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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
ORDRE EMC/170/2017, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les
exigències del Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la
comercialització i posada en servei de les màquines (BOE núm. 246, d'11.10.2008).
El Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1
“Ascensors” del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de
novembre (BOE núm. 46, de 22.2.2013), va aprovar la ITC-AEM-1, que regula el règim de les instal·lacions
corresponents als ascensors.
El Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, esmentat, estableix l'obligatorietat d'inscripció de les plataformes
elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s, i d'acord amb la ITC-AEM-1 i l'Ordre EMO/254/2013,
de 10 d'octubre, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual
s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d'aparells d'elevació i
manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre (DOGC núm. 6486, de 23/10/2013), al seu
torn, s'estableix l'obligatorietat de què aquests aparells compleixin el Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre,
que transposa la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a
les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE (DOUE de 9 de juny de 2006).
Les plataformes elevadores instal·lades abans del 30 de desembre de 2009, data de l'entrada en vigor del Reial
decret 1644/2008, de 10 d'octubre, esmentat, requereixen modificacions per tal d'adaptar-les a la Directiva
2006/42/CE. Els usuaris d'aquest tipus d'aparells poden ser persones en situació de vulnerabilitat econòmica
i/o social, i es considera adient que l'Administració de la Generalitat de Catalunya pugui col·laborar en els
costos d'adequació de les plataformes o els ascensors mitjançant subvencions.
Aquest tipus d'aparells elevadors se solen fer servir fonamentalment per a la mobilitat vertical en l'àmbit
domèstic en aquelles llars amb més d'una planta i, per tant, constitueixen una eina d'ajuda essencial per a
aquelles persones que tenen una mobilitat reduïda, com poden ser les persones d'edat avançada o els
discapacitats.
S'ha pogut constatar que el col·lectiu més nombrós de persones usuàries d'aquestes plataformes, amb
problemes de mobilitat reduïda i en situació de vulnerabilitat econòmica, no pot fer-se càrrec de la despesa
econòmica que comporta l'adequació a la normativa d'aquests aparells que, a més a més, són imprescindibles
per a la seva vida diària. És per això que el Govern creu necessari l'ajut econòmic a aquest col·lectiu per portar
a terme la reforma d'aquestes instal·lacions.
Atesa la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (DOGC núm.
7340, de 30.3.2017);
Atès que a les bases que es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre els són aplicables el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A,
de 31.12.2002); els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE
núm. 276, de 18.11.2003), i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006); l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny (DOGC núm. 7152, de 30.6.2016);
l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890,
d'11.6.2015); i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);
Per tot això,

Resolc:

Article únic
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Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els
ascensors de velocitat fins a 0,15m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual
s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (BOE núm. 246,
d'11.10.2008), i que es publiquen com a annex 1 d'aquesta Ordre.

Barcelona, 26 de juliol de 2017

Santi Vila i Vicente
Conseller d'Empresa i Coneixement

Annex 1
Bases reguladores per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de
velocitat fins a 0,15m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les
normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (BOE núm. 246, d'11.10.2008).

Base 1
Objecte
1.1 L'objecte d'aquestes bases és establir els requisits d'accés i concessió de subvencions per adaptar les
plataformes elevadores o els ascensors de velocitat inferior a 0,15 m/s d'ús per al transport vertical de
persones i adequar-los al Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la
comercialització i posada en servei de les màquines (BOE núm. 246, d'11.10.2008), d'acord amb les
obligacions imposades pel Reial decret 88/2013, de 8 de febrer (BOE núm. 46, de 22.2.2013), i l'Ordre
EMO/254/2013, de 10 d'octubre (DOGC núm. 6485, de 23.10.2013).
1.2 L'àmbit temporal de les actuacions s'inicia amb la data d'entrada en vigor del Reial decret 88/2013, de 8 de
febrer, esmentat, i cada convocatòria determinarà la data de finalització.

