
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/1522/2015, de 2 de juliol, de convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació
ambiental de la il·luminació exterior per a l'any 2015.

La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn,
té com a finalitat la prevenció i la correcció de la contaminació lumínica a fi de mantenir al màxim possible les
condicions naturals de les hores nocturnes en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general, de
promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors, d’evitar la llum artificial innecessària, molesta i
sobrera i de prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel.

El Govern de la Generalitat de Catalunya té, com a un dels eixos bàsics de la seva política sobre el medi
ambient, la racionalització dels recursos naturals i l’aplicació de les millors tècniques disponibles per fomentar
el respecte envers l’entorn natural i l’estalvi de recursos.

L’article 14 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, disposa que “s’han d’establir línies d’ajuts específics per
promoure l’adaptació dels enllumenats exteriors a les prescripcions de la Llei” i que “per a l’atorgament
d’aquests ajuts, és criteri preferent que l’adaptació de l’enllumenat es faci en una zona de protecció màxima
(E1) o en un punt de referència”.

L’article 7.5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, estableix que en la renovació de l’enllumenat públic s’han de
substituir les làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió (VM) per d’altres de menor emissió de radiació de
longitud d’ona curta i major eficàcia lluminosa i que s’ha de tendir a la reducció de la potència instal·lada.

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;

D’acord amb l’Ordre TES/177//2015, de 8 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les
subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior,

 

Resolc:

 

—1 Convocar les subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l’any
2015.

 

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per
l’Ordre TES/177/2015, de 8 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a
actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior (DOGC núm. 6894, de 17.6.2015).

 

—3 D’acord amb el que estableix la base reguladora 2.2 de l’Ordre TES/177/2015, de 8 de juny, són objecte de
subvenció les actuacions d’adequació de les instal·lacions d’il·luminació exterior existents que, d’acord amb el
Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa, es troben en el Cas A i el Cas B previstos en la base
2.1 de l’Ordre esmentada.

 

—4 La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 500.000 euros, i la seva
concessió s’imputa amb càrrec a la posició pressupostària PO13/D/760000100/5540/0000 dels pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015.

La dotació establerta a la posició pressupostària esmentada pot ser modificada d’acord amb la normativa
vigent.
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—5 D’acord amb el que preveu la base 5.2 de l’Ordre TES/177/2015, de 8 de juny, l’import de les subvencions
és com a màxim del 50% del cost de l’actuació subvencionable amb un límit màxim de 40.000 euros, per a
cada persona beneficiària.

En el cas dels consells comarcals que tinguin encomanada pels ajuntaments o entitats municipals
descentralitzades de la seva comarca, mitjançant un instrument vàlid en dret, la gestió i l’execució de l’actuació
subvencionable i, en el cas que s’atorgui la subvenció, el seu cobrament, el límit màxim de 40.000 euros es
fixa per a cada ajuntament o entitat municipal descentralitzada de manera independent dels altres.

D’acord amb la base 5.3 de l’Ordre TES/177/2015, de 8 de juny, la despesa mínima, realitzada i justificada, de
l’actuació subvencionada exigible per poder considerar complerts l’objecte i la finalitat de la subvenció és del
40% del pressupost inicial de l’actuació. En cas que el cost final efectiu de l’activitat subvencionada sigui
inferior al cost inicialment pressupostat, però es compleixi la despesa mínima indicada, es reduirà la quantia de
la subvenció atorgada en la mateixa proporció de la reducció del cost efectiu respecte del pressupost inicial.
Altrament, l’incompliment de la despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

 

—6 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és d’un mes des
de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—7 D’acord amb el que preveu la base 7.1 de l’Ordre TES/177/2015, de 8 de juny, les sol·licituds
acompanyades de la documentació requerida es presentaran en el registre telemàtic disponible de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en el
termes que estableixi la normativa vigent.

