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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/1500/2021, de 12 de maig, per la qual es convoquen les subvencions per a la implantació
de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en
el Reglament EMAS, per a l'any 2021 (ref. BDNS 564184).
Les polítiques europees en matèria de medi ambient consideren que molts dels temes ambientals es poden
abordar millor mitjançant una interacció entre els principals agents econòmics i la utilització d'un conjunt ampli
i integrat d'instruments, i no només mitjançant la legislació. Entre aquests instruments hi ha els sistemes
voluntaris de gestió ambiental, com el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals de la Unió Europea,
regulat pel Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre, relatiu a
la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals
(EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 761/2001 i les decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE
de la Comissió (DOUE núm. L 342, de 22.12.2009).
El Departament de Territori i Sostenibilitat és l'organisme competent a Catalunya en la gestió del registre de
les organitzacions que tenen implantat el sistema de gestió ambiental regulat pel Reglament EMAS.
Com a organisme competent, i per tal de donar compliment a l'article 33 del Reglament (CE) núm. 1221/2009
del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en
un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), correspon al Departament establir una
estratègia de promoció de l'EMAS que doni a conèixer aquest sistema de gestió i els seus beneficis, així com
afavorir la renovació i la implantació d'aquest sistema en les organitzacions EMAS.
Atès que el registre d'organitzacions EMAS és competència del Departament de Territori i Sostenibilitat, i que
aquesta particularitat és la que diferencia l'EMAS respecte a la norma ISO 14001, que és de caràcter privat,
s'ha estimat adient destinar el pressupost de la convocatòria a subvencionar únicament l'EMAS.
Atès el que disposen el capítol 9 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i el Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;
D'acord amb l'Ordre TES/130/2015, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les
subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental (DOGC núm. 6871, de 14.5.2015),
modificada per l'Ordre TES/8/2017, de 16 de gener (DOGC núm. 7293, de 24.1.2017),

Resolc:

—1 Convocar les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la
implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l'any 2021.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per
l'Ordre TES/130/2015, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al
foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental (DOGC núm. 6871, de 14.5.2015), modificada per l'Ordre
TES/8/2017, de 16 de gener, (DOGC núm. 7293, de 24.1.2017).

—3 La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 50.000 euros, i la seva
concessió s'imputa amb càrrec a les posicions pressupostàries D/460000100/5540/0000 (5.000 euros),
D/470000100/5540/0000 (30.000 euros), D/481000100/5540/0000 (6.000 euros), i D/482000100/5540/0000
(9.000 euros), del centre gestor PO13, del pressupost de la Generalitat de Catalunya de 2020 aprovat per la
Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, prorrogat pel Decret
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146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021 (DOGC núm. 8297 de
17.12.2020).
Les dotacions establertes a les posicions pressupostàries esmentades poden ser modificades d'acord amb la
normativa vigent.

—4 D'acord amb el que preveu la base 5.2 de l'Ordre TES/130/2015, de 4 de maig, la subvenció es pot
concedir per l'import total sol·licitat, o bé per un import parcial, que es determinarà tenint en compte les
disponibilitats pressupostàries i de forma proporcional al nombre de sol·licituds presentades aplicant els criteris
de distribució previstos en la base 10 de l'Ordre esmentada.
L'import màxim de les subvencions a atorgar en aquesta convocatòria es fixa en les quantitats següents:
4.1 Implantació d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament EMAS, degudament verificat:
a) Activitats incloses a l'annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009): 5.000 euros.
b) Activitats incloses a l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 4.000 euros.
c) Resta d'activitats: 2.000 euros.
4.2 Renovació del registre EMAS, d'acord amb l'article 6.1del Reglament EMAS.
a) Activitats incloses a l'annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 1.200 euros.
b) Activitats incloses a l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 800 euros.
c) Resta d'activitats: 500 euros.
Dels imports màxims previstos es descomptaran els imports de les subvencions percebudes per a la mateixa
activitat en exercicis anteriors.
En el cas que la implantació de sistemes de gestió ambiental es dugui a terme per una organització en la
modalitat d'emplaçaments múltiples, o en el cas que es tracti d'un sistema de gestió ambiental corporatiu
implantat en diferents empreses d'una mateixa organització, l'import màxim de la subvenció en aquests
supòsits serà el resultant d'aplicar a la quantia fixada en els apartats 4.1 i 4.2 la fórmula següent:
a) Quantia 4.1 x nombre de centres x 0,75 amb un màxim de 9.000 euros per a les activitats incloses als
annexos I i II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre; i de 6.000 euros per a la resta d'activitats.
b) Quantia 4.2 x nombre de centres x 0,75 amb un màxim de 3.000 euros per a les activitats incloses als
annexos I i II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre; i de 2.500 euros per a la resta d'activitats.
En el cas d'empreses, aquestes subvencions se sotmeten al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió,
de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOUE
L 352/1, de 24.12.2013).
D'acord amb aquest Reglament, el total d'ajuts de minimis atorgat a una empresa no podrà excedir els
200.000,00 euros en un període de tres anys, amb independència de la forma de l'ajut de minimis o de
l'objectiu perseguit, i indistintament si l'ajut atorgat està finançat totalment o parcialment mitjançant recursos
d'origen comunitari.

