
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/242/2020, de 3 de febrer, de convocatòria de subvencions a associacions i fundacions del
tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental,
per als anys 2020, 2021 i 2022, per promoure la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat de
Catalunya (ref. BDNS 494906).

L'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a
entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions i
projectes d'educació i sensibilització ambiental regula, en l'Annex 1, la línia de subvencions que té per objecte
el foment d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental realitzades per entitats sense ànim de lucre del
tercer sector ambiental.

Les entitats ambientals catalanes per iniciativa pròpia realitzen actuacions de sensibilització i educació
ambiental d'una enorme transcendència per a la conservació de la natura i la millora del medi ambient que
coadjuven en els esforços que fa en el mateix sentit l'Administració pública mitjançant l'aplicació dels Objectius
de desenvolupament sostenible i l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya.

Els Objectius de desenvolupament sostenible incideixen en aspectes del desenvolupament econòmic i social a
escala mundial, tenint sempre en consideració el medi ambient i aplicant tècniques interdisciplinàries per tal de
comprendre les interaccions dels sistemes socials amb els ecològics i motivar solucions que compatibilitzin la
conservació de la biodiversitat dels ecosistemes amb la seva utilització de forma sostenible.

Així mateix, l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya és el document que defineix el full
de ruta de les polítiques de conservació de la natura a Catalunya fins al 2030 i té com a objectiu final frenar la
degradació del patrimoni natural i la pèrdua de biodiversitat a Catalunya.

En concret, l'àmbit sisè de l'Estratègia se centra en la implicació de la societat com a agent necessari, actiu i
compromès en la conservació del patrimoni natural, atès que, més enllà dels valors productius, té valors
històrics, culturals, socials i espirituals que vinculen estretament a les persones amb la natura; tanmateix la
percepció del valor de la biodiversitat i dels serveis dels ecosistemes no està plenament estesa entre la
ciutadania i els sectors socials i econòmics.

És per aquesta raó, que mitjançant la present convocatòria es vol fomentar l'educació i la sensibilització
ambiental, amb la ferma convicció que són eines que afavoreixen el desenvolupament d'un sentit individual i
col·lectiu de coresponsabilitat quant a l'estat i l'evolució del medi ambient i promouen el canvi social d'actituds,
valors i hàbits de comportament necessari per avançar cap a la sostenibilitat.

D'acord amb tot el que s'ha exposat anteriorment i amb el que s'estableix a l'Ordre TES/209/2017, de 12 de
setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a entitats sense ànim de lucre del
tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions i projectes d'educació i sensibilització
ambiental, el Departament de Territori i Sostenibilitat convoca una línia especifica de subvencions adreçada a
les entitats del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització
ambiental per promoure la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya.

Atès el que disposen el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

Vist l'expedient de despesa pluriennal, aprovat per l'Acord del Govern d'1 d'octubre de 2019,

 

Resolc:

 

1. Convocar les subvencions per al finançament d'actuacions d'educació i sensibilització ambiental, per als anys
2020, 2021 i 2022 per promoure actuacions d'educació i sensibilització ambiental relatives a la conservació del
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patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya.

 

2. Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per
l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre ( DOGC núm. 7456, de 18.9.2017).

 

3. Són subvencionables les actuacions per desenvolupar projectes d'educació i sensibilització ambiental relatius
a la conservació del patrimoni natural i a la biodiversitat de Catalunya.

No són subvencionables les despeses corresponents a inversions.

 

4. Poden ser beneficiàries de les subvencions les associacions i les fundacions del tercer sector ambiental de
Catalunya.

El tercer sector ambiental de Catalunya està format per les organitzacions de titularitat privada sense ànim de
lucre amb personalitat jurídica i inscrites en un registre públic, la missió de les quals està vinculada amb la
protecció i millora ambiental i a la sostenibilitat.

 

5. La dotació màxima de les subvencions 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:

a) Any 2020:

PO12D/481000100/5530/0000: 84.000,00 euros

PO12D/482000100/5530/0000: 276.000,00 euros

b) Any 2021:

PO12D/481000100/5530/0000: 28.000,00 euros

PO12D/482000100/5530/0000: 92.000,00 euros

c) Any 2022:

PO12D/481000100/5530/0000: 28.000,00 euros

PO12D/482000100/5530/0000: 92.000,00 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
excedent es podrà transferir automàticament a l'altra per cobrir-ne un possible dèficit a proposta de la
comissió de valoració.

La concessió de les subvencions previstes en aquesta convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

 

6. L'import màxim subvencionable és de 30.000 euros. La subvenció es pot concedir per l'import total
sol·licitat, amb el màxim esmentat anteriorment, o bé per un import parcial només en el cas de ser l'última
entitat que per puntuació li ha estat atorgada la subvenció i fins esgotar les dotacions pressupostàries previstes
per a la convocatòria.

Cada entitat sol·licitant només pot presentar un projecte.

La despesa mínima realitzada i justificada de l'actuació subvencionada exigible per poder considerar complert
l'objecte i la finalitat de la subvenció ha de ser del 65% del pressupost inicial del total del projecte. Altrament,
l'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada a
l'entitat beneficiaria, del projecte subvencionat.
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7. El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu la base
reguladora 9 de l'Annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, és d'un mes des de la publicació
d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

8. Les sol·licituds acompanyades de la documentació requerida i altres tràmits associats al procediment de
concessió de les subvencions s'han de realitzar per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat
de Catalunya, al web: http://web.gencat.cat/ca/tramits.

