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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
ORDRE TSF/270/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de
concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals de la Línia
Capitalcoop.
El Pla d'acció sobre emprenedoria 2020 a Europa, recollit a la Comunicació de la Comissió al Parlament
Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, estableix la necessitat de
promoure a Europa mesures i un entorn molt més favorable perquè les persones emprenedores i les empreses
puguin prosperar i créixer.
El crèdit continua sent una de les palanques indispensables per a la reactivació econòmica, com també és
prioritari oferir més mesures i eines adequades que propiciïn i facilitin la capitalització de les empreses
d'economia social i cooperativa.
Per facilitar l'accés al crèdit, reforçar la capitalització de les empreses i donar resposta als problemes de manca
de liquiditat de les cooperatives i les societats laborals a Catalunya, en data 22.7.2015 es va signar el conveni
de col·laboració amb la Fundació per a la Innovació i Projecció de Cooperatives (Seira) (que dóna suport
financer a les cooperatives de treball associat), diverses entitats de finances ètiques i cooperatives: Cajas
Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajamar), Caja Laboral Popular, Sociedad Cooperativa de
Crédito Limitada (Laboral Kutxa), Banca Popolare Etica, Soc. Coop., Sucursal a Espanya (Fiare BancaEtica),
Coop57, SCCL, i dues societats de garantia recíproca: Avalis de Catalunya, SGR, i Oinarri Sociedad de Garantía
para la Economía Social, SGR (Oinarri).
L'1 de setembre de 2015 es va publicar l'Ordre EMO/269/2015, de 27 de juliol, per la qual s'establien les bases
reguladores de la concessió de subvencions sobre préstecs destinats a capitalitzar les cooperatives i les
societats laborals i es convocava la Línia Capitalcoop 2015.
A través d'aquesta Ordre es van subvencionar els préstecs concedits per realitzar aportacions de capital que van
realitzar les persones, físiques o jurídiques, sòcies d'una cooperativa o societat laboral, i que van realitzar
mitjançant un préstec bancari.
La present Ordre permet la continuïtat del programa Capitalcoop i té la voluntat de fer un pas més endavant en
l'àmbit del finançament per seguir oferint instruments que facilitin la capitalització de les cooperatives i societats
laborals, així com la seva solvència financera.
Fruit de l'experiència desenvolupada a l'Ordre anterior, s'introdueixen millores de simplificació i agilitat, de
manera que es redueix en una sola fase l'aportació de capital i s'amplia el ventall de possibilitats de capitalitzar
la cooperativa, i no és obligatori que sigui necessari la figura del préstec, de manera que també podran ser
objecte de subvenció les aportacions de capital directes que parteixin de capital no financer. Així mateix, en el
cas que se subscrigui un préstec, es podrà sol·licitar la subvenció addicional dels seus interessos, i per a una
major celeritat en el procediment els préstecs hauran d'estar formalitzats abans de presentar la sol·licitud.
Atès el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de
24.12.2013);
Atès el Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrari (DOUE L
352, de 24.12.2013);
Atès el Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles
107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector de la pesca i de
l'aqüicultura (DOUE L 190, de 28.6.2014);
Atès el Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis concedits a empreses que prestin serveis d'interès
econòmic general (DOUE L 114/8, de 26.4.2012);

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/14

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7226 - 14.10.2016
CVE-DOGC-A-16285040-2016

Atesos 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 desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;
Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, i en virtut de
les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article únic
L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de subvencions per a la capitalització de les
cooperatives i de les societats laborals de la Línia Capitalcoop.

Disposició transitòria
Els expedients de subvencions que s'hagin atorgat d'acord amb la disposició que la present Ordre deroga es
continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

Disposició derogatòria
Es deroga l'Ordre EMO/269/2015, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les
subvencions per al finançament dels interessos per a la capitalització de cooperatives i societats laborals i es fa
pública la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6947, d'1.9.2015).

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

Barcelona, 10 d'octubre de 2016

Dolors Bassa i Coll
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1
Bases generals

–1 Objecte
L'objecte d'aquesta Ordre és regular el procediment de concessió de subvencions per a la capitalització de les
cooperatives i de les societats laborals, amb seu social o centre de treball a Catalunya, de la Línia Capitalcoop.
Línia 1: Aportació monetària de capital social, no remunerada.
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Línia 2: Interessos de préstec per l'aportació monetària de capital social no remunerada.

