
ALTRES SUBJECTES EMISSORS

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis Nacionals d'Artesania de la
Generalitat de Catalunya.

Els Premis Nacionals d'Artesania de la Generalitat de Catalunya tenen com a objectiu donar reconeixement a
les persones i empreses artesanes que s'hagin distingit en la producció, el disseny, la qualitat, la formació, la
promoció, la comercialització, la difusió, la valoració i/o el prestigi de l'artesania catalana.

Amb els Premis Nacionals d'Artesania la Generalitat de Catalunya vol correspondre a la vàlua i a la
transcendència que té l'artesania en la societat catalana i alhora es vol contribuir a donar-li el màxim relleu i
atorgar públicament cada any aquell reconeixement que mereixen persones que hagin excel·lit en llur obra i
trajectòria i hagin aportat elements d'innovació i prestigi en el sector.

L'article 12 del decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, preveu la creació i
convocatòria pública anual dels Premis Nacionals d'Artesania amb l'objectiu d'incrementar el prestigi en la
societat de l'activitat artesanal, els quals han de permetre fer visible la importància del sector artesà català en
el conjunt de l'activitat creativa i productiva del país i de la seva presència especial en l'àmbit de
l'emprenedoria.

L'Administració catalana porta més de 30 anys treballant i marcant línies d'actuació per a la promoció i difusió
de l'activitat artesanal, que recau en el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, d'acord amb
l'article 5 de l'Acord del Govern 143/2009, de 15 de setembre, pel qual es crea el CCAM i se n'aproven els
Estatuts.

En conseqüència, i en ús de les atribucions legals que m'han estat conferides,

RESOLC:

Aprovar les bases que regulen la concessió dels Premis Nacionals d'Artesania de la Generalitat de Catalunya,
les quals figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Aquesta resolució deixa sense efecte la Resolució 7 de desembre de 2020, per la qual s'aproven les bases
reguladores dels Premis Nacionals d'Artesania de la Generalitat de Catalunya (DOGC 8295 de 15.12.2020).

Barcelona, 7 de juny de 2022

Agnès Russiñol i Amat

Directora
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Annex 1

Bases que regulen els Premis Nacionals d'Artesania de la Generalitat de Catalunya

1. Objectiu

L'objectiu dels Premis Nacionals d'Artesania és el de distingir les persones físiques o jurídiques amb activitat
artesana, els ens públics i privats i professionals d'altres àmbits que, hagin destacat per les seves tasques de
millora, promoció, innovació, difusió i prestigi de l'artesania catalana.

2. Candidatures

Poden ser candidates a aquests Premis les persones físiques, les microempreses, les petites i mitjanes
empreses amb establiment operatiu i/o raó social a Catalunya que desenvolupin, o hagin desenvolupat, la seva
activitat en l'àmbit de l'artesania, les entitats que les representen a nivell territorial o sectorial, les persones,
els ens públics i privats que hagin desenvolupat actuacions de prestigi de l'artesania i professionals d'altres
sectors productius que hagin implementat un projecte comú de rellevància amb un artesà o artesana
professional.

Als efectes d'aquestes bases, s'especifica la categoria de pime (petites i mitjanes empreses), segons l'annex 1
del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades
categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat:

Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions
d'euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d'euros.

Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no
supera els 10 milions d'euros.

Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no
supera els 2 milions d'euros.

El Departament d'Educació podrà proposar les candidatures de graduats i graduades en oficis artístics de les
escoles d'Art i Disseny de Catalunya que consideri són susceptibles d'obtenir el Premi al Talent Jove.

El personal tècnic del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i els i les membres del jurat podran
proposar candidats i candidates al Premi Nacional d'Artesania, d'entre aquelles trajectòries i actuacions que es
puguin considerar com a referents, per les seves característiques de rellevància en relació amb el sector artesà
català; en tot cas, es necessitarà el consentiment previ i exprés de la persona proposada.

El personal tècnic del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya revisarà les candidatures
presentades per validar que es compleixin els requisits establerts a aquesta Resolució.

3. Categories

S'estableixen cinc categories:

3.1. Premi Nacional d'Artesania: Es premia el global de la trajectòria empresarial d'una persona o empresa
artesana i la seva aportació al sector. Les persones candidates han d'haver obtingut, prèviament a la
presentació de la seva candidatura, el diploma de Mestre Artesà o Mestra Artesana.

Aquest premi pretén impulsar la competitivitat i el desenvolupament de les petites i mitjanes empreses
artesanes, dotant-les d'un guardó d'excel·lència.

