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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/780/2019, de 22 de març, de convocatòria de subvencions a associacions empresarials de
Catalunya per realitzar estudis en matèria de petjada de carboni de productes o serveis, per a l'any 2019
(ref. BDNS 446210).
El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (GIECC), que treballa sota els auspicis de l'ONU,
ha situat el canvi climàtic com un dels grans reptes de la humanitat i ha fet una crida als països per treballar
de manera urgent en la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH).
El 23 d'octubre de 2014, la Unió Europea va acordar la reducció del 40% de les emissions de GEH per a l'any
2030 en relació amb els nivells de 1990 en un marc de millora de la competitivitat de l'economia i del sistema
energètic, tot reduint la dependència dels combustibles fòssils i creant noves oportunitats de creació
d'ocupació.
En el marc de l'estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea, la Generalitat de Catalunya ha presentat el
document de l'estratègia de Política industrial sectorial 2014-2020, en la qual es palesa el protagonisme que el
teixit empresarial ha de tenir en el canvi del model productiu i davant desafiaments com el canvi climàtic.
L'Acord assolit a la cimera de París per la Conferència de les Parts (COP21) en el marc de Nacions Unides ha
concretat l'objectiu de mantenir l'augment de la temperatura d'aquest segle per sota dels 2ºC i reforçar la
capacitat per afrontar els impactes del canvi climàtic.
La disminució de la petjada de carboni dels productes o serveis és un dels enfocaments necessaris per
desvincular les emissions de GEH del creixement econòmic i la població. Per dur-lo a terme cal analitzar i, en la
mesura que sigui possible, reduir les emissions de GEH associades al seu cicle de vida.
Cal impulsar el desenvolupament de metodologies de càlcul de la petjada de carboni i el coneixement en la
matèria dels sectors empresarials que els permeti identificar les oportunitats de millora econòmica i ambiental.
Aquestes metodologies, en alguns casos caldrà que siguin certificades per una entitat acreditada independent
de manera que s'afavoreixi l'accés d'aquests productes o serveis a mercats globals o sensibles a aquesta
qüestió.
Atès que l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, d'acord amb el Decret 277/2016, de 2 d'agost, de
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, article 101, lletra i), té encomanada la funció de
desenvolupar metodologies de càlcul de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a les
organitzacions, els seus productes i serveis;
Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable;
D'acord amb l'Ordre TES/16/2018, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les
subvencions a associacions empresarials de Catalunya per a la realització d'estudis en matèria de petjada de
carboni de productes o serveis (DOGC núm. 7566, de 26 de febrer),

Resolc:

1. Convocar les subvencions a associacions empresarials de Catalunya per realitzar estudis en matèria de
petjada de carboni de productes o serveis per a l'any 2019.

2. Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per
l'Ordre TES/16/2018, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a
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associacions empresarials de Catalunya per a la realització d'estudis en matèria de petjada de carboni de
productes o serveis (DOGC núm. 7566, de 26 de febrer).

3. La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 80.000 euros, i la seva
concessió s'imputa amb càrrec a la posició pressupostària PO13D/482000100/5540/0000 dels pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per a l'any 2019.
La dotació establerta en la dita posició pressupostària pot ser modificada d'acord amb la normativa vigent.
La concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

4. L'import màxim de la subvenció és de 15.000 euros per actuació. La subvenció, amb l'import màxim indicat,
no pot superar el 75% del cost total de l'actuació.
D'acord amb la base 5.3 de l'Ordre TES/16/2018, de 16 de febrer, la despesa mínima realitzada i justificada de
l'actuació subvencionada exigible per poder considerar complert l'objecte i la finalitat de la subvenció ha de ser
del 50% del pressupost inicial de l'actuació. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta
comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

5. El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és d'un mes des de
la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6. D'acord amb el que preveu la base 7.1 de l'Ordre TES/16/2018, de 16 de febrer, les sol·licituds,
acompanyades de la documentació requerida, s'han de presentar per via telemàtica utilitzant la seu electrònica
de la Generalitat de Catalunya.
La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat que es pot descarregar des de l'adreça electrònica
següent: <http://tramits.gencat.cat> i ha de ser formalitzada pel/per la representant legal de l'associació.
D'acord amb el que preveu l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació
i signatura electrònica, i la base 7.2 de l'Ordre TES/16/2018, de 16 de febrer, la presentació de les sol·licituds
s'ha de fer amb mecanismes d'identificació i signatura electrònica de nivell alt de seguretat.

