
ALTRES SUBJECTES EMISSORS

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les
activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13,
impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del
Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat pels fons Next
Generation EU (ref. BDNS 662521).

Mitjançant la Resolució de 23 de novembre de 2022, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya,
es dona publicitat a les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de
comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME,
en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat pels fons Next Generation EU (DOGC núm. 8803
de 29.11.2022).

Aquesta línia de subvencions té per objecte impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la
transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de
comerç.

Aquestes subvencions es financen mitjançant recursos derivats de l'instrument europeu de recuperació
NextGenerationEU, per mitjà del Mecanisme de recuperació i resiliència que estableix el Reglament (UE)
2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer.

El Reglament (UE) 2021/241, el Govern de l'Estat va aprovar, el 27 d'abril del 2021, el Pla de recuperació,
transformació i resiliència, que recull 110 inversions i 102 reformes, amb un horitzó temporal fins a l'any 2026,
dividit en quatre eixos de transformació: la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i
territorial, i la igualtat de gènere. Alhora, el Pla es divideix en 10 polítiques tractores que recullen 30
components. Aquestes subvencions s'emmarquen dins del Component 13 “Impuls a la PIME” del Pla.

Vistos el Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, pel qual s'estableix
el Mecanisme de recuperació i resiliència; la resta de la normativa comunitària europea aplicable als fons
NextGeneration; el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència;
l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de
recuperació, transformació i resiliència; i el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures
urgents per a la implementació i la gestió dels fons procedents del mecanisme de recuperació i resiliència i del
fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic;

Vista la Resolució de 19 de maig de 2022, de la Secretaria d'Estat de Comerç, per la que es publica l'Acord de
la Conferència Sectorial de Comerç, pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment
resultant per a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, del crèdit destinat al Programa de
modernització del Comerç: Fons Tecnològic, per un import total de 100 milions d'euros pels exercicis 2022 i
2023, en el marc del Component 13 Inversió I4.1.2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Vista la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022.

En aquest programa, per a les subvencions destinades a les petits i mitjanes empreses, és d'aplicació el
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles
107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea sobre els ajuts de minimis (DOUE L352/1 de
24.12.2013 i DOUE L215/3 de 7.7.2020).

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, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Resolc:
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1. Objecte

Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall,
i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió
4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat pels fons Next Generation EU.

2. Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les
bases que aprova la Resolució de 23 de novembre de 2022, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les
activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls
a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons
Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat pels fons Next Generation EU.

3. Aplicació pressupostària i import convocat

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 7.430.059,44 euros, provinent dels fonts
finalistes FMRRC13I04 amb càrrec a les partides pressupostàries D/7700001/6410 FMRRC13I04 i
D/7820001/6410 FMRRC13I04 del pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per a
l'any 2022.

Aquest import es podrà ampliar mitjançant una resolució del/de la director/a del Consorci de Comerç, Artesania
i Moda de Catalunya.

4. Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00
hores del dia 15 de desembre de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de gener de 2023.

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones
interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya
(https://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
(https://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Treball

(https://empresa.gencat.cat/ca/inici/). En cas que es presentin la sol·licitud o tràmits mitjançant altres
formularis, aquests es tindran per no presentats, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques i, per tant, la data a partir de la qual
s'entendrà presentada la sol·licitud o tràmit serà la data d'entrada del formulari específic assenyalat.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen
aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat).

5. Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per la tramitació i resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de notificació
d'aquesta, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant dels quals
es poden interposar, els estableixen les bases 7 i 8 de l'Annex 1 de les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç,
emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2.
Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –
Finançat pels fons Next Generation EU.

6. Termini d'execució
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El període d'execució de l'acció objecte de subvenció s'ha de realitzar de manera efectiva entre l'1 de gener de
2022 i fins el 30 de setembre de 2023.

7. Justificació

Pel que fa a la justificació de les subvencions, cal atenir-se al que estableix la base 13 de l'Annex 1 de les
bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les
associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4
“Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat pels fons Next Generation EU. El termini màxim de
presentació de la documentació justificativa és de tres mesos a partir de la finalització del termini per a
realitzar les actuacions subvencionables davant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

8. Pagament

El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de l'actuació
subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.

Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici
si la persona o entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
sempre que a la sol·licitud de subvenció consti l'autorització expressa a l'òrgan concedent de la persona
sol·licitant per fer-ne la comprovació i obtenir les dades corresponents.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal en territori espanyol, ha de presentar un
certificat emès per les autoritats competents del país de residència.

Contra aquesta resolució de convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
d'alçada davant la persona titular del Departament d'Empresa i Treball, en qualitat de president/a del Consorci
de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 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 a
comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 de desembre de 2022

Agnès Russiñol i Amat

Directora

(22.336.167)
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