
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM

RESOLUCIÓ EMT/1585/2022, de 12 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les organitzacions de persones
consumidores de Catalunya, per a l'exercici 2022 (ref. BDNS 626955).

Les organitzacions de persones consumidores són entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la
defensa dels drets i els interessos legítims dels consumidors/ores, així com la seva informació, formació i
educació.

L'article 123 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat té competència exclusiva en
matèria de consum, que inclou, entre d'altres, el foment de les organitzacions de les persones consumidores i
la seva participació en els procediments que les afectin.

Els articles 127-10 i 127-11 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (DOGC núm.
5677, de 23.7.2010), estableixen que la Generalitat ha de fomentar les organitzacions per a la defensa i la
representació dels interessos de les persones consumidores, com a vehicle idoni per protegir-les, i els ha de
donar suport perquè puguin aconseguir les seves finalitats. A més, d'acord amb la norma esmentada, les
organitzacions de persones consumidores tenen dret a gaudir de subvencions públiques i d'altres mesures de
suport i foment.

La Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum (DOGC núm. 4291, de
30.12.2004), atribueix a aquesta Agència totes les competències que corresponen a la Generalitat de
Catalunya en matèria de consum en virtut de la Constitució i l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i l'article
3.1.d) estableix, entre les funcions de l'Agència, la de fomentar el desenvolupament de les organitzacions i les
entitats de defensa i protecció de les persones consumidores.

Vist que el 7 de març de 2019 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució
EMC/520/2019, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les organitzacions de persones consumidores
de Catalunya (DOGC núm. 7825, de 7.3.2019);

Atès el que disposen el capítol IX del 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); la normativa bàsica
estatal de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003); el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (BOE núm. 176 de 25.7.2006), que la desenvolupa, així com la resta de normativa
aplicable;

Vist l'informe previ de la Intervenció Delegada, i atès el que disposa l'article 92 del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

-1 Objecte

Fer pública la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
destinades a les organitzacions de persones consumidores de Catalunya que duguin a terme activitats
d'informació i de defensa dels consumidors/ores en el període comprès entre l'1 de novembre de 2021 i el 31
d'octubre de 2022.
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-2 Bases reguladores

Els ajuts d'aquesta convocatòria es regeixen per la Resolució EMC/520/2019, de 28 de febrer, per la qual
s'aproven les bases per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a les
organitzacions de persones consumidores de Catalunya (DOGC núm. 7825 de 7.3.2019).

-3 Import màxim i partida pressupostària

3.1 Es destina a la concessió d'aquestes subvencions un import màxim de 200.000,00 euros a càrrec de
l'aplicació pressupostària D/482002700/4610/0000 del pressupost de l'Agència Catalana del Consum per a l'any
2022.

Aquest import es distribueix en dues línies:

Línia 1. Atenció a les persones consumidores: la quantia destinada a aquesta línia és de 160.000,00 euros.

Línia 2. Actuacions d'informació i de formació de les persones consumidores: la quantia destinada a aquesta
línia és de 40.000,00 euros.

3.2 La concessió dels ajuts resta supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de la concessió.

3.3 En cas que es produeixi romanent en la dotació d'una de les línies d'ajuts, l'import corresponent es podrà
aplicar a la dotació de l'altra línia.

-4 Presentació de les sol·licituds

4.1 El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa és de 10 dies hàbils. El
termini comença a les 9:00 h del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 15:00 h del desè dia hàbil a comptar des de l'inici del
termini.

4.2 Les entitats interessades han de formalitzar i presentar la sol·licitud per mitjans electrònics, d'acord amb el
que estableixen les bases reguladores.

Per a la sol·licitud o els tràmits d'aquest procediment s'han habilitat formularis específics, que són d'ús
obligatori. Aquests formularis es troben a disposició de les entitats interessades a l'adreça
https://canalempresa.gencat.cat i al web de l'Agència Catalana del Consum (www.consum.cat). En cas que es
presenti la sol·licitud o el tràmit mitjançant altres formularis, es tenen 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
(BOE núm. 236, de 2.10.2015) i, per tant, la data a partir de la qual s'entén presentada la sol·licitud o el
tràmit és la data d'entrada del formulari específic esmentat.

En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la seu electrònica per incidència tècnica, es determinarà
l'ampliació del termini no vençut i es publicarà a la seu electrònica de la Generalitat tant la incidència tècnica
com l'ampliació concreta del termini no vençut.

4.3 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i signatura
establerts en el Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de
juliol, vigent fins que s'aprovin els instruments previstos a l'article 58 del Decret 76/2020, de 4 d'agost,
d'Administració Digital d'acord amb la Disposició Transitòria Setena de l'esmentat Decret. Concretament
s'admeten:

- Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica
i custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o
de l'ens indicat en el certificat.

- Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà
que declara que representa una persona jurídica.

- Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de
Catalunya (https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do).

- Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot consultar a la
secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat).
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La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Suport a la tramitació de l'apartat Tràmits del
web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/).

Les entitats han de fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'Àrea Privada de Canal Empresa, que
trobaran a la capçalera del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat).

4.4 Els requeriments de documentació es notificaran a la persona sol·licitant mitjançant la 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. Aquesta publicació substitueix la notificació individual
i té els mateixos efectes. La presentació de la documentació s'ha de fer de manera telemàtica.

-5 Òrgans competents per a la tramitació i la resolució i termini per emetre la resolució

5.1 L'òrgan instructor del procediment de concessió de subvencions obert per aquesta convocatòria és la
Subdirecció General d'Atenció al Consumidor.

5.2 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és el/la director/a de l'Agència Catalana del
Consum. A aquest efecte es nomenarà una Comissió d'Avaluació que serà l'òrgan col·legiat encarregat de
valorar les sol·licituds d'ajuts.

5.3 El termini per emetre la resolució és de tres mesos, a comptar de l'endemà de la data de finalització del
termini de presentació de les sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera
desestimada per silenci administratiu d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de
5.8.2010).

5.4 La resolució de concessió de les subvencions es notificarà mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat).

5.5 Contra la resolució del/de la director/a de l'Agència Catalana del Consum, que no exhaureix la via
administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del departament competent en
matèria de consum en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que
disposen l'article 21 de l'esmentada Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del
Consum (DOGC núm. 4291, de 30.12.2004); l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010) i els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(BOE núm. 236, de 2.10.2015).

-6 Justificació i pagament

Pel que fa a la justificació i el pagament de les subvencions, cal atenir-se al que estableixen les bases 11 i 12
de la Resolució EMC/520/2019, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les organitzacions de persones consumidores
de Catalunya (DOGC núm. 7825 del 7.3.2019).

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de
reposició davant la persona titular del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb el que disposen 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 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14.7.1998), davant el jutjat del contenciós administratiu
corresponent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 12 de maig de 2022
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Roger Torrent i Ramió

President

(22.145.074)
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