 de l'Annex 1 de l'Ordre EMT/116/2022, de 18 de
maig.

-8 Autorització per a la comptabilització

L'aprovació d'aquest acte implica l'autorització a les unitats administratives per a la comptabilització de la
disposició de crèdit a favor de les persones beneficiàries en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i
l'autorització per a la comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques derivades.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de
reposició amb caràcter facultatiu davant del conseller d'Empresa i Treball, 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, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la 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, davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de juny de 2022

Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball

(22.174.065)
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