
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ORDRE TES/8/2017, de 16 de gener, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les subvencions
per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental, aprovades per l'Ordre TES/130/2015, de 4 de
maig.

El 14 de maig de 2015, es va publicar 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).

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm.
6780, de 31.12.2014) estableix que les bases de convocatòria de subvencions han d'incloure els principis ètics i
les regles de conducta als quals les persones beneficiàries han d'adequar l'activitat.

El Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb
discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter
excepcional al seu compliment (DOGC núm. 6885, de 4.6.2015), va derogar el Decret 322/2011, de 19 d'abril,
sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més
persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm.
5864, de 21.4.2011).

La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015),
determina que les empreses i les entitats sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud de l'ajut,
una declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de
sentències fermes condemnatòries.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm.
236, de 2.12.205) estableix els col·lectius que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics
amb l'Administració Pública per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

Atès que cal adaptar les bases reguladores de les subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió
ambiental d'acord amb les normes esmentades i incloure noves actuacions subvencionables;

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

S'aprova la modificació de les bases reguladores de les subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de
gestió ambiental (DOGC núm. 6871, de 14.5.2015).

Les bases que es modifiquen consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 16 de gener de 2017

Josep Rull i Andreu

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Annex

—1 Es modifica la base 2, que queda redactada de la manera següent:

“2 Actuacions subvencionables

“2.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

“a) La implantació, amb personal propi o extern, d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament
(CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009 (en endavant,
Reglament EMAS), i la posterior verificació portada a terme per un verificador ambiental acreditat, en
establiments situats dins del territori de Catalunya.

“b) La implantació, amb personal propi o extern, d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb la norma ISO
14001, i la posterior certificació portada a terme per un certificador ambiental acreditat, en establiments
situats dins del territori de Catalunya.

“c) La renovació del registre EMAS, d'acord amb l'article 6.1 del Reglament EMAS.

“Les actuacions subvencionables han d'haver estat verificades o certificades des del dia següent al dia de
tancament del termini de presentació de sol·licituds de l'anterior convocatòria fins al dia en què finalitzi el
termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria vigent.”

2.2 No són subvencionables les actuacions següents:

“a) L'actualització de dades de la declaració ambiental, d'acord amb l'article 6.2 del Reglament EMAS.

“b) L'ampliació de l'abast d'un certificat amb la incorporació de nous centres o noves empreses que no formen
part de la primera certificació.

“c) La renovació del certificat ISO 14001.”

—2 Es modifiquen les lletres a), h) i p) de la base 4.1, que queden redactades de la manera següent:

“a) Haver dut a terme les actuacions subvencionables dins del termini que fixa la base 2.1.

“h) En el cas d'empreses amb 50 treballadors/ores o més, donar ocupació a persones amb discapacitat en un
percentatge mínim d'un 2% de la plantilla respectiva, en compliment de l'obligació que preveu l'article 42 del
Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o bé complir el que estableix el Reial decret 364/2005, de 8
d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, que regulen el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la
quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat, d'acord amb el que estableix l'article 92.5 del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

“p) En el cas d'implantació de la norma ISO 14001, declarar que es tracta de la primera sol·licitud de subvenció
d'implantació i certificació del sistema de gestió ambiental en el Departament de Territori i Sostenibilitat.”

—3 S'afegeixen tres lletres noves, q), r) i s), a la base 4.1, amb la redacció següent:

“q) En el cas d'implantació de la norma ISO 14001, disposar del certificat de conformitat amb la norma ISO
14001 emès per una entitat acreditada per un organisme oficialment reconegut, i l'informe d'auditoria de
certificació com a document acreditatiu del procés de certificació.
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“r) En el cas d'implantació d'EMAS, declarar que es tracta de la primera sol·licitud de subvenció d'implantació i
certificació del sistema de gestió ambiental en el Departament de Territori i Sostenibilitat.

“s) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries,
perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.”

—4 S'afegeixen dos apartats nous, 3 i 4, a la base 4, amb la redacció següent:

“4.3 Les persones sol·licitants han de complir el codi ètic següent:

“1. Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure
qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, abstenir-
se de portar a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure
concurrència.

“2. Amb caràcter general, assumir, en l'exercici de les seves activitats, les obligacions següents:

“a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a l'activitat objecte de subvenció.

“b) No portar a terme accions que posin en risc l'interès públic.

“c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o en els
processos derivats d'aquestes convocatòries.

“3. En particular, assumir les obligacions següents:

“a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

“b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció.

“c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni
per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de la subvenció.

“d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest porti a terme per al seguiment i/o
l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en la base 17, particularment facilitant la informació
que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

“e) Facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb
l'Administració, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera
directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

“4.4 En el cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta establertes en la base 4.3, serà
d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i les sancions que preveu
l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències que
preveu la legislació vigent en matèria de subvencions.”

