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Requisits 

  
 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 Seguretat Social que s’hauran de mantenir durant tot el 
procediment. 

 
 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.  
 

 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.  
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 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 relativa al compliment dels requisits següents:  
 

 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 l’empresa, d'acord amb la 

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



Mallorca, 214, baixos 
08008 Barcelona  
T 934 510 202  
www.cafbl.cat 
cafbl@cafbl.cat 

 

 

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

degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i 
sectorial aplicable.  

 
 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.  

 


