El Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, disposa, a l'article 92.4.b), que les convocatòries de subvencions han de concretar, com a mínim,
l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar i la quantitat màxima destinada.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa, a l'article 23.2.b), que les convocatòries
de concessió de subvencions han d'incloure necessàriament els crèdits pressupostaris als quals s'imputa la
subvenció.
Ateses l'Ordre EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de
subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya
afectades econòmicament per la COVID-19 (DOGC núm. 8152, d'11.6.2020); així com la Resolució
EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i
petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la
COVID-19 (ref. BDNS 509828) (DOGC núm. 8152, d'11.6.2020);
Atès l'article 3 de l'esmentada Resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, que estableix l'import màxim inicial de
la dotació pressupostària en 1.152.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària
IU1501D/470000190/6221 del pressupost de la Direcció General d'Indústria; i també estableix que aquest
import es podrà ampliar mitjançant una resolució del conseller del Departament d'Empresa i Coneixement;
Atès que mitjançant la Resolució EMC/1638/2020, de 6 de juliol, d'ampliació de l'import màxim inicial de la
dotació pressupostària de la Resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria
de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de
Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509828) (DOGC núm. 8173, de 9.7.2020), es
va ampliar el crèdit amb una dotació addicional per un import de 7.900.000,00 euros vers l'import màxim
inicial de la dotació pressupostària de la Resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, abans esmentada;
Atès que mitjançant la Resolució EMC/2088/2020, de 18 d'agost, d'ampliació de l'import màxim inicial de la
dotació pressupostària de la Resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria
de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de
Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509828) (DOGC núm. 8173, de 9.7.2020), es
va ampliar el crèdit amb una dotació addicional per un import de 1.850.000,00 euros vers l'import màxim
inicial de la dotació pressupostària de la Resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, abans esmentada;
Atès el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; i la Llei 4/2020,
de 29 d'abril, de pressupostos per a la Generalitat de Catalunya per al 2020;
Vist que el crèdit de la convocatòria és insuficient per atendre les sol·licituds presentades, i que es disposa
d'una dotació addicional d'un import de 3.250.000,00 euros per destinar a aquestes subvencions;
Per tot això exposat,

Resolc:

-1 Ampliar l'import que preveu el punt 3 de la Resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa
pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de
serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509828),

incrementat mitjançant la Resolució EMC/1638/2020, de 6 de juliol, i la Resolució EMC/2088/2020, de 18
d'agost, amb 3.250.000,00 euros addicionals amb càrrec a la partida IU1501 D/470000190/6221 del
pressupost de la Direcció General d'Indústria per a l'any 2020.
L'import total de la convocatòria queda establert en 14.152.000,00 d'euros.

-2 Aquest increment s'aplicarà per atendre aquelles sol·licituds que es van presentar dins el termini que va
establir la Resolució de convocatòria i que no s'han pogut atendre per la manca de dotació pressupostària.
En cap cas aquest increment de dotació suposarà la reobertura de la línia de subvencions ni del període de
presentació de sol·licituds, ni tampoc l'acceptació de les sol·licituds presentades fora de termini.

-3 Aquesta Resolució produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició amb
caràcter potestatiu davant el conseller d'Empresa i Coneixement, 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 seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Igualment, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14.7.1998), en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 d'octubre de 2020

Ramon Tremosa i Balcells
Conseller d'Empresa i Coneixement
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