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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ
RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2019, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'elaboració
dels plans de desplaçaments d'empresa (ref. BDNS 455079).

L'Acord de govern GOV/127/2014 va aprovar el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les
zones de protecció atmosfèrica, segons el qual han d'elaborar un Pla de desplaçaments d'empresa (PDE) de
tots els centres generadors de mobilitat que generin més de 5.000 viatges al dia, d'acord amb el que estableix
l'article 3.4 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat
generada.
Així mateix, la Mesura EA7.5 del Pla Director de Mobilitat 2013-2018 proposa que es redactin aquests plans a
totes les empreses de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) amb més de 500 treballadors o visitants
habituals que es trobin dins del perímetre d'un Pla de Mobilitat Específic d'un polígon o centre generador de
mobilitat.
Fins al moment aproximadament una quarta part de les empreses o organitzacions han elaborat i tramitat el
seu PDE a l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (en endavant ATM).
La realització d'un PDE és una estratègia que afecta els grans centres generadors de mobilitat, però també es
recomana la seva implementació en la petita i mitjana empresa, com a instrument bàsic per optimitzar la
mobilitat dels treballadors i visitants, afavorint l'ús de modes de transport alternatius al vehicle privat,
racionalitzant l'ús del cotxe i gestionant la mobilitat de les mercaderies.
En compliment de l'anterior, el Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió de data 24 d'octubre de 2018,
va proposar delegar en favor del Comitè Executiu de l'ATM qualsevol acord en relació a la proposta de
subvenció per a l'elaboració d'un PDE.
Posteriorment, el Comitè Executiu de l'ATM, reunit en sessió de data 21 de novembre de 2018, va proposar un
programa d'ajuts per a la realització i tramitació dels PDE amb l'objectiu d'impulsar la realització d'aquests,
especialment en l'àmbit de qualitat de l'aire i en benefici de les persones físiques, empreses i societats
mercantils de l'àmbit de l'ATM de l'àrea de Barcelona que compleixin amb els requeriments per a la seva
obtenció.
D'acord amb la Resolució d'1 d'abril de 2019, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions
destinades a l'elaboració dels Plans de desplaçaments d'empresa (DOGC núm. 7852 d'11 d'abril de 2019).
Atès el que disposen el capítol 9 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;
Per tot l'anterior,

Resolc:

—1 Convocar les subvencions destinades per a l'elaboració dels Plans de desplaçaments d'empresa.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per la
Resolució d'1 d'abril de 2019, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a
l'elaboració dels Plans de desplaçaments d'empresa (DOGC núm. 7852 d'11 d'abril de 2019).
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—3 La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 500.000 € euros, i la seva
concessió s'imputa amb càrrec a les següents posicions pressupostàries 2019 10 523 2270093 (166.666,00
€), 2020 10 523 2270093 (166.666,00 €) i 2021 10 523 2270093 (166.668,00 €), del pressupost del
consorci de l'ATM.
La dotació establerta a les posicions pressupostàries esmentades pot ser modificada d'acord amb la normativa
vigent.
—4 La quantitat màxima subvencionable per actuació és de 5.750 euros, sense perjudici d'allò que s'estableix
en la base 5 i 6 de la Resolució d'1 d'abril de 2019, per la qual s'aproven les bases reguladores de les
subvencions destinades a l'elaboració dels Plans de desplaçaments d'empresa (DOGC núm. 7852 d'11 d'abril de
2019).