Base 2
Persones beneficiàries
Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les unitats familiars o de convivència que tinguin entre els seus
membres alguna persona amb mobilitat reduïda, disposin d'un nivell baix de renda i tinguin el seu domicili
habitual en l'habitatge on es trobi ubicada la plataforma elevadora o ascensor objecte de la reforma, l'ús de la
qual és imprescindible per al desenvolupament de la seva vida quotidiana.

Base 3
Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària
3.1 Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:
a) Disposar d'un informe tècnic signat per un organisme de control acreditat per treballar en el Reglament
d'ascensors amb ascensors de velocitat inferior a 0,15 m/s, i habilitat per a treballar a Catalunya, que certifiqui
que les reformes proposades per a la plataforma elevadora objecte de la subvenció són necessàries per
adequar-la al Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre (BOE núm. 246, d'11.10.2008).
b) L'habitatge on estigui ubicada la plataforma elevadora objecte de la subvenció ha de ser l'habitual o el
primer habitatge de la unitat de convivència del sol·licitant. L'habitatge habitual ha de ser una casa individual o
unifamiliar. En cas que la persona sol·licitant sigui l'arrendatària o la usufructuària, caldrà aportar l'autorització
de la persona propietària de l'habitatge o del seu tutor/a legal, si escau, per a la realització de les reformes.
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c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la
sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari que preveu
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
e) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis
del 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).
f) La persona o les persones a qui beneficiï directament l'adaptació d'aquestes plataformes elevadores ha de
ser membre de la unitat de convivència del sol·licitant i ha de complir qualsevol dels dos requisits següents:
Tenir 70 anys o més d'edat.
Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% i barem de mobilitat favorable, segons el Reial decret
1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de
disminució (BOE núm. 22, de 26.1.2000).
A l'efecte del còmput dels membres de la unitat de convivència es tindran en compte totes les persones que
constin empadronades a l'habitatge.
g) Els ingressos de la unitat de convivència del sol·licitant no poden superar tres vegades l'indicador de renda
de suficiència de Catalunya ponderat (IRSC), que s'adjunta com a annex 3 d'aquesta Ordre.
A l'efecte del còmput dels ingressos de la unitat de convivència es tindran en compte tots els ingressos de
totes les persones que formin part d'aquesta unitat de convivència.
Pel que fa a l'establiment del llindar econòmic que disposa l'annex 3 esmentat, la persona de la unitat familiar
que tingui reconeguda una discapacitat comptarà com a dues persones.
h) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
3.2 El compliment d'aquests requisits s'acreditarà d'acord amb el que estableix la base 6 d'aquest annex 1.

Base 4
Quantia
4.1 L'import de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables, amb un límit màxim de 3.500,00
euros per plataforma.
4.2 Si es compleixen l'objecte i la finalitat de la subvenció però el cost final efectiu és inferior al cost
inicialment pressupostat, s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la quantia de l'ajut.
4.3 En cap cas l'import dels ajuts concedits no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb
subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost total de l'adaptació de la plataforma o
l'ascensor.
4.4 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la
subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions
que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Base 5
Actuacions i despeses subvencionables
5.1 Es consideraran subvencionables tots els treballs de reforma i adaptació de la instal·lació d'una plataforma
elevadora o un ascensor de velocitat fins a 0,15 m/s necessaris per adequar-los al Reial decret 1644/2008, de
10 d'octubre, esmentat.
5.2 Són subvencionables aquelles despeses que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada,
resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que especifiquin aquestes bases i la
convocatòria corresponent.
a) A tal efecte, es consideren despeses realitzades aquelles que hagin estat efectivament pagades amb
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anterioritat a la finalització del període de justificació.
Als efectes d'aquesta Ordre es consideraran despeses subvencionables les següents:
El cost d'execució dels treballs d'adaptació o reforma de la plataforma elevadora de l'empresa instal·ladora
d'aparells elevadors.
Els costos dels informes tècnics, certificacions de conformitat i altres despeses amb organismes de control o
altres entitats acreditades.
Els costos de les llicències, les taxes i/o les autoritzacions administratives.
Els costos d'honoraris dels tècnics facultatius.
b) Als efectes d'aquesta Ordre es consideraran despeses no subvencionables les següents:
Interessos deutors de comptes bancaris.
Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
Despeses de procediments legals i judicials.
Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre la
renda.
Despeses de transaccions financeres.
Comissions i pèrdues de canvi i altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de
comptes o transferències.
Actualització de pressupostos, factures i altres despeses subvencionables d'acord amb l'evolució de l'índex de
preus al consum (IPC) anteriors a la data de la sol·licitud.
5.3 Les actuacions subvencionables poden tenir caràcter retroactiu, és a dir, que els treballs de reforma i
adaptació de les plataformes elevadores hagin estat efectivament realitzats a la data de la sol·licitud de
subvenció i portades a terme a partir de la data d'entrada en vigor del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel
qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d'aparells d'elevació i
manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre (DOGC núm. 6486, de 23/10/2013).
5.4 El termini per executar les actuacions subvencionables i registrar la instal·lació al Registre d'instal·lacions
tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) serà de dos mesos, a comptar des de la data de
notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
5.5 La pròrroga del termini d'execució i registre de la instal·lació s'ha de sol·licitar a l'òrgan instructor, que
valorarà la sol·licitud presentada i elevarà la proposta que correspongui a l'òrgan competent per resoldre.

