
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

RESOLUCIÓ EMC/2783/2020, de 4 de novembre, de modificació de la Resolució EMC/843/2020, de 13 d'abril,
per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del
sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS
502684).

El mes d'abril passat es van publicar l'Ordre EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases
reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya
afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8112, de 15.4.2020); i la
Resolució EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per
a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències
de la COVID-19 (ref. BDNS 502684) (DOGC núm. 8112, de 15.4.2020), 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.

Els objectius d'ambdues disposicions eren facilitar instruments al teixit empresarial català per millorar la seva
competitivitat i ajudar a impulsar la reactivació de l'economia catalana, amb la promoció del desenvolupament
econòmic i possibilitant l'accés a un finançament adequat que permetés el manteniment de les empreses.

Aquests objectius són a hores d'ara plenament vigents perquè la situació des del mes d'abril no ha millorat. El
sector turístic ha patit un impacte negatiu i unes pèrdues d'activitat econòmiques elevades. És per això que
presentem aquesta modificació, per facilitar el procés de justificació dels ajuts percebuts, flexibilitzant-lo i
allargant el termini establert, que passaria del 31 d'octubre al 30 de novembre de 2020.

A conseqüència de la modificació proposada, i vist l'estat de tramitació actual dels expedients de subvenció, és
necessari modificar també el termini perquè les unitats del Departament d'Empresa i Coneixement puguin dur
a terme les actuacions de verificació posterior, i que aquest s'ampliï a l'exercici pressupostari 2021.

Atès l'article 9 de la Resolució EMC/843/2020, de 13 d'abril, abans esmentada, que estableix que el termini
màxim per presentar la documentació justificativa que acrediti la realització de les actuacions subvencionades,
així com les despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts, serà com a
màxim el 31 d'octubre de 2020;

Atès l'article 9.3 de la mateixa Resolució EMC/843/2020, de 13 d'abril, que determina que les actuacions de
verificació que ha de dur a terme la Direcció General de Turisme s'efectuaran dins l'exercici pressupostari;

Per tot això exposat,

 

Resolc:

 

-1 Modificar l'últim paràgraf de l'article 9.1 de la Resolució EMC/843/2020, de 13 d'abril, per la qual es fa
pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de
Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 502684) (DOGC núm.
8112, de 15.4.2020), que queda redactat de la forma següent:

“9.1 D'acord amb el que estableix la base 11 de l'annex 1 de l'Ordre EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a professionals i microempreses del
sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8112,
de 15.4.2020), les persones beneficiàries de la subvenció han de justificar davant la Direcció General de
Turisme l'aplicació de l'import de la subvenció a les despeses corrents subvencionades mitjançant la declaració
responsable a què es refereix la base 6.6. No obstant això, les persones beneficiàries hauran de disposar de la
documentació que acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per
les accions esmentades i l'aplicació dels fons percebuts, documentació que es detalla en la mateixa base 11 i
que s'haurà de presentar com a màxim el 30 de novembre de 2020.”
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Aquesta modificació serà d'aplicació a la documentació justificativa presentada a partir del 31 d'octubre de
2020.

 

-2 Modificar l'article 9.2 de la mateixa Resolució EMC/843/2020, de 13 d'abril, que queda redactat de la forma
següent:

“9.2 La Direcció General de Turisme, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta justificació i la
correcta aplicació de l'ajut, requerirà la documentació justificativa de les dades declarades a la sol·licitud
presentada, d'acord amb el pla de verificació i control del Departament d'Empresa i Coneixement. Les
actuacions de verificació es duran a terme abans del 31 de març de 2021

 

-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 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 seva la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 4 de novembre de 2020

 

Ramon Tremosa i Balcells

Conseller d'Empresa i Coneixement

 

(20.309.077)
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