–2 Procediment de concessió
2.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva, i es
resoldrà fins a exhaurir el crèdit disponible. En cap cas la presentació de la sol·licitud dóna dret a l'obtenció de
la subvenció.
2.2 Les sol·licituds es tramitaran i es resoldran per ordre cronològic de presentació al Registre. La data que es
tindrà en compte a efectes de determinar aquest ordre serà la data en la qual es completi la sol·licitud amb la
presentació de tota la documentació exigida.
2.3 El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 2 mesos, comptat a partir de la data en què
s'hagi presentat la sol·licitud. Un cop transcorregut aquest termini, si no s'ha produït la notificació esmentada,
s'entendrà que la sol·licitud es desestima, per silenci administratiu, d'acord amb el que estableixen els articles
54.2.e) i 55.a) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost.

–3 Beneficiaris
Podran sol·licitar les subvencions de la línia 1 les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que
hagin fet una aportació de capital social a l'empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies,
sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda.
Podran sol·licitar les subvencions de la línia 2 les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que
hagin formalitzat un préstec per fer una aportació de capital social a l'empresa cooperativa o societat laboral de
la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda.
Les cooperatives o societats laborals a les quals es facin les aportacions de capital social han d'estar inscrites al
Registre de cooperatives de Catalunya o al Registre administratiu de societats laborals de la Generalitat de
Catalunya, i han d'estar donades d'alta d'activitat.

–4 Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària
4.1 Els requisits que han de complir les persones físiques sol·licitants de les subvencions són els següents:
a) Desenvolupar la seva activitat professional a Catalunya.
b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la
Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de
presentar el formulari de sol·licitud, previ a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la condició de beneficiari, previstes a
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
4.2 Els requisits que han de complir les persones jurídiques sol·licitants de les subvencions són els següents:
a) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la
Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de
presentar el formulari de sol·licitud, previ a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
b) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió que declari un
ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
c) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística.
d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la condició de beneficiari, previstes a
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
e) No haver estat sancionades mitjançant resolució ferma per la comissió d'una 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, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social,
aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, que hagin aplicat les
mesures correctores previstes i hagin abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
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f) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els 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.
g) En cas que tingui una plantilla de 50 o més persones treballadores, complir la quota legal de reserva de llocs
de treball en la plantilla de l'empresa, prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o
les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret
86/2015, de 2 de juny.
h) En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar
casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord
amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret
de les dones a eradicar la violència masclista.
i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures dirigides a
evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. En el cas de les empreses de més de 250
treballadors/es s'ha d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix
l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm.
71, de 23.3.2007).
j) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals; el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el
Reglament dels serveis de prevenció, així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei
54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
k) Complir l'obligació que estableix la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la
infància i l'adolescència, que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l'accés i l'exercici a les
persones, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no pot haver estat condemnat per
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual,
l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de
menors, així com per tràfic d'éssers humans.
l) Complir l'obligació de respectar la igualtat efectiva de dones i homes, i no haver estat sancionades per
resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat
pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere, de conformitat amb l'article 11 de la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
m) Estar legalment constituïda i inscrita als registres corresponents, i als específics en funció de la seva
activitat, o bé haver iniciat els tràmits per al seu registre mitjançant la presentació de la sol·licitud d'inscripció
de la societat. En aquest últim cas s'haurà d'estar inscrita de forma definitiva, com a màxim, el 31 de desembre
de l'any de la convocatòria.
n) Mantenir-se al dia de les seves obligacions registrals d'acord amb el Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil; l'article 18 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de
cooperatives; el Decret 203/2003, d'1 d'agost, sobre l'estructura i el funcionament del Registre general de
cooperatives, i el Reial decret 2114/1998, de 2 d'octubre, sobre registre administratiu de societats laborals.
o) Tenir un centre de treball a Catalunya, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre on
estigui inscrita.
p) No haver superat la quantia màxima d'ajuts en concepte de minimis que pot rebre una empresa durant
l'exercici fiscal en curs i en els dos exercicis fiscals anteriors.
q) Ser “empresa única”, en el sentit d'allò que preveu l'article 2 dels reglaments UE dels ajuts d'estats.
r) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-les.
4.3 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixi la
convocatòria ordinària comporta la inadmissió de la sol·licitud.

