
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

RESOLUCIÓ ACC/1471/2022, de 16 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 2022 (ref. BDNS 627240).

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 ara 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 d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural és l'organisme competent a Catalunya en la
gestió del registre de les organitzacions que tenen implantat el sistema de gestió ambiental que regula el
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 d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural, i que aquesta particularitat és la que diferencia l'EMAS respecte de la norma ISO 14001, que és
de caràcter privat, s'ha estimat adient destinar el pressupost de la convocatòria a subvencionar únicament
l'EMAS.

Els sistemes voluntaris de gestió ambiental faciliten els objectius que persegueixen les administracions, com
són assegurar que les organitzacions compleixin la normativa ambiental i, a l'hora promocionar, que siguin
eficients en l'ús de recursos i minimitzin al màxim el seu impacte sobre el medi.

L'article 38 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), insta els organismes competents a adoptar mesures que facilitin a les organitzacions
la inscripció o la permanència en el registre EMAS.

El Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'article 3.9, atribueix al Departament
d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural l'exercici de la competència en matèria de planificació i qualitat
ambiental, així com les polítiques de canvi climàtic.

El Decret 253/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural, estableix, en l'article 6.2, que la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic exerceix les
funcions i té l'estructura que preveu l'article 88.2 del Decret 277/2016, de 2 d'agost. Així, el Decret 277/2016,
de 2 d'agost, estableix, en l'article 92.1, entre d'altres, la competència de la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic en matèria de gestió dels sistemes de qualificació ambiental.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector que certifica la seva activitat de manera
voluntària per tal de millorar ambientalment els seus processos productius mitjançant la concessió d'ajuts
econòmics, d'acord amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Resolc:
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1. Convocar les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la
implantació i la renovació del sistema que preveu el Reglament EMAS, per a l'any 2022, d'acord amb 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).

2. El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Els ajuts que preveu aquesta resolució són de 90.000 euros i la seva concessió va a càrrec de les partides
pressupostàries AG10 D/460000100/5540/0000 per import de 9.000 euros, D/470000100/5540/0000 per
import de 60.000 euros, AG10 D/481000100/5540/0000 per import de 6.000 euros, i AG10
D/482000100/5540/0000 per import de 15.000 euros, dels pressupostos del Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural per a l'any 2022, aprovats per la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos
de la Generalitat de Catalunya per al 2022.

Les dotacions que estableixen les posicions pressupostàries esmentades es poden modificar d'acord amb la
normativa vigent.

4. D'acord amb el que preveu l'apartat 5.2 de l'annex 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 determina tenint en compte les
disponibilitats pressupostàries i de manera proporcional al nombre de sol·licituds presentades aplicant els
criteris de distribució que preveu l'apartat 10 de l'annex esmentat.

L'import màxim de les subvencions que s'atorguen 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 que inclou 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 que inclou l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 4.000 euros.

c) Resta d'activitats: 3.000 euros.

4.2 Renovació del registre EMAS, d'acord amb l'article 6.1del Reglament EMAS.

a) Activitats que inclou l'annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 2.000 euros.

b) Activitats que inclou l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre: 1.500 euros.

c) Resta d'activitats: 1.200 euros.

Dels imports màxims previstos, es descompten els imports de les subvencions percebudes per a la mateixa
activitat en exercicis anteriors.

En el cas que la implantació o la renovació del sistema 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 centres d'una mateixa organització, l'import màxim de la subvenció
en aquests supòsits és el resultant d'aplicar, a la quantia que fixen 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 que inclouen els
annexos I i II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre; i de 7.000 euros per a la resta d'activitats.

b) Quantia 4.2 x nombre de centres x 0,75 amb un màxim de 5.000 euros per a les activitats que inclouen els
annexos I i II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre; i de 3.000 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, 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 pot excedir els
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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. L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Qualificació Ambiental de la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

6. L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Secretaria d'Acció
Climàtica.

A aquests efectes, es nomena una Comissió de valoració, que és l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les
sol·licituds d'ajuts, formada per:

- 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.

7. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la mitjançant la publicació al Tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html és de 6
mesos, a comptar de la data de publicació de la convocatòria. En cas de manca de resolució expressa, la
sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu. Aquesta publicació substitueix la notificació
individual i té els mateixos efectes.

8. L'aprovació d'aquest acte implica l'autorització a les unitats administratives per a la comptabilització de la
disposició de crèdit a favor dels beneficiaris en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i l'autorització
per a la comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que ha d'efectuar-se un
cop la unitat administrativa competent hagi verificat el compliment de la finalitat de l'objecte de la subvenció.

9. Contra la resolució de la secretària o del secretari d'Acció Climàtica, que no posa fi a la via administrativa, es
pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici
que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural es pot interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què
s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l'apartat anterior.

10. Els ajuts concedits es fan públics en la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya,
http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts fent ús dels mitjans electrònics
establerts.

11. Les dades personals de les persones beneficiàries poden ser tractades per organismes nacionals i de la Unió
Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control, de seguiment i avaluació,
d'acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A tal efecte, els assisteixen els drets
que conté el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes
dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la
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consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural en el termini d'un mes.

Barcelona, 16 de maig de 2022

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

(22.137.061)
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