
ALTRES SUBJECTES EMISSORS

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals d'Artesania de la
Generalitat de Catalunya (ref. BDNS 634220).

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.

Atesa la Resolució de 7 de juny de 2022, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (a partir
d'ara, CCAM), per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis Nacionals d'Artesania de la Generalitat
de Catalunya (DOGC núm.8688 de 14.6.2022).

Atès l'article 17 de l'ACORD GOV/5/2019, de 8 de gener, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts del
CCAM, i se n'aprova el text íntegre (DOGC núm. 7785, de 10.1.2019).

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, 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 (BOE
núm. 176, de 25.07.2006).

Resolc:

1. Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals d'Artesania de la Generalitat de Catalunya per a
l'any 2022.

2. Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, resolució i l'atorgament dels premis que preveu aquesta convocatòria, així com les candidatures,
els criteris de valoració, els requisits de participació, categories dels premis, jurat i la documentació a aportar,
es regeixen per les bases que aprova la Resolució de 7 de juny de 2022, del Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya (a partir d'ara, CCAM), per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis Nacionals
d'Artesania de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.8688 de 14.6.2022).

3. Premis i aplicació pressupostària

3.1 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, la data de la concessió i del nom de
l'entitat, empresa o persona guardonada.

3.2 La persona o empresa guanyadora de la categoria descrita al punt 3.1 de les bases, el Premi Nacional
d'Artesania, rebrà, a més, una dotació econòmica de set mil euros (7.000,00 €) una peça commemorativa i es
desenvoluparan activitats per impulsar la seva notorietat als mitjans de comunicació.

3.3 La persona guanyadora de la categoria descrita al punt 3.2 de les bases, el Premi al Talent Jove rebrà, a
més, una dotació econòmica de cinc cents euros (500,00 €), 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.
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3.4 La persona o empresa guanyadora de la categoria descrita al punt 3.5 de les bases, el Premi Emprèn,
rebrà, a més, una dotació econòmica de dos-mil cinc-cents euros (2.500,00 €).

3.5 El Jurat podrà proposar que els premis es declarin deserts quan consideri que no hi ha cap candidatura que
reuneixi els mèrits suficients.

3.6 Així mateix, el Jurat podrà proposar l'atorgament exaequo dels premis si hi ha un empat de candidatures
amb puntuació màxima.

3.7 L'import màxim destinat a la concessió d'aquests premis és de 10.000,00 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària 8775D/483.0001/641 del pressupost del CCAM per a l'any 2022.

4. Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, s'inicia a l'endemà
de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 14:00 hores del dia 20 de juliol de
2022.

Els llocs de presentació són els que es determinen a la base 7.

El formulari de sol·licitud està disponible als llocs establerts a la base 7.

5. Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per a 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 estableix la base 6.

6. Obligacions

Pel que fa a les obligacions de les persones beneficiàries, cal atenir-se al que estableix la base 11.

Contra aquesta resolució de convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
d'alçada davant del conseller o consellera d'Empresa i Treball, en la seva qualitat de president/a del Consorci,
d'acord amb el que disposa l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, en relació amb els articles 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 a
comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de juny de 2022

Agnès Russiñol i Amat

Directora

(22.168.038)
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