– 5 Àmbit temporal
L'àmbit temporal per a l'execució les actuacions objecte de subvenció es determinarà a la convocatòria
corresponent.
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– 6 Actuacions subvencionables
6.1 Línia 1: es consideren subvencionables les aportacions monetàries de capital social que facin les persones
físiques o jurídiques a una cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació
respongui a una necessitat de creació, consolidació o creixement de l'empresa i que suposi el manteniment o
l'increment d'ocupació a l'empresa.
6.1.1 No es podran atorgar més de 40.000,00 euros en concepte de subvenció de la línia 1 per a la
capitalització d'una mateixa cooperativa o societat laboral tenint en compte la suma de les subvencions
atorgades que li corresponguin en cas que es facin múltiples aportacions de capital per diverses persones
sòcies.
6.2 Línia 2: es consideren subvencionables els interessos dels préstecs, subscrits per les persones físiques o
jurídiques, la finalitat dels quals sigui les aportacions monetàries de capital a les cooperatives o les societats
laborals de les quals siguin sòcies.
6.2.1 Excepcionalment, podran ser objecte de subvenció els interessos dels préstecs aprovats a nom de
diversos titulars sempre que la persona sol·licitant de la subvenció acrediti que el principal del préstec
correspon a l'import de l'aportació de capital social que ha de realitzar a la cooperativa o societat laboral.
6.2.2 No seran subvencionables els interessos dels préstecs de capitalització pel refinançament d'un préstec
anterior formalitzat amb la mateixa entitat per la cooperativa o societat laboral a la qual es fa l'aportació de
capital.
6.2.3 No es podran atorgar més de 10.000,00 euros en concepte de subvenció dels interessos del préstec per a
la capitalització d'una mateixa cooperativa o societat laboral tenint en compte la suma de les subvencions
atorgades. L'incompliment d'aquest límit implicarà la denegació de la/les sol·licitud/s que s'hagin presentat en
últim lloc.

– 7 Import
L'import de la subvenció serà el que es determini a la convocatòria, d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

– 8 Sol·licituds
Les sol·licituds s'han de presentar, segons el model normalitzat, en el termini i en els llocs indicats a la
corresponent convocatòria.
Una mateixa persona física o jurídica podrà presentar una única sol·licitud per a la línia 1 i per a la línia 2.
No s'admetrà més d'una sol·licitud d'una mateixa persona per a la mateixa línia de subvenció, i es desestimarà,
en qualsevol cas, la presentada en últim terme.