Criteris d'atorgament i puntuació màxima:

- Trajectòria i rellevància de la persona candidata, fins a 40 punts.

- Desenvolupament sostenible, productiu i comercial, fins a 40 punts.

 - Divulgació, fins a 20 punts.

3.2. Premi al Talent Jove:

Es premia als estudiants, reconeixent el talent aplicat als projectes artesans més viables de les escoles d'art i
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disseny de Catalunya dels dos darrers anys.

Criteris d'atorgament i puntuació màxima:

- Viabilitat, fins a 50 punts.

- Recerca i sostenibilitat, fins a 30 punts.

- Presentació, prototip o maqueta, fins a 20 punts.

3.3. Premi Prestigia:

Es premia a les persones, empreses, entitats públiques o privades que mitjançant la seva tasca hagin contribuït
al prestigi i visibilitat de l'artesania en la societat.

Criteris d'atorgament i puntuació màxima:

- Notorietat, fins a 50 punts.

- Vinculació de l'artesania amb l'excel·lència i amb la sostenibilitat, fins a 50 punts.

3.4. Premi Restaura:

Es premia a les persones i empreses, entitats públiques i privades que hagin realitzat la millor recuperació
d'elements patrimonials mitjançant l'aplicació d'oficis artesans.

Criteris d'atorgament i puntuació màxima:

- Qualitat de la restauració o rehabilitació, fins a 50 punts.

- Valor patrimonial de l'element recuperat, fins a 50 punts.

3.5. Premi Emprèn:

Es premia als projectes vinculats amb l'artesania que responguin a una trajectòria empresarial d'èxit
combinada amb una visió contemporània de l'artesania.

Criteris d'atorgament i puntuació màxima:

- Notorietat, fins a 40 punts.

- Innovació i sostenibilitat, fins a 40 punts.

- Estratègia comercial i de marketing, fins a 20 punts.

En totes les categories es valorarà amb una puntuació extra de 5 punts si el gènere de l'artesà o artesana
participant no és el tradicionalment vinculat a la família d'oficis amb la qual s'opta al premi.

4. Premis

4.1 Els premis consistiran en uns diplomes en els quals figurarà la inscripció següent: Premis Nacionals
d'Artesania de la Generalitat de Catalunya, amb indicació de la categoria, l'any de la concessió i del nom de
l'entitat, empresa o persona guardonada.

4.2 La persona o empresa guanyadora de la categoria descrita al punt 3.1, el Premi Nacional d'Artesania,
rebrà, a més, una dotació econòmica, una peça commemorativa, i es desenvoluparan activitats per impulsar la
seva notorietat als mitjans de comunicació.

La persona guanyadora de la categoria descrita al punt 3.2, el Premi al Talent Jove rebrà, a més, una dotació
econòmica, una sessió d'acompanyament per al desenvolupament del projecte, i el dret de participació en
l'espai que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya tingui a la Pop-up Gallery de la següent
edició presencial de la passarel·la 080 Barcelona Fashion.

La persona o empresa guanyadora de la categoria descrita al punt 3.5, el Premi Emprèn, rebrà, a més, una
dotació econòmica.

Les dotacions econòmiques s'establiran en la convocatòria corresponent.

4.3 El Jurat podrà proposar que els Premis es declarin deserts, quan consideri que no hi ha cap candidatura
que reuneixi els mèrits suficients.
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4.4 Així mateix, el jurat podrà proposar l'atorgament exaequo dels Premis si hi ha un empat de candidatures
amb puntuació màxima, i concedir mencions especials amb la finalitat de destacar la qualitat de determinades
candidatures.

5. Jurat

5.1 El jurat, com a òrgan instructor del procediment, és l'encarregat de la selecció de les persones, empreses i
entitats candidates i d'elaborar la proposta per a què siguin guardonades. Estarà presidit pel director o
directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), el o la cap de l'àrea d'Artesania del
CCAM que farà les funcions de vicepresident o vicepresidenta, un o una representant de la Federació
d'Associacions d'Artesans de Catalunya (FAAOC), quatre persones de reconegut prestigi en el món de
l'artesania, l'arquitectura, l'art i el disseny, i una persona guanyadora del Premi Nacional d'Artesania d'edicions
anteriors, designades mitjançant resolució del director o directora del Consorci. En cas de vacant, absència o
malaltia d'alguna de les persones que integren el jurat el director o directora del Consorci podrà, mitjançant
resolució, establir les condicions de substitució que s'escaiguin. Una persona tècnica jurídica del Consorci
actuarà com a secretària del jurat.