—5 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de 3 anys
naturals a comptar des de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—6 D'acord amb el que preveu la base 7 de la Resolució d'1 d'abril de 2019, per la qual s'aproven les bases
reguladores de les subvencions destinades a l'elaboració dels Plans de desplaçaments d'empresa (DOGC núm.
7852 d'11 d'abril de 2019), les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es presentaran de la
manera següent:
- Si es tracta de persona física, fotocòpia del DNI o equivalent legitimada per Notari o degudament
compulsada.
- Si es tracta d'una persona jurídica, original, còpia autèntica o còpia legitimada de l'escriptura de constitució o
modificació de la societat o escriptura anàloga, inscrita al Registre Mercantil o anàleg, quan aquest requisit
sigui exigible. Si no ho és, l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, o
document anàleg, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrit, si s'escau, en el
corresponent registre oficial.
- Si es tracta d'una persona jurídica, també s'haurà d'aportar una fotocòpia del CIF o document anàleg
legitimada per Notari.
- Si es tracta d'una societat que actua mitjançant representació, ha de presentar l'original o còpia autèntica de
l'escriptura de poders o document anàleg degudament inscrit en el Registre Mercantil o anàleg, acompanyada
de la declaració jurada de la seva vigència emesa per la persona o l'òrgan competent per a la seva expedició, i
també una fotocòpia del DNI o document anàleg legitimada per Notari.
- Si es tracten de diverses empreses que constitueixin una unió temporal d'empreses, conforme a la Llei
18/1982, de 26 de maig, modificada per la Llei 12/1991, de 29 d'abril, cadascun dels proveïdors o fabricants
que les compongui ha d'acreditar la seva personalitat i representació mitjançant els documents abans
esmentats, així com les declaracions pertinents.
- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.
- En el cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el
protectorat, i tant en el cas de fundacions com d'associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d'acord amb
el règim transitori previst per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.
- Les sol·licituds s'han de presentar, en el cas d'empreses i societats mercantils de l'àmbit de l'ATM de l'àrea de
Barcelona, a la seu de l'ATM, bé personalment o bé per correu ordinari, a través del corresponent registre
d'entrada, sens perjudici que també es pugui realitzar a través d'altres mitjans admesos en dret.
- S'acceptarà una sola sol·licitud per centre de treball que compleixi amb els criteris de la base 3 de la
Resolució d'1 d'abril de 2019, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a
l'elaboració dels Plans de desplaçaments d'empresa (DOGC núm. 7852 d'11 d'abril de 2019).
- La signatura i presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació de les anteriors bases reguladores i
porta implícita l'autorització a l'òrgan gestor per poder comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi contenen.
Així mateix, comporta l'adhesió al codi ètic recollit en l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la
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modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual
s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el
text íntegre.
La sol·licitud i la justificació de la subvenció s'han d'emplenar en els formularis normalitzats que es poden
descarregar des del web de l'ATM i han de ser formalitzats pel/per la representant legal de la persona
interessada.

—7 El procediment de concessió de les subvencions el tramita l'àrea competent del consorci de l'ATM i el resol
el director general de l'ATM, d'acord amb la proposta de resolució de concessió prevista en la base 14 de la
Resolució d'1 d'abril de 2019, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a
l'elaboració dels Plans de desplaçaments d'empresa (DOGC núm. 7852 d'11 d'abril de 2019).
La comissió de valoració que preveu la base 12.3 de la Resolució d'1 d'abril de 2019, per la qual s'aproven les
bases reguladores de les subvencions destinades a l'elaboració dels Plans de desplaçaments d'empresa (DOGC
núm. 7852 d'11 d'abril de 2019), està integrada per personal de l'Àrea de Mobilitat del consorci de l'ATM.
La resolució de concessió o denegació de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la
seva publicació al web de l'ATM o, si escau, al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya <https://seu.gencat.cat/ca/informació-publica.html>, sens perjudici d'utilitzar addicionalment altres
mitjans electrònics, dins del termini màxim de sis mesos, comptadors des de la data de publicació de la
convocatòria. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
Contra la resolució dictada, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciósadministratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des
de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú, en defensa dels seus interessos.
—8 Totes les notificacions relacionades amb aquesta convocatòria es faran de la mateixa manera i amb els
mitjans indicats a l'apartat 7 d'aquesta Resolució.
—9 La publicitat d'aquestes subvencions es determina d'acord amb el que preveu la base 15 de la Resolució
d'1 d'abril de 2019, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a l'elaboració
dels Plans de desplaçaments d'empresa (DOGC núm. 7852 d'11 d'abril de 2019).

—10 El termini per executar l'actuació subvencionada serà de 3 anys, comptadors a partir de la publicació
oficial d'aquesta convocatòria o bé quan s'esgoti la previsió pressupostària de dotació màxima prevista per
aquesta subvenció.

—11 El pagament de la subvenció es tramita a partir de la seva concessió.

—12 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciósadministratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des
de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri
oportú, en defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 de maig de 2019
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Pere Torres Grau
Director general

(19.135.107)
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