– 9 Documentació
9.1 Als formularis de sol·licitud, degudament formalitzats, s'hi ha d'adjuntar la documentació que s'indica a
continuació:
a) Memòria normalitzada explicativa sobre la cooperativa o la societat laboral, sobre el projecte de consolidació
o creixement pel qual és necessària l'ampliació de capital, si s'escau, i el motiu pel qual es fa l'aportació de
capital. Aquesta memòria estarà inclosa al formulari de sol·licitud.
b) Full de domiciliació bancària degudament diligenciat, d'acord amb el model del Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, disponible a l'adreça d'Internet
http://economia.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ECO/A_Departament/arxius/trans_banc_area_sepa.pdf
, i segellat per l'entitat financera. Aquest full només s'haurà d'aportar en el cas de canvi de dades o si és el
primer cop que se sol·licita una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
c) En cas que l'aportació es faci a una cooperativa, certificat emès pel consell rector de la cooperativa on
s'identifiqui el següent: la data en què el consell rector o l'assemblea ha acordat l'aportació de capital, l'import
total d'aquesta aportació, si l'aportació és obligatòria o voluntària, identificació de la persona sòcia que aporta
el capital i la quantia, la data i/o el calendari dels desemborsaments, on la data del primer desemborsament
haurà de ser, en qualsevol cas, anterior a la data de la sol·licitud de la subvenció, i les condicions on de forma
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explícita s'especifiqui que l'aportació de capital no serà remunerada.
d) En cas que l'aportació de capital es faci a una societat laboral, certificat de l'/dels administrador/s en què es
faci constar l'acord de la junta, identificació de la persona sòcia que ha fet l'aportació de capital, l'import
aportat, la data de desemborsament i que l'aportació no serà retribuïda. En cas que no s'hagi efectuat la
totalitat del desemborsament, caldrà adjuntar un calendari amb els diferents desemborsaments previstos, on la
data del primer desemborsament haurà de ser, en qualsevol cas, anterior a la data de la sol·licitud de la
subvenció.
e) Per a les sol·licituds de la Línia 2 caldrà adjuntar la fotocòpia del contracte de préstec formalitzat objecte de
la subvenció, en el qual han de constar la persona prestatària, l'objecte del préstec, el principal del préstec, el
tipus d'interès i el període d'amortització. En cas que el préstec s'hagi formalitzat en una entitat que hagi
subscrit un conveni de col·laboració amb el Departament, serà la mateixa entitat la que faciliti aquesta
informació.
f) Els/les sol·licitants que hagin negociat amb l'Administració una pròrroga, un ajornament, una moratòria o
qualsevol altra condició especial, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.
g) Declaració responsable sobre el compliment dels requisits als quals fan referència les lletres h), i) i l) de
l'article 4.2 relatius al compliment de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, i la Llei 17/2015, de 21 de juliol.
9.2 En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualssevol dels departaments de la Generalitat de
Catalunya, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona o l'entitat sol·licitant conforme no
hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan davant
el qual es va presentar la documentació. En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació
presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització
del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.
9.3 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableix aquest apartat es requerirà el sol·licitant perquè en un
termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa,
es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68.1
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
9.4 Totes les notificacions o comunicacions, tràmits, informes, resolucions i altres actuacions que l'òrgan
competent hagi de dur a terme per a la tramitació del procediment administratiu es faran per mitjans
electrònics quan els sol·licitants o beneficiaris de la subvenció siguin persones jurídiques, d'acord amb el que
estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost.
Quan es tracti de persones físiques, es podran utilitzar mitjans electrònics quan les persones interessades així
ho hagin sol·licitat o consentit expressament, d'acord amb l'article 43.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
9.5 L'acreditació dels requisits indicats a la base 4 es realitzarà mitjançant la declaració responsable
corresponent, que estarà incorporada al formulari de sol·licitud.
9.6 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les
dades que conté o es declaren.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la
sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es conegui i amb
l'audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de
subvencions, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat
a la concessió.

–10 Requisits dels projectes
És requisit necessari per poder atorgar la subvenció que el projecte presentat obtingui, com a mínim, 30 punts,
d'acord amb la puntuació següent:
a) Aportació inicial d'un nou soci: fins a 5 punts.
b) Empresa de creació recent amb una antiguitat no superior a 3 anys: fins a 15 punts.
c) Objectiu de la societat amb la incorporació del capital social: fins a 15 punts.
d) Coherència i viabilitat del projecte en relació amb les aportacions de capital: fins a 25 punts.
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e) Incidència del projecte en el manteniment o la creació d'ocupació: fins a 25 punts.
f) Conjunt de les aportacions de capital per part d'altres persones sòcies a la mateixa societat: fins a 15 punts.
Per valorar l'apartat b) es tindrà en compte la data d'inscripció als registres corresponents de l'escriptura
pública de constitució de l'empresa a la qual es faci l'aportació de capital en els 3 anys anteriors a la data de
publicació de la convocatòria anual de les subvencions regulades en aquesta Ordre.
No es podran subvencionar aquells projectes que hagin obtingut una puntuació igual o inferior a 30 punts.

