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B
les petites empreses, microempreses i cooperatives amb 

  
 

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8636 de 8 de febrer de 
2021, la  
extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les 
mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en 

microempreses i cooperatives. 

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i 
sectors més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de 
treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i les cooperatives. 

L'ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un 

màxim de 30.000 euros per empresa beneficiària. 

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència 

competitiva.  

l tràmit per demanar l'ajut 

ins al dia 22 de febrer de 2021 

(https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/)  

Catalunya. 
 
Objecte i persones beneficiàries  

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i 

sectors més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i mantenir els llocs de  

treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i les cooperatives 

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions les micro i petites empreses i les cooperatives 

amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d'Expedient de Regulació Temporal 

d'Ocupació (ERTO) actiu a data de 31 de gener de 2021 : 

Barcelona, dilluns, 8 de febrer de 2021. 
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- Petita empresa: 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: menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual 

que no supera els 2 milions d'euros. 

A efectes d'aquests ajuts també s'entenen beneficiàries, les cooperatives amb menys de 50 treballadors o 

socis cooperatius, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions 

d'euros. 

Queden excloses: 

- Els autònoms a títol individual. 

- Les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic. 

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents: 

- Tenir treballadors en situació d'ERTO actiu a 31 de gener de 2021 

- Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de 

desembre de 2020. En cas d'incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i 

haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora 

corresponents. 

A efectes d'aquestes bases, es considera nombre de treballadors a la suma del nombre total de 

treballadors que té l'empresa, ja estiguin en ERTO o en actiu, independentment del tipus de 

jornada (complerta, reduïda....). 

- Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la 

. 

Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, 

l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un 

ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la 

documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial. 

- 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. 

- Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos 

d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball, 

de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència 

masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o 

superior a 25 persones.  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. 

- Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 

política lingüística. 
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- No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria 

d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de 

seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text 

refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 

5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i 

abonat les quantitats requerides per aquest concepte. 

- Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 

92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

finances públiques de Catalunya. 

- Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció de riscos laborals.  

- Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb 

aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral 

entre homes i dones. 

- No haver estat condemnades en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones 

físiques adscrites a l'execució de l'activitat subvencionada, per algun delicte contra la llibertat i la 

indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, incloent-

hi la pornografia. 

- En el cas de les microempreses i les petites empreses, poden tenir la consideració d'empresa en  

situació de crisi abans del 31 de desembre de 2019, sempre que no es trobin en un 

procediment concursal ni hagin rebut una ajuda de salvament o de reestructuració. 

- No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió prèvia de la Comissió 

Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior (amb 

excepció dels ajuts destinats a reparar els perjudicis causats per determinats desastres naturals). 

- Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible. 

- En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries cal estar donat d'alta 

en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques. 

- En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets 

d'autor complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual. 

- Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres subvencions públiques o privades per a la 

mateixa activitat. 

- Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar. 

La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents: 

- Requisits exposats anteriorment,  si s'escau. 

- Disposar de l'escriptura de constitució de l'entitat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre 

mercantil o al registre corresponent. 

-  Disposar de facultats de representació de la empresa, d'acord amb la escriptura notarial 

corresponent inscrita al Registre mercantil o al registre corresponent, si escau. 

- Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament 

auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable. 
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- Que el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic establert a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de 

juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per 

a la concessió de subvencions. 

- La declaració d'altres ajuts que hagi rebut la persona sol·licitant a l'empara de la Decisió de la 

Comissió Europea SA 56851 i qualsevol decisió posterior que la modifiqui o ampliï.  

- Que es compromet a declarar els altres ajuts que hagi rebut a l'empara de la Decisió de la 

Comissió Europea SA 56851 i qualsevol decisió posterior que la modifiqui o ampliï, pels mateixos 

costos subvencionables que preveu aquesta Resolució i durant l'exercici fiscal en curs. 

 

Obligacions de les persones beneficiàries 

Són obligacions generals de les persones beneficiàries d'aquests ajuts: 

- Mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de 

desembre de 2020.  

En cas d'incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i ha de reintegrar la   

totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents. 

- Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant del Consorci de Comerç, Artesania i 

Moda de Catalunya.  

- Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la 

concessió, o el gaudiment de la subvenció.  

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i 

Coneixement, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la 

Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d'altres òrgans 

competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida 

en l'exercici de les actuacions anteriors. 

- Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció, en el formulari de sol·licitud, l'existència d'altres 

subvencions sol·licitades o atorgades per a la mateixa finalitat, ajudes, ingressos o recursos que 

recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció, i qualsevol altra alteració produïda en 

les ja comunicades, per tal que se'n pugui avaluar la seva compatibilitat. 

- Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats 

en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així 

com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per la normativa amb relació 

als comptes, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i 

control. 

- Procedir al reintegram nt dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes 

que s'indiquin a la resolució corresponent. 

- Les persones beneficiàries d'aquestes subvencions s'obliguen a complir els principis ètics i regles 

de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva 

activitat, a efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis. 
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- En cas que els beneficiaris siguin fundacions han d'haver adaptat els estatuts segons la disposició 

transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 

relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior. 

- Les entitats privades a les quals es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, 

del 29 de desembre, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa 

Llei que els siguin aplicables. 

Quantia  

L'ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO, a 31 de gener de 2021, amb un 

màxim de 30.000 euros per empresa beneficiària. 

L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la 

concessió de la subvenció. 

Procediment de sol·licitud i documentació  

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones 

interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya 

(http://canalempresa.gencat.cat ), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 

(http://ccam.gencat.cat ) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement 

(http://empresa.gencat.cat/ca/inici/ ). 

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen 

aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). La identificació de la 

persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i 

que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronica- seu.html.  

Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari i en el cas que presenti més d'una sol·licitud es 

tindrà en compte la última presentada. 

Criteris de valoració 

Es valoraran els criteris següents d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts: 

- Empreses que han mantingut o incrementat la seva facturació a l'exercici 2020, respecte a 

l'exercici 2019: 0 punts. 

- Empreses que hagin sofert una disminució de la facturació de l'exercici 2020 respecte a l'exercici 

del 2019,es calcularà el percentatge de disminució de la mateixa i es donarà el nombre de punts 

corresponents en funció d'aquest percentatge: 

 

 Fins a 100 punts: En aquells casos en que l'empresa fos creada amb posterioritat a l'1 de 

Gener de 2019, és procedirà per el càlcul de la facturació de la següent manera: 
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a) Empreses creades abans del 30 de setembre 2019: Es tindrà en compte la 

comparativa de la facturació de l'últim trimestre del 2019  versus la facturació de 

l'últim trimestre del 2020. 

b)  Empreses creades a partir de l'1 d'octubre del 2019: Es tindrà en compte la 

comparativa de la mitjana de facturació dels dos primers mesos de vida de 

l'empresa amb la facturació de gener del 2021. 

Procediment de concessió i resolució  

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència 

competitiva. 

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar de l'endemà de la data 

de publicació de la convocatòria. En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el 

termini de sis mesos s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada per silenci administratiu negatiu. 

La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de 

la persona o entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l'import i el termini de justificació de 

l'execució de l'objecte de la subvenció. 

Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de 

dos tipus: administratives o sobre el terreny. El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya 

estableix un procediment de no menys del 3% de mostreig per comprovar la documentació que consideri 

oportuna i que li permeti tenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció. La selecció 

de la mostra es fa pel procediment de mostreig aleatori simple, mitjançant un programa informàtic 

específic 

Règim de compatibilitats dels ajuts i acumulació 

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb la resta d'ajuts, subvencions i ingressos per a la 

mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea 

o d'organismes internacionals. 

Els ajuts que preveu aquesta Resolució es poden acumular amb altres ajuts atorgats d'acord amb la Decisió 

de la Comissió Europea SA 56851 i qualsevol decisió posterior que la modifiqui o ampliï. 

Els ajuts que preveu aquesta Resolució es poden acumular amb altres ajuts de minimis. 

Quan la persona sol·licitant hagi rebut o li hagi estat concedit un ajut de minimis per finançar les mateixes 

despeses subvencionables ha de respectar, de manera acumulada, el límit màxim fixat al Marc temporal 

(800.000,00 euros per persona beneficiària). 

Quan l'ajut concedit d'acord amb aquest règim s'acumuli, per als mateixos costos subvencionables, amb un 

altre ajut exempt segons el Reglament d'exempció per categories o un ajut aprovat per una Decisió de la 
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Comissió, els ajuts es podran acumular entre si, sempre que es respectin les intensitats i els imports 

màxims d'ajut establerts. 

es persones beneficiàries poden renunciar a la subvenció atorgada i, a aquest efecte, l'òrgan que va atorgar 

la subvenció dictarà la resolució corresponent. Les persones beneficiàries han de retornar la quantitat 

indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents. 

Els ajuts que preveu aquesta Resolució es poden acumular amb altres ajuts atorgats d'acord amb la Decisió 

de la Comissió Europea SA 56851 i qualsevol decisió posterior que la modifiqui o ampliï. 

 

 

mailto:foment@foment.com
http://www.foment.com/

