
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/4139/2022, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada pels
anys 2023-2024 d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular
d'empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de
recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya (ref. BDNS 666889).

Mitjançant l'Ordre EMT/254/2022, de 28 de novembre, s'aproven les bases reguladores que han de regir la
convocatòria d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular
d'empreses turístiques de Catalunya en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de
recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya.

En el marc de l'instrument europeu de recuperació Next Generation EU, el Pla de recuperació, transformació i
resiliència d'Espanya (d'ara endavant, el Pla de recuperació), preveu inversions dins el seu component 14 (Pla
de modernització i competitivitat del sector turístic), per un import de 220 milions d'euros, per finançar
projectes d'eficiència energètica i economia circular en empreses turístiques (mesura C14.I4, Línia d'actuació
2).

L'objectiu CID (Council Implementing Decision) 227 del Pla de recuperació preveu que “...entre les mesures
específiques per reduir el consum d'energia es pot citar la instal·lació de sensors per monitorar i optimitzar
aquest consum, el foment de l'ús de sistemes de gestió energètica (com el sistema de certificació segons l'ISO
500001), l'ús de materials que afavoreixin l'aïllament tèrmic, l'ús de tecnologies més eficients en matèria
energètica i el recurs a elements exteriors, …”.

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, 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 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 1/2021, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2022;

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, i amb la resta de legislació
vigent,

Resolc:

—1 Objecte

Fer pública la convocatòria anticipada dels anys 2023 i 2024 per a la concessió d'ajuts a la línia de finançament
per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya, en el marc de
l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya,
per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya.

—2 Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les que estableix l'Ordre EMT/254/2022, de 28 de
novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts a la línia de finançament per
a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya en el marc de
l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya
(DOGC núm. 8804, de 30.11.2022), en endavant, Ordre de bases reguladores.
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—3 Aplicació pressupostària i import de la convocatòria

3.1 En compliment del que disposa l'article 92.4.b) de la Llei de finances públiques de Catalunya, s'indica que
l'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 25.794.525,24 euros, amb càrrec a la
partida pressupostària IU1503 FMRRC14I04 D/770000100/651 a empreses privades del pressupost de la
Direcció General de Turisme per a l'any 2023.

Així mateix, i com que l'import de la subvenció és a càrrec del pressupost de l'exercici 2023, es condiciona la
concessió de les subvencions d'aquesta convocatòria a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment
de la resolució de la concessió, per tal de complir l'article 92.7 de la Llei de finances públiques de Catalunya.

3.2 L'import esmentat es pot ampliar, si escau, mitjançant una resolució del conseller del Departament
d'Empresa i Treball, que serà publicada al DOGC d'acord amb l'article 92.4 de la Llei de finances públiques de
Catalunya. L'efectivitat d'aquesta quantia addicional resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en
el moment anterior al de la concessió de la subvenció.

3.3 L'aprovació d'aquest acte implica l'autorització per compatibilitzar la disposició de crèdit a favor dels
beneficiaris en el sistema corporatiu de comptabilitat GECAT, i l'autorització per compatibilitzar el
reconeixement de les obligacions econòmiques derivades, un cop l'òrgan gestor hagi verificat la justificació i el
compliment de la finalitat de l'objecte de la subvenció.

—4 Quantia dels ajuts

4.1 L'import de la subvenció s'estableix per un percentatge de la totalitat del projecte. Els criteris que es tenen
en compte per determinar la quantia de les subvencions són els costos elegibles, la tipologia d'actuació que
s'ha de desenvolupar i la tipologia de l'empresa sol·licitant, d'acord amb el que disposa la base 8.3 de l'annex
2 de l'Ordre de bases reguladores.

4.2 El pressupost de la despesa subvencionable, d'acord amb el que disposa la base 9.4 de l'annex 2 de l'Ordre
de bases reguladores, ha de ser, com a mínim, de 20.000,00 euros.

—5 Persones o entitats beneficiàries

Es poden beneficiar d'aquesta subvenció, d'acord amb el que estableixen la base 5 de l'annex 2 de l'Ordre de
bases reguladores i les especificacions que preveu la mateixa base:

a) Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d'edificis existents destinats
a allotjament turístic, segons el que determina el punt 5.3 de l'Ordre de les bases reguladores.

b) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis destinats a allotjament turístic que
acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui facultat expressa per emprendre
obres de reforma, segons determina el punt 5.3 de l'Ordre de les bases reguladores.