Base 6
Sol·licituds i documentació
6.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones
interessades a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).
6.2 Les persones interessades presentaran les sol·licituds preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades
de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, per mitjà de Tràmits gencat
(http://tramits.gencat.cat).
La presentació de les sol·licituds no requereix l'obtenció d'un certificat digital, atès que es podrà completar
mitjançant la signatura manuscrita del justificant de recepció que es generarà en el moment de la presentació
telemàtica mitjançant el Canal Empresa. El justificant de recepció es podrà presentar, preferentment, en
qualsevol punt de la xarxa de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), o bé per qualsevol altre mitjà dels que
preveu la normativa de procediment administratiu, d'acord amb els supòsits de l'article 25 de la Llei 26/2010,
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm.
5686, de 5.8.2010).
6.3 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:
a) Requisits als quals fa referència la base 3 d'aquest annex 1, si escau.
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b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix
concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, al formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia
sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o
concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.
6.4 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la
veracitat de les dades declarades. La inexactitud o la falsedat de les declaracions responsables, a més de ser
causa d'inadmissió, és també causa de revocació si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici
de les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer.
6.5 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Departament d'Empresa i Coneixement, tant del
sol·licitant com de la resta de membres de la unitat de convivència, per obtenir per interoperabilitat les dades
disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de
sol·licitud, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.
D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), es presumeix que la consulta o l'obtenció de les
dades de caràcter personal l'autoritzen les persones sol·licitants, llevat que al procediment hi consti la seva
oposició expressa. Pel que fa a les dades personals relatives al grau de discapacitat (barem de mobilitat
favorable), s'exigirà el consentiment exprés previ de les persones sol·licitants, atès que aquestes són dades de
salut que tenen el caràcter de dades especialment protegides segons l'article 7.3 de la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999), i de la seva
normativa de desenvolupament.
6.6 Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació:
a) Pressupost complet i detallat dels treballs de reforma o adaptació de les plataformes elevadores on figurin
totes les despeses previstes de manera detallada i desglossada.
b) Informe tècnic signat per un organisme de control acreditat per treballar en el Reglament d'ascensors amb
ascensors de velocitat inferior a 0,15 m/s i habilitat per treballar a Catalunya, que certifiqui que les reformes
realitzades o pendents de realitzar a la plataforma elevadora objecte de la subvenció són necessàries per
adequar-la a l'esmentat Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre.
En cas que la reforma ja estigui executada, d'acord amb el base 5.3, l'informe tècnic estarà signat per
l'empresa instal·ladora d'aparells elevadors que hagi efectuat l'adaptació de la plataforma.
c) En cas d'arrendament o usdefruit, el contracte i l'autorització de la propietat per poder fer la reforma de la
plataforma.
6.7 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquesta base, es requerirà la persona sol·licitant
perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació
que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que
disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada.
Aquest requeriment de documentació es notificarà a la persona sol·licitant de forma individual. Es podran
utilitzar mitjans electrònics quan les persones interessades així ho hagin sol·licitat o consentit expressament,
d'acord amb l'article 43 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, citada. La presentació de la documentació es farà als
llocs i pels mitjans que especifica la base 6.2.
6.8 En cas de documents que ja es trobin en poder de qualssevol dels departaments de la Generalitat de
Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, la seva
aportació es pot substituir per una declaració de la persona sol·licitant assegurant que no hi ha hagut
modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual es
va presentar la documentació. Si s'han produït modificacions en la documentació presentada, ha prescrit el seu
període de vigència o han transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment pel qual es va
lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.
6.9 Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència
Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una
moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti
aquesta prerrogativa especial.
6.10 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen
aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.
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Base 7
Procediment de concessió
7.1 El procediment de concessió de les subvencions que regulen aquestes bases és el de concurrència no
competitiva.
El criteri d'atorgament de les subvencions serà el seu ordre cronològic de presentació i fins a exhaurir la partida
pressupostària indicada a la resolució de convocatòria, que es pot ampliar en funció de les disponibilitats
pressupostàries.
7.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Secció d'Aparells Elevadors pertanyent al
Servei de Seguretat d'Instal·lacions de la Subdirecció General de Seguretat Industrial.

