
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/3172/2021, de 22 d'octubre, per la qual es fa pública la segona convocatòria per a la
concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia
de la COVID-19 (ref. BDNS 591478).

Atesa l'Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts
extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (DOGC
núm. 8461, 20.7.2021);

Atesa ORDRE EMT/198/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-
19, en relació amb l'Ordre ECO/153/2021 (2a convocatòria) (DOGC núm. 8528, de 22.10.2021);

Atès el Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de
control financer (DOGC núm. 8281, de 26.11.2020);

Atès el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència
empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (BOE núm. 62, de 13.2.2021), així com les seves
modificacions i les ordres de desenvolupament, d'acord amb el Marc nacional temporal notificat a la Comissió
Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 d'abril de 2020, i
les seves modificacions, en el qual es basa el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, esmentat;

Atès el Decret 247/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball (DOGC núm.
8442, de 23.6.2021);

Atesa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC
núm. 6780, de 31.12.2014), per regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les
persones a la informació i a la documentació públiques;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el seu
Reglament de desenvolupament, 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 disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Atesa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE
núm. 236, de 2.10.2015);

Atesa la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015);

Atesa l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, modificada per
l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny (DOGC núm. 8154, de 15.6.2020);

Atesos la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (DOGC núm.
8124, de 30.4.2020); i el Decret 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);

Vist l'informe de la Intervenció Delegada;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa,

Resolc:
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-1 Fer pública la segona convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la
solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en relació amb els empresaris, els
professionals i les empreses següents:

a) Els empresaris o els professionals i les empreses que preveu la base 3.1.a) de les bases reguladores
aprovades per l'Ordre EMT/198/2021, de 21 d'octubre (DOGC núm. 8528, de 22.10.2021).

b) Els empresaris o els professionals previstos a la base 3.1.b) de les bases reguladores aprovades per la
citada Ordre EMT/198/2021.

c) Els grups consolidats previstos a la base 3.1.c) de les bases reguladores aprovades per la citada Ordre
EMT/198/2021.

d) Les entitats en règim d'atribució de rendes que preveu la base 3.1.d) de les bases reguladores aprovades
per la citada Ordre EMT/198/2021.

-2 La presentació del formulari d'inscripció prèvia, que regula l'Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual
s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en
resposta a la pandèmia de la COVID-19 (DOGC núm. 8461, de 20.7.2021), produeix els efectes de sol·licitud
de l'ajut, per la qual cosa no s'ha de presentar cap formulari de sol·licitud addicional.

Tanmateix, aquelles sol·licituds d'inscripció prèvia presentades a l'empara de l'Ordre ECO/127/2021, de 14 de
juny (DOGC núm. 8435, de 16.6.2021), i que, per la Resolució del secretari d'Empresa i Competitivitat de 3
d'agost de 2021, es van incorporar d'ofici a la tramitació de les sol·licituds de l'Ordre 153/2021, de 16 de juliol
(DOGC núm. 8461, de 20.7.2021), tampoc hauran de presentar cap formulari de sol·licitud addicional.

-3 Les persones beneficiàries de l'ajut poden fer el seguiment de l'estat de l'expedient a l'Àrea privada del
portal Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

-4 D'acord amb els articles 1.1.g) i 1.1.h) del Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de
caràcter administratiu, tributari i de control financer (DOGC núm. 8281, de 26.11.2020), les dades facilitades
per les persones interessades en el tràmit d'inscripció prèvia, que té efectes de sol·licitud, es proporcionen en
concepte de declaració responsable per la qual el sol·licitant declara responsablement que les dades aportades
són certes, que assumeix els compromisos i que compleix la normativa reguladora de l'ajut, així com la resta
de normativa en matèria de subvencions.

La presentació del formulari d'inscripció faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que
conté i que s'hi declaren.

La presentació del formulari d'inscripció prèvia comporta l'autorització a la Generalitat de Catalunya per obtenir
els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació del procediment i el seu intercanvi amb
l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de conformitat amb l'article 95.1.k) de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària (BOE núm. 302, de 18.12.2003).