–11 Obligacions
Són obligacions de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions les següents:
a) Mantenir l'aportació al capital social durant almenys 5 anys.
b) La persona que ha fet l'aportació de capital haurà de mantenir la condició de sòcia de la cooperativa o
societat laboral almenys durant 5 anys.
c) Destinar l'import de la subvenció de la línia 1 a una aportació de capital social i l'import de la subvenció de la
línia 2 a amortitzar el capital del principal del préstec.
d) En el cas de les subvencions de la línia 2, els préstecs no poden ser cancel·lats anticipadament abans de la
seva amortització total ni poden ser objecte de subrogació.
e) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en la forma
i el termini que estableix la base que regula la justificació de les subvencions.
f) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió,
o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l'activitat que ha de cobrir l'import
finançat o subvenció; o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el
cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixin les bases reguladores.
g) Conservar els justificants originals i electrònics i la resta de documentació relacionada amb la subvenció
atorgada durant un període mínim de cinc anys.
h) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la
destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit
a l'òrgan instructor, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis
substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen aquestes bases. Els
canvis no comunicats o que no s'hagin acceptat poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la
subvenció.
i) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, 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 altres òrgans competents, tant nacionals com
comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
j) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa
finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat 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 compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui i,
en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que
s'indiquin a la resolució corresponent.
També són obligacions de les persones jurídiques beneficiàries de la subvenció les següents:
l) 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 les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat
de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.
m) Portar una comptabilitat separada per tal d'identificar les despeses imputades a cadascuna de les accions
subvencionades.
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n) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit
producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.
o) Incloure el logotip del Departament i l'expressió corresponent en els elements informatius i de difusió de
l'activitat objecte de subvenció, segons el Programa d'Identificació Visual (PIV). Aquest logotip es pot trobar a
l'apartat de descàrregues del web d'identitat corporativa http://identitatcorporativa.gencat.cat. A més, caldrà
incloure el logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Laboral d'acord amb les instruccions recollides a l'ordre
de distribució territorial corresponent.
p) De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els
beneficiaris de les subvencions han de manifestar el seu compliment amb el que preveu aquesta Llei, mitjançant
la declaració responsable inclosa al formulari de sol·licitud.
q) Les entitats a les quals fan referència els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que perceben subvencions o ajuts
públics de més de 100.000,00 euros anuals o almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeix de
subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000,00 euros, han de complir les
obligacions aplicables del títol II de la mateixa Llei.
r) En compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les persones jurídiques a les quals
se'ls hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000,00 euros han de comunicar, se s'escau, en el
termini establert per a la presentació de la justificació de la subvenció, a l'òrgan concedent, mitjançant
declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració.
s) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones
beneficiàries, previstos a l'annex 2 de la present Ordre, i han d'acreditar la seva adhesió mitjançant la
declaració responsable inclosa al formulari de sol·licitud.
t) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions.

–12 Resolució i notificació
12.1 La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de
la persona sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció i l'import de la subvenció atorgada.
12.2 Contra la resolució de concessió o de denegació de subvencions, que no exhaureix la via administrativa, es
pot presentar recurs d'alçada davant la persona titular de la secretaria general del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el
que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
12.3 Aquestes subvencions es poden reduir parcialment o totalment, abans que no es dicti la resolució
definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, d'acord amb l'article 92.2.g 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.