—5 Es modifica la base 7, que queda redactada de la manera següent:

“7.1 Les sol·licituds s'han de presentar de la manera següent:

“a) En el cas d'ens locals, les sol·licituds acompanyades de la documentació requerida han de ser formalitzades
pel/per la representant legal i s'han de presentar en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que
estableix la normativa vigent.

“El formulari de sol·licitud i l'escrit de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit estan a disposició
dels sol·licitants a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web: http://www.eacat.cat.

“La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix, en cap cas, els ens locals, de l'obligació de trametre la
documentació dins el termini establert en la convocatòria, excepte si es produeix una interrupció no planificada
en el funcionament de la plataforma EACAT durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit
corresponent. En aquest cas, la tramesa es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius i es
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publicarà una notícia a EACAT que comuniqui aquesta circumstància i els possibles canals per fer el tràmit.

“b) Per a la resta de sol·licitants, la presentació de les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de
concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar per via telemàtica utilitzant la Seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya.

“La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat que es pot descarregar d'Internet a través dels
enllaços que especifiqui la convocatòria.

“7.2 La identificació i la signatura electrònica de les persones sol·licitants s'han de fer a través dels sistemes
d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d'acord amb els criteris que estableix
l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en
l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

“7.3 Les persones interessades també s'han d'identificar i signar electrònicament per fer la resta de
transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través dels
mecanismes d'identificació i signatura que determini la convocatòria.

“7.4 En el supòsit d'interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics de la Seu durant
l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es pot dur a terme durant els tres dies
hàbils consecutius. La persona usuària ha de visualitzar un missatge a la Seu en què es comuniqui aquesta
circumstància.

“7.5 No es pot presentar més d'una sol·licitud per actuació.

“7.6 La signatura i la presentació de la sol·licitud comporten la plena acceptació d'aquestes bases reguladores i
porten implícita l'autorització a l'òrgan gestor per comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi contenen.”

—6 Es modifica el punt 2 de la base 8.2, que queda redactat de la manera següent:

“2 Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents en substitució de les còpies
compulsades, d'acord amb el que preveuen les normes de procediment administratiu vigent.”

—7 Es modifica la base 10, que queda redactada de la manera següent:

“10 Criteris de distribució

“Per a cada posició pressupostària, en cas que la dotació prevista no sigui suficient per concedir les
subvencions pels imports sol·licitats o acreditats a les sol·licituds admeses corresponents a aquella posició
pressupostària, amb les quanties màximes que preveu la convocatòria, la comissió prevista en la base 11.3 ha
de determinar els percentatges de rebaixa dels imports citats que siguin necessaris per atendre totes les
sol·licituds admeses. Els percentatges de rebaixa es determinen amb una ordenació, de més a menys
importància, de les sol·licituds admeses en funció dels supòsits que s'indiquen a continuació, i sempre aplicant
el mateix percentatge a totes les sol·licituds de cada supòsit:

“a) La implantació d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament EMAS per a activitats
classificades en l'annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009).

“b) La implantació d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament EMAS i classificació en l'annex
II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524,
d'11.12.2009).

“c) La implantació d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament EMAS per a la resta d'activitats.

“d) La renovació d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament EMAS per a activitats classificades
en l'annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC
núm. 5524, d'11.12.2009).

“e) La renovació d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament EMAS per a activitats classificades
en l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC
núm. 5524, d'11.12.2009).

“f) La renovació d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb el Reglament EMAS per a la resta d'activitats.

“g) La implantació d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb la norma ISO 14001 per a activitats
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classificades en l'annex I de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009).

“h) La implantació d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb la norma ISO 14001 per a activitats
classificades en l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009).

“i) La implantació d'un sistema de gestió ambiental d'acord amb la norma ISO 14001 per a la resta
d'activitats.”

—8 Es modifica la base 13.3, que queda redactada de la manera següent:

“13.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el
desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones
interessades mitjançant 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 pugui utilitzar addicionalment altres
mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

“En el cas dels ens locals, aquesta Resolució es notifica a través de la plataforma EACAT.”

—9 Es modifica la base 13.4, que queda redactada de la manera següent:

“13.4 En la publicació o notificació de la resolució d'inadmissió o desistiment han de constar els recursos que
contra aquesta siguin procedents, l'òrgan administratiu o judicial davant el qual s'han de presentar i el termini
per interposar-los.”

—10 S'afegeixen tres lletres noves, g), h) i i), a la base 17, amb la redacció següent:

“g) En el cas que les persones jurídiques puguin percebre una subvenció per un import superior a 10.000
euros, comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació que preveu la base
8.1.f, a l'efecte de fer-ho públic, d'acord amb el que preveu l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

“h) Complir el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

“i) Adherir-se als principis ètics i a les regles de conducta establertes en la base 4.3.”

—11 Es modifica la base 22, que queda redactada de la manera següent:

“22 Règim jurídic

“En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables les disposicions següents: el capítol IX
del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre; l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions; els preceptes
de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament de
desplegament de la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la resta de normativa
aplicable.”

(17.020.027)
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