—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 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—6 Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, s'han de presentar de la manera següent:
a) En el cas dels ens locals, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els
termes que estableix la normativa vigent.
El formulari de sol·licitud, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants a
l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web: https://www.eacat.cat.
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La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix, en cap cas, els ens locals, de l'obligació de trametre la
documentació dins el termini establert en la convocatòria, excepte si es produeix una interrupció no planificada
en el funcionament de la plataforma EACAT durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit
corresponent. En aquest cas, la tramesa es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius i es
publicarà una noticia a EACAT que comuniqui aquesta circumstància i els possibles canals per fer el tràmit.
b) La resta de persones sol·licitants, per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de
Catalunya i a través del Registre electrònic de la Generalitat de Catalunya.
La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari específic habilitat per tramitar aquesta subvenció, que és d'ús
obligatori i que es pot descarregar des de l'adreça electrònica següent: https://web.gencat.cat/ca/tramits/
En el supòsit d'interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics de la seu durant l'últim
dia establert per a la realització del tràmit corresponent, el tràmit es pot dur a terme durant els tres dies hàbils
consecutius. La persona usuària veurà un missatge a la seu mitjançant el qual es comunica aquesta
circumstància.
D'acord amb el que preveu el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital, i la base 7.2 de l'Ordre
TES/130/2015, de 4 de maig, modificada per l'Ordre TES/8/2017, de 16 de gener, 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 és tramitat 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 de concessió, fonamentada en la proposta de concessió formulada per la comissió de
valoració que preveu la base 11.3 de l'Ordre TES/130/2015, de 4 de maig, i que està integrada per les
persones següents:
- El/la director/a general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
- El/la subdirector/a general d'Intervenció i Qualificació Ambiental.
- El/la cap del Servei de Qualificació Ambiental.
En el cas dels ens locals, la resolució de concessió o denegació de les subvencions es notifica a través de la
plataforma EACAT, dins del termini de 6 mesos, comptadors des de la data de publicació de la convocatòria.
En el cas de la resta de persones sol·licitants, la resolució de concessió o denegació de les subvencions es
notifica mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici d'utilitzar addicionalment altres mitjans
electrònics, dins del termini de sis mesos, comptadors des de la data de publicació d'aquesta convocatòria.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
Contra la resolució dictada, que no exhaureix 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, 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
partir de l'endemà de rebre la notificació, davant l'òrgan que ha dictat l'acte impugnat o davant l'òrgan
competent per resoldre el recurs.

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

—9 Es dona publicitat de les subvencions concedides en el termini d'un mes des de la data de resolució que
posa fi al procediment, mitjançant l'exposició al tauler d'anuncis de la Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat, al tauler electrònic disponible a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(https://tauler.seu.cat) 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 15.2, 15.3 i 15.4 de
l'Ordre TES/130/2015, de 4 de maig, i l'article 45 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el
dret d'accés a la informació pública.
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—10 Les actuacions objecte de subvenció han d'haver estat verificades o certificades des del dia següent al dia
de tancament del termini de presentació de sol·licituds de l'anterior convocatòria fins al dia en què finalitzi el
termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria vigent.

—11 El pagament de la subvenció es tramita a partir de la seva concessió.

—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 preveuen 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, en el termini d'un mes comptador a partir de
l'endemà de la 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 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, 12 de maig de 2021

Damià Calvet i Valera
Conseller de Territori i Sostenibilitat

(21.138.054)
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