–13 Revisió i variacions en la destinació de la subvenció
13.1 L'òrgan concedent de la subvenció té la facultat de revisar les subvencions concedides i modificar la
resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la
subvenció.
13.2 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol
alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció
concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc a la
modificació de la resolució de concessió en els termes que estableix la normativa reguladora de la subvenció.
13.3 El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa
finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat per
l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
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–14 Justificació
14.1 Les persones físiques o jurídiques, beneficiàries de la subvenció de la Línia 1 i/o de la Línia 2, que no
hagin desemborsat la totalitat de l'import de l'aportació de capital, hauran de presentar en el termini màxim de
2 mesos des de la notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció un compromís, segons el model
normalitzat, per part de la persona beneficiària de la subvenció, de desemborsar la totalitat de l'import de la
subvenció en el moment en què se n'hagi fet l'ingrés al compte bancari del beneficiari.
14.2 Les persones físiques o jurídiques beneficiàries de la Línia 2 han de presentar en el termini màxim de 2
mesos des de la notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció un compromís de destinar l'import
íntegre de la subvenció a amortitzar el capital del principal del préstec en el moment que rebi l'ingrés al compte
bancari de l'import de la subvenció.
14.3 En cas que l'aportació es faci a una cooperativa, hauran de presentar en el termini màxim d'1 mes des que
s'hagi fet l'ingrés de la subvenció al compte bancari de la persona beneficiària, un certificat, segons el model
normalitzat, emès pel consell rector de la cooperativa fent constar la identificació de la persona sòcia, l'import
de l'aportació de capital i l'import total desemborsat, que no podrà ser inferior a l'import mínim de l'aportació
que es determini a la convocatòria corresponent. En el certificat s'hi haurà de fer constar de forma explícita la
data en què s'hagi fet el desemborsament de la totalitat de l'import de la subvenció de la Línia 1 i que la
totalitat de l'aportació no serà retribuïda.
14.4 En cas que l'aportació de capital es faci a una societat laboral, hauran de presentar en el termini màxim
d'1 mes des que s'hagi fet l'ingrés de la subvenció al compte bancari de la persona beneficiària, un certificat,
segons el model normalitzat, del/dels administrador/s on es faci constar la identificació de la persona sòcia,
l'import de l'aportació de capital i l'import total desemborsat, que no podrà ser inferior a l'import mínim de
l'aportació que es determini a la convocatòria corresponent. En el certificat s'hi haurà de fer constar de forma
explícita la data en què s'hagi fet el desemborsament de la totalitat de l'import de la subvenció de la Línia 1 i
que la totalitat de l'aportació no serà retribuïda.
14.5 En qualsevol cas, s'haurà d'acreditar, mitjançant els certificats indicats al 14.3 i 14.4, que s'ha realitzat un
desemborsament de l'aportació del capital pel qual s'hagi obtingut la subvenció per a la Línia 1. En el cas que la
subvenció atorgada de la Línia 1 sigui l'import màxim establert a la convocatòria, l'aportació desemborsada que
s'haurà d'acreditar en els certificats anteriors serà la mínima aportació que justifica l'obtenció d'aquest import
màxim. Aquesta acreditació també és obligatòria per a les persones beneficiàries de la Línia 2.
14.6 Les persones físiques o jurídiques beneficiàries de la Línia 2 hauran de presentar, en el termini màxim d'1
mes des de l'ingrés de l'import de la subvenció al seu compte bancari, un certificat de l'entitat bancària que
acrediti que l'import de la subvenció s'ha destinat a l'amortització del capital del principal del préstec.

–15 Reconeixement de l'obligació i pagament
15.1 El manament del pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 100% de l'import
atorgat un cop es notifiqui la resolució d'atorgament i suposarà el reconeixement de l'obligació de l'import de la
bestreta, per a la qual no s'exigeixen garanties.
15.2 El pagament efectiu de les obligacions reconegudes de la subvenció es farà d'acord amb la liquiditat, la
disponibilitat i els criteris de programació de la Tresoreria de la Generalitat i les condicions que estableixi la
resolució de concessió.

–16 Règim de compatibilitat de les subvencions
Les subvencions atorgades d'acord amb aquesta Ordre són incompatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per
l'entitat sol·licitant per a la realització de la mateixa acció procedent d'altres entitats públiques o privades,
nacionals o internacionals.

– 17 Òrgans competents per a la gestió, instrucció i resolució del procediment
17.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Subdirecció General d'Economia Social, Tercer
Sector i Cooperatives.
17.2 L'òrgan competent per valorar les sol·licituds és el Servei de Foment de la Direcció General d'Economia
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa. Aquesta valoració consistirà en la revisió dels
requisits i el projecte presentat, aplicant els criteris de valoració establerts a la base 10.
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17.3 L'òrgan competent per dictar la resolució corresponent és la persona titular de la Direcció General
d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

