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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
RESOLUCIÓ EMC/2150/2017, de 6 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria 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) (ref. BDNS 361184).
Atesa l'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);
Atesa 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);
Atès el que disposa 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);

Resolc:

1. Objecte
Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o 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).

2. Tramitació, resolució i atorgament
La tramitació, resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les
bases que aprova l'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).

3. Aplicació pressupostària i import convocat
L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 400.000,00 euros, amb càrrec a la
partida pressupostària IU1504 D/7800000100/6210/0000 del pressupost per a l'any 2017.

4. Presentació de la sol·licitud
El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb la documentació corresponent serà des de l'endemà
de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a exhaurir el pressupost i, en qualsevol cas, fins a l'1 de
novembre de 2017.
Els llocs de presentació de les sol·licituds, així com el formulari i requisits de presentació d'aquestes són els
que es determinen a la base 6 de l'Ordre EMC/170/2017, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases
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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).

5. Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos
L'òrgan competent per la tramitació i resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de notificació
d'aquesta, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant dels quals
es poden interposar, els estableixen les bases 7 i 8 de l'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).

6.Termini d'execució
L'execució de l'acció objecte de subvenció és com a màxim de dos mesos des de la resolució de la notificació de
la concessió de la subvenció.
Poden ser també objecte de subvenció les actuacions amb caràcter retroactiu d'acord amb els requisits
establerts a la base 1 de l'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).

7. Justificació
Pel que fa a la justificació de les subvencions, cal atenir-se al que estableix la base 13 de l'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 termini màxim de presentació de la documentació
justificativa és d'un mes a partir de la data de finalització dels treballs, o en el cas de subvencions amb
caràcter retroactiu en instal·lacions amb els treballs d'adequació ja executats prèviament, a partir de la data de
notificació de l'atorgament de la subvenció.

Contra aquesta resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de
reposició 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 des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Igualment, es pot
interposar recurs contenciós administratiu 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), davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de setembre de 2017

Santi Vila i Vicente
Conseller d'Empresa i Coneixement

(17.255.041)
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