Base 8
Resolució i notificació
8.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.
8.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de quatre mesos, a comptar des de la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds.
8.3 La resolució ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona o
persones sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció, l'import i, si escau, el percentatge subvencionat del
pressupost de l'activitat.
8.4 Aquesta resolució es notificarà a la persona interessada de manera individual, i es podran utilitzar mitjans
electrònics quan les persones interessades així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, d'acord amb
l'article 43 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, esmentada. La notificació electrònica es realitzarà mitjançant les
plataformes o els serveis corporatius de notificació electrònica de la Generalitat, d'acord amb l'article 57 de la
mateixa Llei 26/2010.
8.5 En cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de quatre mesos, s'entendrà que
la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, ja esmentada.
8.6 Un cop transcorregut un termini de 10 dies hàbils des de la notificació de la resolució, s'entendrà que la
persona proposada com a beneficiària ha acceptat la subvenció.
8.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot
presentar recurs d'alçada davant el secretari d'Empresa i Competitivitat en el termini d'un mes, a comptar de
l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de
2.10.2015); i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

Base 9
Publicitat de la resolució
D'acord amb els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003), i l'article 5.4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern (BOE núm. 295, de 10.12.2013), la Base de dades nacional de subvencions
(BDNS) operarà com a mitjà electrònic per complir les obligacions de publicitat de les subvencions concedides,
i haurà d'incloure les dades a les quals es refereix l'article 20.8.b) de la llei 38/2003 abans esmentada.
D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 29.12.2014), la informació relativa a les subvencions i els ajuts
públics concedits, amb indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris, s'ha de publicar a la seu electrònica i al
lloc web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat).

Base 10
Subcontractació
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10.1 S'entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers l'execució total o parcial de l'activitat
que constitueix l'objecte de la subvenció. Queda fora d'aquest concepte la contractació de les despeses en les
quals hagi d'incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l'activitat subvencionada.
10.2 D'acord amb això, i a efectes d'aquesta Ordre, no són susceptibles de subcontractació cap de les
actuacions subvencionables.

Base 11
Pagament
11.1 El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l'execució de
l'actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.
11.2 En el supòsit de reducció de la quantia de la subvenció que preveu la base 4.4, es tramitarà el pagament
de la subvenció per un import reduït en la mateixa proporció a la desviació pressupostària produïda entre el
cost final justificat de l'activitat subvencionada i el cost inicialment pressupostat.
11.3 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprovarà
d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La
signatura de la sol·licitud de subvenció implica l'autorització per fer-ne la comprovació.
En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal en territori espanyol, ha de presentar un
certificat emès per les autoritats competents del país de residència.