D'acord amb la base 5.3 esmentada, els allotjaments turístics als quals s'adrecen els ajuts són:

Establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.

Càmpings.

Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de
masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.

Apartaments turístics.

—6 Sol·licituds i termini de presentació

6.1 El termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció s'inicia a les 9.00 h del dia 17 de gener de
2023 i acabarà un cop exhaurit el pressupost disponible o, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2024, data
en la qual finalitza la vigència del programa, d'acord amb el que disposa la base 3 de l'Ordre de bases
reguladores.

D'acord amb el que disposa la base 3.2 de l'annex 2 de l'Ordre de bases reguladores, en cas que s'exhaureixi
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el pressupost assignat, i sempre que no hagi expirat la vigència del programa, es podran continuar registrant
sol·licituds a la llista de reserva, les quals s'atendran per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es
produeixin desestimacions o revocacions de les sol·licituds prèvies que puguin alliberar pressupost o bé
s'incorpori nou pressupost a la convocatòria.

Un cop exhaurit el pressupost, es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) aquesta
situació, i la presentació de sol·licituds posteriors no donarà cap dret a l'obtenció de l'ajut, excepte en cas que
s'ampliï l'import de la convocatòria.

6.2 El formulari de sol·licitud normalitzat s'ha de presentar electrònicament, juntament amb la documentació
que preveu la base 12 de l'annex 2 de l'Ordre de bases reguladores, mitjançant el 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 presentin les sol·licituds o els tràmits mitjançant altres formularis, aquests es tindran per no
presentats, d'acord 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 o el
tràmit serà la data d'entrada del formulari específic assenyalat.

6.3 Les persones sol·licitants poden seguir l'estat de la seva sol·licitud des de l'Àrea privada, que es troba a la
capçalera del web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/), o des de l'Àrea privada de Canal
Empresa, que es troba a la capçalera del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat).

—7 Publicitat

La informació corresponent a aquesta convocatòria s'incorporarà al web del Departament d'Empresa i Treball i
a l'apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la transparència (http://transparencia.gencat.cat).

D'acord amb l'article 18 i l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de
donar publicitat a la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions
mitjançant la Base de dades nacional de subvencions.

—8 Òrgan competent per resoldre, termini de resolució i recursos

D'acord amb la base 15 de l'Ordre de bases reguladores, l'òrgan competent per a la instrucció del procediment
és la Subdirecció General de Desenvolupament Turístic Territorial, i resoldrà la persona titular de la Direcció
General de Turisme.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de
la sol·licitud. En cas que no es rebi la resolució dins d'aquest termini, s'entendrà desestimada per silenci
administratiu.

La notificació electrònica es posarà a disposició de la persona interessada a l'espai Àrea privada del portal
corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), i a la capçalera del web de la
Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/).

D'acord amb la normativa aplicable, i amb el que disposa la base 17.5 de l'Ordre de bases reguladores, contra
la resolució de concessió o denegació d'ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs
d'alçada davant l'òrgan superior jeràrquic en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la notificació
de resolució, segons el que estableixen 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, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

—9 Termini d'execució

D'acord amb el que disposa la base 2 de l'annex 2 de l'Ordre de bases reguladores, les activitats objecte de les
subvencions es poden començar després de presentar la sol·licitud, i el termini màxim per a la seva finalització
és de 12 mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajut.
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—10 Justificació

10.1 D'acord amb el que estableix la base 21 de l'annex 2 de l'Ordre de bases reguladores, les persones
beneficiàries de la subvenció han de justificar, mitjançant la documentació que estableixen les bases
reguladores i davant la Direcció General de Turisme, l'aplicació de l'import de la subvenció a les despeses
subvencionades.

10.2 La Direcció General de Turisme, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la justificació i l'aplicació
correctes 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. Les actuacions de verificació es duran a terme dins
l'exercici pressupostari.

10.3 El termini màxim per justificar les actuacions objecte d'ajut és de tres mesos, comptats des de la
finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició, amb
caràcter facultatiu, davant el conseller d'Empresa i Treball, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà
de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposen l'article 123
i l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Igualment, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la
Generalitat 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.

Barcelona, 21 de desembre de 2022

Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball

(22.362.040)
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