
ALTRES DISPOSICIONS

AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETÈNCIA

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2022, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de
subvencions destinades al finançament de programes de compliance en matèria de competència de les
empreses (ref. BDNS 633718).

La Llei 1/2009, del 12 de febrer, va crear l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) com a organisme
independent, que adopta la forma d'organisme autònom de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat d'obrar per a exercir les seves funcions.

Són funcions de l'ACCO en matèria de defensa de la competència instruir i resoldre els expedients i, en l'àmbit
de la promoció de la competència, emetre informes de regulació i exercir les funcions d'anàlisi que comprenen,
entre d'altres, la investigació dels diversos sectors econòmics des de l'òptica de la competència, i l'elaboració i
la difusió d'estudis relacionats amb la competència.

D'altra banda, la Resolució de 28 d'abril de 2022, del president de l'ACCO, va aprovar les bases reguladores del
procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes de compliance en
matèria de competència de les empreses (DOGC núm. 8667, de 13.5.2022).

Per això, d'acord amb el que preveu el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i de conformitat amb les funcions que m'han estat atorgades per la Llei 1/2009, del 12 de febrer,
de l'Autoritat Catalana de la Competència,

Resolc:

1. Objecte

Obrir la convocatòria, en l'àmbit de la promoció de la competència, per a la concessió de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, a les empreses que adoptin i implantin en la seva organització un programa de
compliance en matèria de competència.

2. Bases reguladores

2.1 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per la Resolució de 28 d'abril de 2022, del
president de l'ACCO, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de
subvencions destinades al finançament de programes de compliance en matèria de competència de les
empreses (DOGC núm. 8667, de 13.5.2022).

2.2 La base reguladora 4 estableix els requisits, condicions i incompatibilitats. D'acord amb el Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
l'empresa sol·licitant també ha de complir la quota de reserva per a la integració social de les persones amb
discapacitat, establerta per la legislació vigent. Aquest requisit s'acredita mitjançant una declaració responsable
inclosa al formulari de sol·licitud.

3. Aplicació pressupostària i import

3.1 L'import màxim que es destina a la concessió d'aquestes subvencions és de 150.000,00 euros i es farà
efectiu amb càrrec a la partida D/470000100/6810 del pressupost de despeses de l'ACCO per a l'any 2022.

3.2 Les subvencions que es concedeixin en virtut d'aquesta convocatòria no poden superar el 70% del
pressupost total del programa de compliance presentat (IVA no inclòs), ni la quantitat màxima de subvenció,
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que es fixa en 10.000 euros.

4. Sol·licituds i termini de presentació

4.1 El termini de presentació de les sol·licituds anirà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al
DOGC fins al dia 29 de juliol de 2022.

4.2 El procediment per a la presentació de les sol·licituds i la documentació s'estableix a les bases 7 i 8 de les
bases reguladores d'aquestes subvencions.

5. Òrgans competents per a la tramitació

5.1 El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions als programes de compliance es tramitarà en
règim de concurrència competitiva, d'acord amb les bases 11, 12 i 13 de les bases reguladores esmentades.

5.2 L'òrgan instructor del procediment és la Secretaria General de l'ACCO, i elabora la proposta provisional de
concessió, en vista de la proposta de la Comissió de Valoració, que està presidida pel director general de l'ACCO
i integrada com a vocals, per la cap de l'Àrea d'Instrucció d'Expedients i per una persona avaluadora externa a
l'ACCO, la senyora Julia Suderow Rodríguez, que ha estat designada pel president de l'ACCO.

5.3 Dins del termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la proposta provisional
de concessió, les empreses sol·licitants poden presentar-hi al·legacions. Aquesta proposta es publica al Tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat, en els termes fixats per la base reguladora 11.7 d'aquestes
subvencions.

5.4 L'òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de concessió de les subvencions, a la vista, en
tot cas, de la proposta de resolució provisional de concessió, dels desistiments o al·legacions formulades pels
beneficiaris proposats.

6. Òrgan competent per a la resolució de les subvencions i els recursos

6.1 L'òrgan instructor eleva la seva proposta definitiva de concessió a l'òrgan competent per a la seva
resolució, que és el president de l'ACCO.

6.2 La resolució de concessió de subvencions, dictada pel president de l'ACCO, es notificarà en el termini
màxim de 6 mesos, a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. Segons l'article 54.2.e)
de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat una resolució
expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades per silenci administratiu.

6.3 La resolució de concessió de subvencions es publicarà al Tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat). D'acord amb la base reguladora 11.7, aquesta publicació
substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

6.4 Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa segons l'article 3.2 de la Llei 1/2009,
del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència, les persones interessades poden interposar un
recurs potestatiu de reposició davant el president de l'ACCO en el termini d'1 mes, a comptar de l'endemà de la
seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat i al web de l'ACCO, d'acord amb el que
estableixen 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 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, un recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos comptadors
igualment des de l'endemà de la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat i al web de
l'Autoritat Catalana de la Competència, d'acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

7. Protecció de dades

L'ACCO es compromet a complir la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i, en concret, el
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En especial, es compromet a adoptar
les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar l'accés per
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part de qualsevol persona sense l'autorització corresponent.

Barcelona, 10 de juny de 2022

Roger Loppacher Crehuet

President de l'ACCO

(22.166.058)
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