El formulari de sol·licitud i l’escrit de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició
dels sol·licitants a l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web: http://www.eacat.cat.

 

—8 El procediment de concessió de les subvencions es tramita per la Direcció General de Qualitat Ambiental 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 en base a la proposta de resolució provisional, fonamentada en la proposta de
concessió formulada per la comissió de valoració que preveu la base 12.3 de l’Ordre TES/177//2015, de 8 de
juny, i a les actuacions que les persones proposades com a beneficiàries poden realitzar d’acord amb el que
preveu la base 13 de la mateixa Ordre.

La comissió de valoració prevista a la base 12.3 de l’Ordre TES/177/2015, de 8 de juny, està integrada per les
persones següents:

a) El/la director/a general de Qualitat Ambiental, que actua com a president/a.

b) El/la cap del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa.

c) Un/a tècnic/a de la Direcció General de Qualitat Ambiental, que actua com a secretari/ària.

d) Un/a representant de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions
Institucionals.

e) Un representant de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) del Departament d’Empresa i Ocupació.

La resolució de concessió de les subvencions es notifica a través de la plataforma EACAT, dins del termini de 4
mesos comptadors des de la data de publicació de la convocatòria. Així mateix, es comunica aquesta resolució
a la Comissió de Cooperació Local.

Contra la Resolució dictada, que no exhaureix 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 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de rebre la notificació, davant l’òrgan que ha
dictat l’acte impugnat o davant l’òrgan competent per resoldre el recurs.

 

—9 D’acord amb el que preveu la base 16.1 de l’Ordre TES/177/2015, de 8 de juny, es dóna publicitat de les
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subvencions concedides en el termini d’un mes des de la data de resolució que posa fi al procediment,
mitjançant la seva exposició en els taulers d’anuncis físics de les dependències dels òrgans, indicades a l’annex
d’aquesta Resolució, al tauler disponible a la seu electrònica 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 les bases

16.2, 16.3 i 16.4 de l’Ordre TES/177/2015, de 8 de juny.

 

—10 El termini per executar l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener de 2015 al 30 de novembre de
2015 i la documentació justificativa de la realització de l’actuació s’ha de presentar com a màxim el 30 de
novembre de 2015, sens perjudici de la possibilitat d’ampliar aquests terminis, d’acord amb el que preveuen
les bases 2.2 i 17.1 respectivament, de l’Ordre TES/177/2015, de 8 de juny. Aquestes ampliacions de terminis
per executar i justificar no poden excedir, en cap cas, la meitat del termini inicial ni de l’exercici pressupostari
corresponent. La resolució que es pugui dictar a aquest efecte no serà susceptible de recurs.

La documentació justificativa prevista en la base reguladora 17.2 de l’Ordre TES/177/2015, de 8 de juny, es
presenta al Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’extranet de les administracions públiques de
Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent.

 

—11 El pagament de la subvenció es tramita un cop la persona beneficiària ha justificat, d’acord amb els
terminis establerts, el compliment de la finalitat per a la qual se li va atorgar la subvenció, tal com preveu la
base 18 de l’Ordre TES/177/2015, de 8 de juny.

 

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 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en el termini d’un mes comptador a partir de
l’endemà de la seva publicació en el 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 116 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, 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, 2 de juliol de 2015

 

Santi Vila i Vicente

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

 

Annex

Dependències on es dóna publicitat de les subvencions atorgades

 

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

Direcció General de Qualitat Ambiental (av, Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a l’Alt Pirineu i Aran (ptge. Alsina, 3, 25700 la Seu d’Urgell).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona (c. Aragó, 244-248, 08007 Barcelona).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central (c. Àngel Guimerà, 14, 1a i 2a planta,
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08241 Manresa).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida (c. Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona (c. Anselm Clavé, 1, Cassa Gasset, 43004
Tarragona).

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l’Ebre (av. Generalitat, 116, 43500 Tortosa).

 

(15.188.035)
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