La sol·licitud, la memòria explicativa, el pressupost i la declaració del règim d'IVA de l'entitat s'han d'emplenar
en els formularis normalitzats que es poden descarregar des de l'adreça electrònica següent:
http://web.gencat.cat/ca/tramits.

D'acord amb el que preveu l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació
i signatura electrònica, i la base 7.2 de l'Annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, la presentació
de les sol·licituds s'ha de fer amb mecanismes d'identificació i signatura electrònica de nivell alt de seguretat.

 

9. El procediment de concessió de les subvencions es tramita per la Direcció General de Polítiques Ambientals i
Medi Natural i es resol per la persona titular de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat d'acord amb la
proposta de resolució definitiva, que s'emet basada en la proposta de resolució provisional, d'acord amb la
proposta de concessió presentada per la comissió que preveu la base reguladora 12.3 de l'Annex 1 de l'Ordre
TES/209/2017, de 12 de setembre i a les actuacions que les entitats beneficiàries poden realitzar d'acord amb
el que preveu la base reguladora 13.3 de l'Annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre.

La comissió de valoració està integrada per les persones titulars de la Sub-direcció General d'Informació i
Foment de la Sostenibilitat, del Servei d'Educació Ambiental i de la Secció d'Entitats Ambientals i Participació
del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Les actuacions subvencionables es valoren d'acord amb els criteris de valoració previstos a la base reguladora
11 de l'Annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, i a partir de la informació declarada per l'entitat
sol·licitant en el document normalitzat de sol·licitud. Per poder valorar les sol·licituds, cal emplenar cada un
dels camps de la memòria explicativa del projecte i del pressupost que es presenten juntament amb la
sol·licitud de subvenció.

La resolució de concessió o denegació de les subvencions es notificarà 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 d'utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, dins del termini màxim de sis mesos
comptadors des de la data de publicació d'aquesta convocatòria. Aquesta publicació substitueix la notificació
individual i té els mateixos efectes.

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.

 

10. Totes les notificacions relacionades amb aquesta convocatòria es faran de la mateixa manera i amb els
mitjans indicats al punt 9 d'aquesta Resolució.

 

11. Es dona publicitat a les subvencions concedides en el termini d'un mes des de la data de la resolució que
posa fi al procediment, mitjançant exposició en el tauler d'anuncis de la Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat, al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de
Territori i Sostenibilitat.

A més, s'ha de donar publicitat de les subvencions d'acord amb el que preveuen les bases reguladores 16.2,
16.3 i 16.4 de l'Annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre.

 

12. El període d'execució de les actuacions està comprès entre l'1 de març de 2020 i el 31 de desembre de
2021 (ambdós inclosos).
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La documentació justificativa de la realització de les actuacions s'ha de presentar com a màxim el 15 de febrer
de 2022, sens perjudici de la possibilitat d'ampliar aquest termini, a petició de l'entitat beneficiària, si aquesta
entitat acredita la impossibilitat de complir les obligacions per causa justificada que no li sigui directament
imputable i, com a màxim, fins al 10 de març de 2022.

La documentació justificativa prevista a la base reguladora 17 de l'Annex 1 de l'Ordre TES/209/2017, de 12 de
setembre, l'ha de presentar l'entitat beneficiària a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
del Departament de Territori i Sostenibilitat d'acord amb els models normalitzats disponibles a l'adreça
electrònica http://web.gencat.cat/ca/tramits i utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

La memòria econòmica sobre els costos de les activitats realitzades i la documentació que l'acompanya, d'acord
amb la base 17.2.2, ha d'anar signada pel representant legal de l'entitat beneficiària de la subvenció.

En la presentació de la documentació justificativa, el nivell de seguretat en la identificació i la signatura
electrònica serà el mateix que estableix el punt 8 d'aquesta Resolució.

En el cas de publicacions o materials audiovisuals que s'hagin de lliurar de forma presencial atès el seu format
es poden presentar a les dependències que consten a l'annex d'aquesta Resolució, o bé a qualsevol dels llocs
que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, en relació amb l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

13. El pagament de l'import de la subvenció es fa a l'entitat beneficiària en tres lliuraments:

El primer, una bestreta inicial del 60% del total de la subvenció concedida, que es tramita un cop atorgada la
subvenció.

El segon, una bestreta del 20% del total de la subvenció concedida, que es tramita en el segon any d'execució
del projecte d'educació i sensibilització ambiental.

La resta es tramita un cop s'ha justificat el compliment de la finalitat per a la qual se li va atorgar la subvenció
i quan es presenta i s'accepta la documentació justificativa de les despeses de les actuacions subvencionades i
de la documentació que n'acrediti el pagament.

 

14. 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 preveu l'article 77 de la Llei
26/2010, del 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, 3 de febrer de 2020

 

Damià Calvet i Valera

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

 

Annex

Dependències on es poden presentar publicacions o materials audiovisuals que s'hagin de lliurar de forma
presencial
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Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat (carrer Provença, 204-
208, 08036 Barcelona)

Serveis centrals del Departament de Territori i Sostenibilitat (av. Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona)

Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a l'Alt Pirineu i Aran (passatge Alzina,3, 25700
la Seu d'Urgell)

Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Barcelona (carrer d'Aragó, 244-248, 08007
Barcelona)

Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central (carrer d'Àngel Guimerà,
14 1a. i 2a. planta, 08241 Manresa)

Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Girona (plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002
Girona)

Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Lleida (carrer del Clot de les Monges, 6-8,
25007 Lleida)

Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Tarragona (carrer d'Anselm Clavé, 1 (Casa
Gasset), 43004 Tarragona)

Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l'Ebre (plaça de Gerard Vergés,
1, 43500 Tortosa)

 

(20.037.038)
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