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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
RESOLUCIÓ TES/2277/2018, de 4 d'octubre, de convocatòria de subvencions per a la implantació
d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial
d'escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRÍO) (ref. BDNS
418259).
En el BOE número 218, de 8 de setembre de 2018, s'ha publicat el Reial decret 1114/2018, de 7 de setembre,
pel qual es regula la concessió directa de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració
basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric en establiments
dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRÍO).
El Reial decret 1114/2018 preveu que correspon a les comunitats autònomes la convocatòria i la gestió de les
subvencions, així com la resolució definitiva de la seva concessió, tal com va acordar la Conferència Sectorial
de Medi Ambient.
Així mateix, el Reial decret 1114/2018 estableix que les convocatòries han de tenir lloc en el termini d'un mes
des de l'entrada en vigor del Reial decret, fet que es va produir el dia 9 de setembre de 2018 (articles 1.3 i
7.1), i que el termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la finalització del termini per
publicar les convocatòries (article 8.1), és a dir el 10 d'octubre de 2018.
L'article 8.3 del Reial decret 1114/2014 estableix que les comunitats autònomes han de remetre una relació de
les sol·licituds que compleixin els requisits previstos a la convocatòria a la Direcció General de l'Oficina
Espanyola del Canvi Climàtic en el termini de tres mesos des de l'aprovació del Reial decret. Per tant, el termini
per fer aquesta tramesa fineix el 8 de desembre de 2018. Atès que abans d'aquesta data, l'òrgan competent de
la comunitat autònoma ha d'haver comprovat el compliment dels requisits i de la documentació aportada, es
considera adient preveure el dia 16 de novembre, com a data final del termini de presentació de les sol·licituds.
En l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, la competència relativa a les actuacions subvencionables previstes en
el Reial decret 1114/2018 correspon al Departament de Territori i Sostenibilitat i, dins d'aquest, a la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, d'acord amb el que estableix el Decret 277/2016, de 2 d'agost,
de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.
En conseqüència, d'acord amb al Reial decret 1114/2018, de 7 de setembre, pel qual es regula la concessió
directa de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives
als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial
(Pla PIMA FRÍO),

Resolc:

—1 Convocar les subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies
alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució
comercial (Pla PIMA FRÍO) ubicats a Catalunya.

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen pel Reial decret 1114/2018, de 7 de
setembre (BOE número 218, de 8 de setembre).

—3 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria són finançades pel Ministeri per a la Transició Ecològica,
d'acord amb el que preveu l'article 6.2 del Reial decret 1114/2018.
La dotació màxima total de les subvencions que preveu el pla PIMA FRÍO és la que estableix l'article 6.1 del
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Reial decret 1114/2018, de 7 de setembre.
La concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria està supeditada a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en el moment anterior a la resolució de concessió en la partida
pressupostària PO13D/770000100/5540/0000.

—4 Les persones que en poden ser beneficiàries, els requisits que han de reunir, tant aquestes com els
establiments de distribució comercial, i la quantia de les subvencions s'estableixen en els articles 2, 3, 4 i 5 del
Reial decret 1114/2018, de 7 de setembre.

—5 L'òrgan competent per ordenar, instruir i resoldre el procediment de concessió de les subvencions en
l'àmbit de la Generalitat de Catalunya és la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic; en
conseqüència, els establiments de distribució comercial d'aliments situats a Catalunya han de presentar les
seves sol·licituds davant aquesta Direcció General.

—6 Les sol·licituds s'han de presentar, amb la documentació prevista a l'article 8.2 del Reial decret 1114/2018,
de 7 de desembre, en el període comprès entre el 10 d'octubre i el 16 de novembre de 2018. Les sol·licituds
seran ateses per rigorós ordre de presentació de la documentació completa fins a l'esgotament dels fons. A
l'efecte de prelació temporal, es tindrà en compte la data de presentació de la documentació completa o
aquella data en què l'interessat completi la sol·licitud presentada inicialment.

—7 D'acord amb el que preveuen els articles 8.1 i 8.2 de Reial decret 1114/2018, de 7 de setembre, les
sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, s'han de presentar per via telemàtica.
Les sol·licituds s'han de presentar utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
formulari normalitzat que es pot descarregar des de l'adreça electrònica següent: <http://tramits.gencat.cat>.
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, la presentació de les sol·licituds s'ha de fer amb mecanismes d'identificació i signatura
electrònica de nivell alt de seguretat.
La resolució definitiva es notifica mitjançant la seva publicació 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 el termini establert a l'article 8.3 del Reial decret 1114/2018, de
7 de setembre.
Contra la resolució dictada, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de
conformitat amb el que preveu l'article 76 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, 121 i 122 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 publicació, davant l'òrgan que ha dictat l'acte impugnat o davant l'òrgan competent
per resoldre el recurs.

—8 El procediment de tramitació de les sol·licituds i el règim de concessió de les subvencions es regeix pel que
estableixen els articles 6.1 i 8.3 del Reial decret 1114/2017, de 7 de setembre.

—9 Totes les notificacions relacionades amb aquesta convocatòria cal que es facin de la mateixa manera i amb
els mitjans indicats a l'apartat 7 d'aquesta Resolució.

—10 S'ha de donar publicitat de les subvencions concedides amb indicació del seu import, l'objectiu o la
finalitat i els beneficiaris mitjançant la seva exposició al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya <https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html> 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 els articles 8.7 i 10 del Reial
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decret 1114/2018, de 7 de setembre.

—11 El termini per executar les actuacions subvencionades i presentar la documentació justificativa de la
realització de l'actuació subvencionada és el que estableix l'article 8.4 del Reial decret 1114/2018, de 7 de
setembre.
La documentació justificativa és la que preveu l'article 8.4 del Reial decret 1114/2018, de 7 de setembre, a la
qual cal afegir el justificant de pagament realitzat amb anterioritat a la data de la presentació de la justificació.
Aquesta documentació es presenta a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic per via
telemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el formulari normalitzat que
es pot descarregar des de l'adreça electrònica següent: <http://tramits.gencat.cat> i ha de ser formalitzat
pel/per la representant legal de l'empresa.
Així mateix, el nivell de seguretat en la identificació i la signatura electrònica per al tràmit de justificació ha de
ser el mateix que estableix l'apartat setè d'aquesta convocatòria.

—12 L'ordenació del pagament de la subvenció i la informació a l'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic s'efectua
d'acord amb el que estableixen els articles 8.5 i 8.6 del Reial decret 1114/2018, de 7 de setembre.

—13 Contra aquesta Resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, 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 procedent.

Barcelona, 4 d'octubre de 2018

Damià Calvet i Valera
Conseller de Territori i Sostenibilitat

(18.278.080)
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