–18 Revocació
18.1 L'òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o
parcialment les subvencions concedides amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de
pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
18.2 Són igualment causes de revocació, i es revocarà la totalitat de la subvenció de la Línia 1 i/o de la Línia 2,
les següents:
a) La baixa de la persona sòcia o la retirada del capital de la cooperativa abans dels 5 anys des de la seva
subscripció.
b) La retirada del capital de la societat laboral abans dels 5 anys, des de la seva subscripció.
c) La remuneració per part de la cooperativa o la societat laboral del capital aportat per la persona sòcia.
d) La remuneració del capital en cas de transmissió del capital aportat a les societats laborals.
e) La pèrdua de la condició de laboral de l'empresa capitalitzada abans de 5 anys.
f) La transformació en altres tipus de societat de l'empresa capitalitzada abans de 5 anys.
g) Les que preveuen els articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
18.3 És igualment causa de revocació, i es revocarà la totalitat de la subvenció de la Línia 2, la cancel·lació
anticipada del préstec abans de 3 anys o la seva subrogació.
18.4 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 de la subvenció
concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que preveu la secció quarta del
capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya; si aprecien algun motiu d'infracció, hauran d'instar
l'inici del procediment sancionador d'acord amb el que preveuen la secció cinquena del capítol IX de la Llei de
finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si
la Intervenció General, durant els controls que dugui a terme, es troba amb una conducta per part del subjecte
controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l'òrgan competent l'inici del
procediment de revocació i sancionador.
18.5 La resolució d'inici del procediment de revocació es notificarà a la persona interessada per tal que, en el
termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri necessàries o proposi els mitjans de prova que
consideri oportuns. Posteriorment, i immediatament abans que es redacti la proposta de resolució, s'atorgarà a
la persona interessada el tràmit d'audiència corresponent, per tal que al·legui i presenti els documents i les
justificacions que consideri oportunes. Es pot prescindir d'aquest tràmit d'audiència quan no figurin en el
procediment ni es tinguin en compte en la resolució altres fets, al·legacions i proves que els adduïts per la
persona interessada.
18.6 Transcorregut el termini esmentat, l'òrgan que va concedir la subvenció, amb la proposta prèvia de l'òrgan
instructor de la subvenció, emetrà la resolució corresponent i reclamarà el reintegrament total o parcial de les
quantitats percebudes indegudament, amb els interessos que corresponguin, d'acord amb la normativa
aplicable.
18.7 D'acord amb l'article 104, apartat tercer, del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en la redacció que en fa la Llei 12/2004, de 27 de
desembre, de mesures financeres, contra la resolució de revocació, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la recepció
de la notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un
mes comptat des de l'endemà de la seva notificació.

–19 Infraccions i sancions
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A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del
títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Podrà comportar, a més del reintegrament de la subvenció,
la incoació del procediment sancionador preceptiu, d'acord amb la legislació esmentada.

–20 Renúncia
Les entitats o persones beneficiàries poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a les
subvencions atorgades, d'acord amb el que estableixen els articles 90 i 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en cas que sigui procedent, retornar les
quanties corresponents al compte restringit d'ingressos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb
els interessos legals que corresponguin.

–21 Nul·litat i anul·labilitat
Les causes de nul·litat i anul·labilitat són les establertes a l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i es procedirà d'acord amb el que disposa aquest article.

–22 Règim jurídic
En tot el que no preveuen aquestes bases reguladores presents, s'hi ha d'aplicar els preceptes inclosos al
capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya, en tot allò que no s'oposi a la normativa bàsica estatal;
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, en els seus preceptes bàsics; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques catalanes; la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la resta de la normativa aplicable. També
són d'aplicació els reglaments (UE) previstos a la base 27 de la present Ordre.

–23 Publicitat de les subvencions atorgades
23.1 D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'article 94.6 del
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la base 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny,
quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin del mateix import o d'un import superior
a 3.000,00 euros, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies donarà publicitat als atorgaments
d'aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i indicarà la convocatòria ordinària, el programa i el
crèdit pressupostari al qual s'han imputat, la persona beneficiària, la quantitat concedida, la/les finalitat/s de la
subvenció i la seva formalització.
23.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar en el Portal de la Transparència.
23.3 D'acord amb l'article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificat per la
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres formes de reforma administrativa,
es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'extracte de la convocatòria, per conducte de la Base
de Dades Nacional de subvencions, una vegada que s'hagi presentat davant d'aquesta el text de la convocatòria
i la informació requerida per a la seva publicació.

–24 Verificació de les accions subvencionables
24.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de
dos tipus:
a) Verificacions administratives.
Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les persones o les
entitats beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació justificativa (factures, nòmines, extractes
bancaris, etc.).
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b) Verificacions in situ o sobre el terreny.
Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l'acció subvencionada i/o el compliment de les
obligacions dels beneficiaris. Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització
de l'acció subvencionada.
24.2 Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació
administrativa i sobre el terreny que puguin realitzar l'òrgan concedent i/o els òrgans competents de
l'Administració autonòmica, estatal o comunitària.