7. El procediment de concessió de les subvencions es tramita per la Direcció General de Qualitat Ambiental i
Canvi Climàtic i el resol la persona titular de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, d'acord amb la
proposta de resolució definitiva, que s'emet basada en la proposta de resolució provisional, fonamentada en la
proposta de concessió presentada per la comissió que preveu la base 12.3 de l'Ordre TES/16/2018, de 16 de
febrer, i en les actuacions que les persones beneficiàries poden realitzar d'acord amb el que preveu la base
13.3 de la dita Ordre.
La comissió de valoració prevista a la base 12.3 de l'Ordre TES/16/2018, de 16 de febrer, està integrada per
les persones següents:
a) El/La cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic
b) El/La sub-director/a general d'Informació i Foment de la Sostenibilitat
c) El/La sub-director/a general de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica
La resolució de concessió o denegació de les subvencions es notifica mitjançant la seva publicació al tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya <https://seu.gencat.cat/ca/informaciópublica.html>, sens perjudici d'utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, dins el termini màxim de sis
mesos comptadors des de la data de publicació de la convocatòria. Aquesta publicació substitueix la notificació
individual i té els mateixos efectes.
Contra la resolució dictada, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de
conformitat amb el que preveu l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador a
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partir de l'endemà de la publicació, davant l'òrgan que ha dictat l'acte impugnat o davant l'òrgan competent
per resoldre el recurs.

8. Totes les notificacions relacionades amb aquesta convocatòria es faran de la mateixa manera i amb els
mitjans indicats a l'apartat 7 d'aquesta Resolució.

9. D'acord amb el que preveu la base 16.1 de l'Ordre TES/16/2018, de 16 de febrer, es dona publicitat de les
subvencions concedides mitjançant la seva exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya <https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html> i al web del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
A més, s'ha de donar publicitat de les subvencions d'acord amb el que preveuen les bases 16.2, 16.3 i 16.4 de
l'Ordre TES/16/2018, de 16 de febrer.

10. El termini per executar les actuacions objecte de la subvenció és des de l'1 de gener de 2019 fins a l'1
d'octubre de 2019, i la documentació justificativa de la realització de l'actuació subvencionada s'ha de
presentar com a màxim l'1 d'octubre de 2019, sens perjudici de la possibilitat d'ampliar aquests terminis,
d'acord amb el que preveuen les bases 2.2 i 17.2 de l'Ordre TES/16/2018, de 16 de febrer. Aquestes
ampliacions de terminis per executar i justificar no poden excedir, en cap cas, la meitat del termini inicial ni de
l'exercici pressupostari corresponent. La resolució que es pugui dictar a aquest efecte no serà susceptible de
recurs.
La documentació justificativa que preveu la base 17.2 de l'Ordre TES/16/2018, de 16 de febrer, es presenta a
la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic preferentment per via telemàtica utilitzant la seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya: <http://tramits.gencat.cat>.
Si els justificants es presenten per mitjans electrònics, les persones beneficiàries han de presentar còpies
digitalitzades dels justificants en substitució de les còpies compulsades, d'acord amb el que preveuen les
normes de procediment administratiu vigents.
En el cas que la documentació prevista a la base 17.2 es lliuri de forma presencial, els justificants de despesa o
la documentació acreditativa del pagament s'ha de presentar mitjançant fotocòpia i original o fotocòpia
compulsada.
Així mateix, el nivell de seguretat en la identificació i la signatura electrònica per al tràmit de justificació serà el
mateix que estableix l'apartat sisè d'aquesta convocatòria.

11. El pagament de la subvenció s'efectua un cop la persona beneficiària ha justificat, d'acord amb els terminis
establerts, el compliment de la finalitat per a la qual se li va atorgar la subvenció, tal com preveu la base 18
de l'Ordre TES/16/2018, de 16 de febrer.

12. Contra aquesta Resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb el que preveu l'article 77 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els
articles 112.1, 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 comptador a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
de conformitat amb les previsions de l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i dels articles 10, 25 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es
pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Barcelona, 22 de març de 2019
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Damià Calvet i Valera
Conseller de Territori i Sostenibilitat

(19.086.043)
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