Base 12
Revisió i variacions en la destinació de la subvenció
12.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució d'atorgament en el
cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.
12.2 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003), qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la
subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes
reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes que estableixi la
normativa reguladora de la subvenció.
12.3 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat,
es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan
concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de
31.12.2002).

Base 13
Justificació
13.1 Les persones beneficiàries de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els
articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre; i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, abans esmentats.
13.2 Un cop finalitzades les actuacions, el/la beneficiari/ària ha de presentar un compte justificatiu on acrediti
la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades.
El compte justificatiu inclourà la documentació següent:
13.2.1 Justificació tècnica de l'actuació:
Certificat CE de conformitat amb la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig
de 2006, relativa a las màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE, de màquines, autocertificat
per l'empresa instal·ladora en cas que aquesta mateixa empresa sigui la que fabriqui la plataforma elevadora,
o bé signada per un organisme notificat acreditat en la Directiva de màquines, en cas contrari.
13.2.2 Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades amb:
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a) Una llista classificada de totes les despeses subvencionables relacionades amb el desenvolupament de
l'acció, d'acord amb la base 5.2, amb identificació del creditor, i el document, l'import, la data d'emissió, la
data i la forma de pagament.
b) Una declaració de la persona beneficiària segons la qual els pagaments corresponen a actuacions realitzades
correctament i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori
equivalent.
c) Còpies de les factures que s'imputen a la llista que especifica el punt a) d'aquesta base.
Les despeses s'han de justificar mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent, amb
validesa jurídica en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa. Les despeses s'han de pagar abans de la
data de justificació econòmica.
13.3 Les persones beneficiàries de les subvencions resten obligades a realitzar-ne la justificació en el termini
màxim d'un mes un cop finalitzats els treballs d'adequació de la plataforma elevadora, o de la data de
notificació d'atorgament de la subvenció amb caràcter retroactiu en cas de treballs d'adequació ja executats,
davant la Secció d'Aparells Elevadors pertanyent al Servei de Seguretat d'Instal·lacions de la Subdirecció
General de Seguretat Industrial.
13.4 Les factures, siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació (BOE núm. 289, d'1.12.2012).
La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació
per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la
factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació
justificativa. En tot cas, s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.
En cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició
normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j) del Reglament abans
esmentat.
13.5. Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que estableix el Reglament pel
qual es regulen, les obligacions de facturació:
a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de
fer-hi constar el seu NIF.
b) El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a la qual correspon. Si
el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació
complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.
En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, la persona beneficiària ha
d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.
No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s'incompleixin les limitacions d'aquest tipus de
pagament que estableix l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i
pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i
lluita contra el frau (BOE núm. 261, de 30.10.2012).
Els pagaments en efectiu s'han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de
la factura a la qual correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor ha d'incloure com a mínim el
nom i el NIF.

Base 14
Verificació de les accions subvencionables
14.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de
dos tipus:
a) Verificacions administratives.
Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones
beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris,
etc.).
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b) Verificacions in situ o sobre el terreny.
Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les
obligacions dels beneficiaris.
Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l'acció subvencionada.
14.2 Les persones beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació
administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent.

Base 15
Control de les accions subvencionables
L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de
frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada per aquests ajuts.
Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan
concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració
autonòmica, estatal i comunitària.

Base 16
Revocació
16.1 Són causes de revocació les que preveuen els articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002); i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
16.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General,
en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció
concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposen l'article 100 i
següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ja esmentats.

Base 17
Renúncia
17.1 Les persones beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades mitjançant un escrit dirigit a
l'òrgan competent per resoldre.
17.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat
atorgada, la persona beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la
subvenció percebuda indegudament.
17.3. En els dos supòsits anteriors, l'òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució corresponent i
els/les beneficiaris/àries hauran de retornar la quantitat a la qual es renuncia més els interessos de demora
que corresponguin.

