
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

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).

L'Ordre EMC/39/2020, de 13 d'abril, aprova 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.

D'acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020), modificat
pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
(BOE núm. 73, de 18.3.2020), i normes concordants;

Atès que aquesta línia d'ajuts s'acull a la Decisió de la Comissió Europea SA 58851 — Marc temporal nacional
per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties
sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per donar suport a l'economia en el context actual
del brot de la COVID, adoptada el 2 d'abril de 2020;

Atès que la interpretació d'aquest Marc temporal nacional s'haurà 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 la modificació de 3 d'abril de
2020;

Atesa 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), 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 (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i la Llei 4/2017, del 28 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017);

Vist l'informe de la Intervenció Delegada, i d'acord amb les facultats que em són conferides per 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:

 

Article1

Objecte

Es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a professionals i microempreses del sector
turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, per tal fer efectiva la
continuïtat de les seves activitats.

 

Article 2

Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les que estableix l'Ordre EMC/39/2020, de 13
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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).

 

Article 3

Aplicació pressupostària i import de la convocatòria

3.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 3.500.000,00 euros, amb càrrec a la
partida pressupostària IU1503D/470000190/6511/0000, del pressupost de la Direcció General de Turisme.

3.2 Aquest import es podrà ampliar, si escau, mitjançant una resolució de la consellera d'Empresa i
Coneixement.

 

Article 4

Quantia dels ajuts

4.1 El pressupost de les despeses corrents que se subvencionen, d'acord amb el que disposa la base 5 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), ha de ser com a mínim de 2.500,00
euros.

4.2 La subvenció consistirà en una aportació única de 2.500,00 euros per persona beneficiària.

 

Article 5

Persones i entitats beneficiàries

5.1 Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció, d'acord amb el que estableix la base 2 i amb les
especificacions que preveu la base 3 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)
i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei
13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 3669, de 3.7.2002):

- Establiments d'allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de
turisme rural.

- Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, empreses gestores de
destinació (destination managers companies), organitzadores professionals de congressos i explotadores
d'habitatges d'ús turístics.

- Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i
afavoreixen les estades en el territori.

- Guies de turisme habilitades.

5.2 Queden expressament exclosos els establiments de restauració i els allotjaments juvenils que es regeixen
per la seva normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de
turisme de Catalunya (DOGC núm. 3669, de 3.7.2002).

 

Article 6

Sol·licituds i termini de presentació

6.1 El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i restarà obert fins a exhaurir el pressupost per a aquests
conceptes.

Un cop exhaurit el pressupost, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya aquesta situació, i
la presentació de la sol·licitud no donarà cap dret a l'obtenció de l'ajut, a excepció del supòsit que s'ampliï
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l'import de la convocatòria, d'acord amb l'article 3.2 d'aquesta Resolució.

6.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 6 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).

 

Article 7

Termini d'execució

7.1 D'acord amb el que disposa la base 5 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 despeses subvencionables, que són les despeses corrents necessàries per a la reactivació de
l'activitat habitual que desenvolupaven amb anterioritat al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm.
67, de 14.3.2020), consistents en els pagaments corresponents als lloguers, les quotes de préstecs, els
proveïdors, els serveis bàsics, els subministraments i els sous, als quals hauran de fer front les persones
beneficiàries quan s'aixequi la suspensió de la seva activitat habitual establerta pel Reial decret 463/2020
esmentat, han de ser abonades per la persona beneficiària en el moment que torni a posar en marxa la seva
activitat, en un període màxim de dos mesos des que s'aixequi la suspensió de l'activitat.

7.2 La persona beneficiària ha de mantenir la seva activitat com a mínim per un període d'un any des de
l'atorgament de la subvenció.

 

Article 8

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

8.1 L'òrgan competent per a la tramitació i la resolució del procediment, el mitjà de notificació i el règim de
recursos, els estableixen les bases 7 i 8 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).

8.2 Aquest procediment no està suspès, d'acord amb l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020).

 

Article 9

Justificació

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 11i
que s'haurà de presentar com a màxim el 31 d'octubre de 2020.

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 dins l'exercici pressupostari.

 

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de
reposició, amb caràcter potestatiu, davant la consellera d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que disposen
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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
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 la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

 

Barcelona, 13 d'abril de 2020

 

Maria Àngels Chacón i Feixas

Consellera d'Empresa i Coneixement

 

(20.105.024)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8112 - 15.4.20204/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20105024-2020