5.2 No tenen dret a vot, en la categoria corresponent, les persones membres del jurat que optin als premis
individualment o que pertanyin a empreses o entitats candidates als premis. En el cas del Premi Nacional
d'Artesania, cap membre del Jurat podrà optar al Premi.

5.3 En cas d'empat, la presidència del jurat disposarà d'un vot de qualitat, que atendrà als criteris de
perspectiva de gènere i paritat.

5.4 El director o directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya garantirà la paritat de gènere
en la composició del jurat.

6. Atorgament

Els premis s'atorgaran, mitjançant un procediment de concurrència competitiva, per resolució del conseller o
consellera d'Empresa i Treball a proposta del jurat, i es lliuraran a les persones guardonades en un acte públic.
Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es notificarà a les persones interessades mitjançant la
seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat).
Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de sis mesos a comptar des de la publicació de la
convocatòria al DOGC.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs
de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la
publicació de la resolució de concessió; o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la publicació de la resolució de concessió.

D'acord amb els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003 i l'article 5.4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Departament d'Empresa i Treball ha de comunicar
a la Base de dades nacional de subvencions (BDNS) la informació relativa a la concessió dels premis.

En virtut de l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern, la informació relativa a la concessió dels premis s'ha de publicar a la seu electrònica i al lloc web
del Departament d'Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat).

7. Sol·licituds

7.1 Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen
aquestes bases si escau, segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la
seu corporativa del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i a la pàgina web del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya (http:// http://ccam.gencat.cat/), o a la pàgina web del Departament
d'Empresa i Treball (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/)

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i signatura establerts
en el Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol i la Llei
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18/2020, del 28 de desembre de facilitació de l'activitat econòmica. Concretament s'admeten:

-Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i
custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o
de l'ens indicat en el certificat.

-Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà
que declara que representa una persona jurídica:

a) Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta
de Catalunya (https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do).

b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot consultar a la
secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica(https://seu.gencat.cat)).

c) Sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(http://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/) i també
presencialment a diverses oficines (https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-em-puc-donardalta/).

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Suport a la tramitació de l'apartat Tràmits del
web de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/).

Les entitats poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'Àrea Privada de Canal Empresa, que
trobaran a la capçalera del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

En cas que el sol·licitant sigui un ens públic podrà enviar la sol·licitud mitjançant la tramesa genèrica de
l'extranet de les administracions públiques catalanes, la plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).

En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica, i sempre que
sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de poder visualitzar un missatge que
comuniqui aquesta circumstància i que informi dels efectes de la interrupció del funcionament en el còmput
dels terminis. Això no obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a
visualitzar el missatge esmentat, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes
electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a
terme durant els tres dies hàbils consecutius següents.

8. Documentació

8.1 El formulari de sol·licitud inclou una declaració responsable mitjançant la qual s'acreditaran els requisits
següents:

a) estar legalment constituïda i inscrita, si s'escau, en el corresponent registre públic, complir les disposicions
vigents i comprometre's a mantenir el seu compliment mentre s'exerceixi l'activitat inscrita.

b) estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i de no tenir contret cap
deute amb la Generalitat de Catalunya.

c) complir la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) en el cas d'empreses amb 50 o més treballadors o treballadores donar ocupació, almenys, a un 2% de
treballadors o treballadores amb discapacitat sobre el nombre total de persones treballadores de l'entitat,
d'acord amb el que disposa l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial
decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005), i el Decret 86/2015, de 2 de juny (DOGC núm.
6885, de 4.6.2015).

e) de no trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a
l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

f) en el cas que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, cal disposar dels mitjans per
prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe en llurs centres de treball, amb
l'acord dels agents socials, i tenir protocols d'abordatge i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe,
de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, modificat per la Llei 17/2020, de 22 de desembre.

g) Respecte l'àmbit laboral, d'acord amb allò que estableixen els articles 45 a 47 de la Llei orgànica 3/2007, de
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, ha d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat, i complir les
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obligacions establertes en el Reial decret 901/2020,de 13 d'octubre, sobre aquests plans. Igualment, en
matèria d'igualtat retributiva, ha de complir amb les obligacions establertes pel Reial decret 902/2020, de 13
d'octubre.

h) complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

i) no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries
perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

j) en relació a les persones guanyadores del Premi Nacional d'Artesania, del Premi Emprèn i Talent Jove,
presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa
activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

k) respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.

l) complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

Si la persona sol·licitant és una persona física i es troba en situació de jubilació, només haurà d'acreditar haver
complert aquests requisits quan es trobava en actiu.

