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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/1306/2020, de 8 de juny, de convocatòria d'ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer
sector ambiental de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509709).
El tercer sector ambiental és una peça clau per aconseguir una millora del medi ambient. Les organitzacions
que el formen tenen principalment una doble missió: desenvolupar accions de conservació i millora de l'entorn
i organitzar actuacions d'educació ambiental dirigides a la ciutadania per fomentar la seva implicació i
coresponsabilització.
Degut a la pandèmia produïda per la COVID-19 i les seves conseqüències en la mobilitat de la població, les
organitzacions que formen part d'aquest sector han estat greument afectades.
D'acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020), modificat
pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, i normes concordants;
Atès el que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de
18.11.2003), i el Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm.
176, de 25.7.2006);
Atès el que disposen el 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), i la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (DOGC núm. 8124, de 30.04.2020);
D'acord amb l'Ordre TES/73/2020, de 30 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió d'ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya afectades
econòmicament per la COVID-19,

Resolc:

—1 Convocar els ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya afectades
econòmicament per la COVID-19.

—2 Els ajuts que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre
TES/73/2020, de 30 de maig (DOGC núm.8148, de 5.6.2020), per la qual s'aproven les bases reguladores dels
ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya afectades econòmicament per la
COVID-19.

—3 La dotació màxima dels ajuts que preveu aquesta convocatòria és de 600.000 euros, i la seva concessió
s'imputa amb càrrec a les posicions pressupostàries del pressupost de la Generalitat de Catalunya següents:
PO12D/481000190/5531/0000: 150.000,00 euros
PO12D/482000190/5531/0000: 450.000,00 euros
Les dotacions establertes a les posicions pressupostàries abans esmentades poden ser modificades d'acord amb
la normativa vigent. Si es produeix un excedent de crèdit en una de les posicions pressupostàries, aquest es
podrà transferir automàticament a l'altra per cobrir-ne un possible dèficit.
Aquest import es podrà ampliar, si escau, mitjançant una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat
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—4 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, s'iniciarà
l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i restarà obert
fins exhaurir la dotació pressupostària prevista a l'apartat 3.
Un cop exhaurida la dotació pressupostària, es publicarà al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) aquesta situació, i la presentació de la
sol·licitud no donarà cap dret a l'obtenció de l'ajut, a excepció del supòsit que s'ampliï l'import de la
convocatòria, d'acord amb l'apartat 3.

—5 Les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, i la justificació s'han d'emplenar en els
formularis normalitzats que es poden descarregar des de l'adreça electrònica següent:
http://web.gencat.cat/ca/tramits.

—6 El procediment de concessió dels ajuts, el tramita la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural, i el resol la persona titular de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Les resolucions de
concessió o denegació es notificaran mitjançat la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es puguin
utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, dins del termini màxim de dos mesos des de la recepció de la
sol·licitud amb la documentació completa. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els
mateixos efectes.

—7 Contra la resolució dictada, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, davant
l'òrgan que ha dictat l'acte impugnat o davant l'òrgan competent per resoldre el recurs, en el termini d'un mes
comptador des de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles
112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, així com l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

—8 Totes les notificacions relacionades amb aquesta convocatòria es faran de la mateixa manera i amb els
mitjans indicats a l'apartat 6.

—9 Es dona publicitat dels ajuts concedits en el termini d'un mes des de la data que es faci públic
l'exhauriment del pressupost, d'acord amb el que es preveu a l'apartat 4, mitjançant exposició al tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informaciopublica.html), i al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

—10 A més, s'ha de donar publicitat dels ajuts d'acord amb el que preveuen les bases 12.2, 12.3 i 12.4 de
l'Ordre TES/73/2020, de 30 de maig.

—11 Contra aquesta Resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, de conformitat amb el que preveuen l'article 77 de la
Llei 26/2010, de 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, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva 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 d'aquesta Resolució 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 escaient.

Barcelona, 8 de juny de 2020
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Damià Calvet i Valera
Conseller de Territori i Sostenibilitat

(20.162.050)

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