Base 18
Règim de compatibilitat dels ajuts
18.1 Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la
mateixa finalitat procedents d'altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional,
estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
18.2 L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb
subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a
desenvolupar per la persona beneficiària.
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Base 19
Infraccions i sancions
19.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i
II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003),
així com el que estableixen els articles 101 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC
núm. 3791A, de 31.12.2002), en tot el que no s'hi oposi.
19.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General,
en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció, hauran d'instar l'inici
del procediment sancionador, d'acord amb el que disposen la secció cinquena del capítol 9 del Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, esmentats.

Base 20
Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions generals de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions:
a) Complir l'objectiu i executar el projecte de reforma i adaptació de la plataforma elevadora al Reial decret
1644/2008,de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les
màquines (BOE núm. 246, d'11.10.2008), que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el
Departament d'Empresa i Coneixement en la forma i el termini que estableix la base que regula la justificació
dels ajuts.
b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió,
o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat i
el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un
percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici
d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la
totalitat de la despesa realitzada en relació amb l'objecte.
c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció
atorgada, durant un període mínim de cinc anys.
d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la
destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit
a l'òrgan instructor, abans de la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de
modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i
les condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no s'hagin acceptat poden donar
lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.
e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, i
a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i
aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa
finalitat, ajudes, ingressos o recursos que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i
qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, per tal que se'n pugui avaluar la seva compatibilitat.
Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació
donada als fons percebuts.
g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que
indiqui la resolució corresponent.
h) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar la seva activitat les persones
beneficiàries, i que consten a l'annex 2 d'aquesta Ordre.
i) D'acord amb l'article 31.4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276,
de 18.11.2003), destinar la plataforma o l'ascensor adaptat/ada a la finalitat concreta per a la qual s'atorga la
subvenció, i que no pot ser inferior a dos anys.
j) Complir amb les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i amb
aquestes bases reguladores.
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Base 21
Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE
núm. 298, de 14.12.1999), les dades s'incorporaran a la base de dades d'Expedients administratius, de la
Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del qual és titular la unitat orgànica esmentada. La
seva finalitat és gestionar els expedients sobre activitats de foment que tramita aquesta Direcció General. Es
poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció
General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, pg. de Gràcia, núm. 105, 08008, Barcelona.
Adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cat.

Annex 2
Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la
seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis

-1 Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'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, a parer seu, sigui present o pugui afectar
el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis
d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

-2 Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics, en l'exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions que
corresponguin a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar a les convocatòries de subvencions o ajuts o als
processos derivats d'aquestes convocatòries.

-3 En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen 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 o ajut.
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 subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del
compliment de les obligacions que estableixin les bases de la convocatòria, particularment facilitant la
informació que els sigui sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en
relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal en els supòsits que estableix l'apartat quart
de l'article 3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014).

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador que preveu
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l'esmentada Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu el seu article 84, pel que fa a
beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències que prevegi la legislació
vigent en matèria de subvencions.

Annex 3
Indicador de renda de suficiència de Catalunya ponderat (IRSC)

La Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC núm. 4691, de 4.8.2006),
va establir l'indicador de renda de suficiència (IRSC), que l'ha de fixar periòdicament la Llei de pressupostos de
la Generalitat de Catalunya.
L'apartat 1 de la disposició addicional 32 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya per al 2017 (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017), fixa l'IRSC per a l'exercici 2017 en 569,12 euros
mensuals i 7.967,73 euros anuals.
El valor de l'IRSC es pondera, en funció del nombre de membres de la unitat de convivència, d'acord amb la
següent taula. La ponderació s'estableix d'acord amb l'article 4 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per
al dret a l'habitatge (DOGC núm. 6633, de 29.5.2014).

Nombre de membres IRSC (euros) 3 x IRSC (euros)
1

7.967,73

23.903,19

2

8.214,15

24.642,46

3

8.567,45

25.702,35

4 o més

8.853,03

26.559,10

(17.208.070)
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