Mitjançant aquesta declaració responsable també s'autoritza el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya al següent:

a) Comprovar d'ofici, telemàticament, el certificat del Registre d'Activitats Econòmiques.

b) Utilitzar les imatges presentades amb la sol·licitud i les fotografies i vídeos corresponents a l'acte públic de
lliurament dels Premis per la difusió d'aquest esdeveniment.

La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la
veracitat de les dades declarades.

Amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació que es relaciona a continuació:

- una memòria on s'acreditin els mèrits de la persona sol·licitant.

- 4 fotografies representatives del projecte/treballs realitzats en format .jpg

- Logotip, si s'escau.

- vídeo de durada màxima de 3 minuts (explicant els mèrits de la candidatura, que es vegi a la persona
realitzant alguna peça, el taller, els productes o l'obra realitzada).

El Consorci de Comerç, artesania i Moda de Catalunya podrà demanar qualsevol altra informació
complementària que consideri oportuna.

Les persones sol·licitants només podran presentar una única sol·licitud, és a dir, optar a una sola categoria dels
Premis.

8.2 En virtut de l'article 28.3 de la Llei 39/2015, el CCAM no podrà requerir a les persones interessades dades
o documents que hagin estat aportats anteriorment per elles a qualsevol administració. A aquests efectes la
persona interessada ha d'indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els documents
esmentats. En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, o que l'òrgan
instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui aconseguir els documents, ha de requerir a la
persona sol·licitant, que els aporti en el termini de deu dies hàbils.

9. Revocació

Són causes de revocació les previstes als articles 92 bis i 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003.

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 del premi concedit, han
d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposen l'article 100 i següents del decret
legislatiu 3/2002 i la Llei 38/2003.

10. Renúncia

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8688 - 14.6.20226/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22160079-2022



Les persones beneficiàries poden renunciar als premis atorgats, mitjançant un escrit dirigit a l'òrgan concedent
, que ha de dictar la resolució corresponent.

11. Obligacions

La persona beneficiària ha de presentar tota la documentació que addicionalment li pugui ser requerida per la
Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents en matèria de
fiscalització.

Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió del
premi, si és el cas.

Restituir el premi en el cas de revocació en els termes que s'indiquin a la resolució corresponent.

Si la persona beneficiària percep subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals, o almenys el
quaranta per cent dels seus ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta
quantitat sigui de més de 5.000 euros, ha de complir les obligacions de transparència del títol II de la Llei
19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que li siguin
aplicables.

Adherir-se als principis ètics i regles de conducta previstos a l'annex 2.

12. Normativa aplicable

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases, les persones beneficiàries dels premis queden subjectes a
les disposicions del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol, i a l'Ordre
ECO/172/2015, de 3 de juny, (DOGC 6890, d'11.6.2015), sobre les formes de justificació de les subvencions,
excepte en aquells aspectes en què, atesa l'especial naturalesa dels premis, no els sigui aplicable. També
queden subjectes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

13. Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades seran incorporades al
tractament d'Expedients Administratius, del qual és responsable el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya. La finalitat del tractament és la gestió de les activitats relatives a les àrees finalistes d'actuació del
Consorci, comerç i serveis, artesania i moda, com ara impulsar les accions de foment i desenvolupament del
comerç, el suport als dissenyadors de moda, fomentar l'artesania catalana, promoure l'associacionisme,
gestionar programes d'incentius i de finançament, l'organització d'actes públics, jornades, cursos o
conferències i altres convocatòries o activitats que organitzi o en les quals participi, així com, oferir-li
informació per mitjans electrònics sobre els serveis de similar naturalesa que ofereix aquest Consorci.

Les persones interessades poden exercir el dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seves
dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a
la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a: Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya, carrer Puig i Xoriguer, 11-13, 3a planta, 08004 Barcelona, tel. 93.484.99.99 o al correu electrònic
rgpd.ccam@gencat.cat i/o ccam@dpo-profesional.es.11.

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 incompliment eventual d'aquests principis:

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8688 - 14.6.20227/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22160079-2022



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, al seu parer, 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
corresponents 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 en les convocatòries de subvencions o ajuts o en
els 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 i empleades públiques 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 establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la
informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris o
adjudicatàries en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoqui de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts
en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

Efectes d'un incompliment eventual dels principis ètics i regles de conducta:

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en
la Llei de transparència, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a persones beneficiàries d'ajuts
públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de
subvencions.

(22.160.079)
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