La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o document que s'adjunti a la
sol·licitud deixa sense efectes aquest tràmit, des del moment en què se'n tingui constància i amb l'audiència
prèvia de la persona interessada, i, en conseqüència, comporta la inadmissió de la sol·licitud, sens perjudici
que pugui ser causa de revocació de la subvenció si es coneix amb posterioritat a la concessió de l'ajut, així
com l'exigència de les responsabilitats penals, civils o administratives de qualsevol mena en què s'hagi pogut
incórrer.

-5 La tramitació, la resolució i l'atorgament dels ajuts extraordinaris directes que preveu aquesta convocatòria
extraordinària, així com les condicions i els requisits de participació, es regeixen per les bases que aprova
l'Ordre EMT/198/2021, de 21 d'octubre, abans esmentada.

-6 L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts finançats pel Govern de l'Estat espanyol és de
256.516.547,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries IU15 D/470000190/6611/0042 FAJUTS2021 i
IU15 D/480000190/6611/0042 FAJUTS2021, del pressupost per a 2021.
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Aquesta convocatòria queda condicionada a l'existència de crèdit en el moment de la resolució de la concessió.

En el cas que l'import per atorgar a totes les sol·licituds presentades superi el crèdit destinat a la convocatòria,
la quantia dels ajuts individuals es reduirà proporcionalment d'acord amb el crèdit disponible. Si aquest import
no esgota el crèdit de la convocatòria, es podrà destinar a noves convocatòries.

L'import màxim es pot ampliar mitjançant una resolució de la persona titular de la Secretaria d'Empresa i
Competitivitat, amb el pressupost que hagi resultat disponible de la primera convocatòria d'acord amb l'Ordre
ECO/127/2021, de 14 de juny, ja esmentada, i amb la publicació prèvia al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Les sol·licituds que compleixin els requisits exigits per a la concessió de l'ajut es resoldran favorablement
mentre hi hagi crèdit disponible, o fins al 31 de desembre de 2021, o bé fins al termini que resulti aplicable en
cas que es produeixi una pròrroga, d'acord amb la normativa estatal reguladora.

-7 L'ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no
financers, així com els costos fixos pendents de pagament, sempre que aquests s'hagin meritat entre l'1 de
març de 2020 i el 31 de maig de 2021, i provinguin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Se satisfaran, en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat i, si escau, es reduirà el
nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

-8 L'aprovació d'aquesta Resolució implica l'autorització a les unitats administratives per a la comptabilització
de la disposició de crèdit a favor de les persones beneficiàries en el sistema corporatiu de la comptabilitat
GECAT, i també l'autorització per a la comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques
derivades que s'haurà d'efectuar un cop la unitat administrativa competent hagi verificat el compliment de la
finalitat de l'objecte de la subvenció i el compte justificatiu de les despeses elegibles presentades per la
persona beneficiària.

-9 L'òrgan competent per instruir el procediment és la Direcció General d'Innovació i Emprenedoria, de la
Secretaria d'Empresa i Competitivitat, del Departament d'Empresa i Treball.

-10 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Secretaria d'Empresa i Competitivitat
del Departament d'Empresa i Treball.

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de tres mesos, a comptar de l'endemà de la publicació
de la convocatòria.

La resolució de concessió o de denegació dels ajuts s'ha de notificar mitjançant la seva publicació al Tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es
puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i ha d'incloure la via de recurs que correspongui.

Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

La publicació del nom, els cognoms o la raó social i el número d'identificació fiscal s'ha de fer de la manera que
determina la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6.12.2018).

En cas que l'òrgan competent no dicti i no notifiqui la resolució en el termini de tres mesos, s'ha d'entendre
que la sol·licitud s'ha desestimat, d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010)

Contra la resolució de concessió o denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot
presentar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Empresa i Treball en el termini d'un mes,
a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article 121 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, (BOE núm. 236, de 2.10.2015) ja esmentada.

Aquesta Resolució produeix efectes l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb l'article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant la persona titular
del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i
amb l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 d'octubre de 2021

Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball

(21.298.022)
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