–25 Control de les accions subvencionables
L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de
frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada a l'empara d'aquesta Ordre.
Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan concedent
consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració autonòmica,
estatal i comunitària.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es reserva la potestat de fer ús dels elements d'identitat
digital així com dels elements materials, les metodologies i els productes resultants objecte de la subvenció per
tal de garantir la seva transferibilitat i el seu major aprofitament.

–26 Caràcter de les subvencions
26.1 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a les disponibilitats pressupostàries, i a la possibilitat
de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de
les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
26.2 Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen cap dret
de continuïtat en l'assignació de finançament als destinataris per a exercicis successius.
26.3 Les subvencions concedides se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

–27 Règim dels ajuts de minimis
Les subvencions previstes en aquesta Ordre tenen la consideració d'ajuts de minimis, per la qual cosa, a les
persones jurídiques se'ls aplicarà els reglaments següents: Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió,
de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió
Europea als ajuts de minimis, el Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013,
relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis
al sector agrari (DOUE L 352, de 24.12.2013), el Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny
de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de
minimis al sector de la pesca i de l'aqüicultura (DOUE L 190, de 28.6.2014); i el Reglament (UE) núm.
360/2012 de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió
Europea als ajuts de minimis concedits a empreses que prestin serveis d'interès econòmic general (DOUE L
114/8, de 26.4.2012).
L'import total de les subvencions rebudes en concepte de minimis atorgats a una única empresa no pot excedir
els 200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals, d'acord amb el Reglament (UE) núm.
1407/2013 de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió
Europea als ajuts de minimis; o de 15.000,00 euros en el cas de les empreses que operin en el sector agrícola,
d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis al sector agrícola (la definició d'empresa única
es la que preveu l'article 2 dels reglaments esmentats).
Per a les empreses que operin en el sector de transport de mercaderies per carretera el límit s'estableix en
100.000,00 euros a una única empresa durant tres exercicis fiscals. En aquest cas els ajuts de minimis no es
podran utilitzar per a l'adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera.
En el cas que les entitats beneficiàries de les subvencions siguin les empreses d'inserció i els centres especials
de treball, així com qualsevol altra entitat de l'economia social que tingui per objecte la inserció de col·lectius en
risc d'exclusió social, estaran subjectes al Reglament (UE) núm. 360/2012, de la Comissió, relatiu a l'aplicació
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dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis atorgats a empreses
que presten serveis d'interès econòmic general (DOUE L 114/8, de 24.4.2012), segons el qual la quantia total
d'ajut que pot rebre una única empresa no pot ser superior a 500.000,00 euros durant qualsevol període de
tres exercicis fiscals.
En el cas de fusions o adquisicions d'empreses, tots els ajuts de minimis atorgats anteriorment a qualsevol de
les empreses que es fusionen es tindran en compte per determinar si la concessió d'un nou ajut de minimis a la
nova empresa o a l'empresa adquirent supera el límit màxim pertinent.
No podran ser beneficiàries d'aquesta línia de subvenció, d'acord amb el Reglament (UE) 1407/2013, de la
Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament
de la Unió Europea als ajuts de minimis, el Reglament (UE) 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de
2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de
minimis al sector agrícola, i el Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles
107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis concedits a empreses que
prestin serveis d'interès econòmic general:
a) Les empreses que operin en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm.
104/2000 del Consell.
b) Les empreses que operin en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els
casos següents:
Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a
productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
Quan l'ajut estigui supeditat al fet que una part o la seva totalitat es repercuteixi en productes primaris
(pagesos).
c) Les activitats relacionades amb l'exportació a països tercers o estats membres, és a dir, els ajuts directament
vinculats a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a d'altres
despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.
d) Els ajuts condicionats a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.
e) Els ajuts, l'import dels quals es fixi sobre la base del preu o la quantitat dels productes comercialitzats.
Si una empresa opera en els sectors que preveuen els punts a) i b) de l'apartat anterior, i també en un o més
sectors o desenvolupa altres activitats incloses a l'àmbit d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la
Comissió, aquest s'aplicarà als ajuts concedits en relació amb aquests sectors o activitats, sempre que es pugui
garantir que les activitats dels sectors exclosos de l'àmbit d'aplicació del Reglament no es beneficien dels ajuts
de minimis concedits de conformitat amb aquest Reglament.
D'acord amb el Reglament (UE ) núm. 1408/2013, si una empresa opera tant en el sector de la producció
primària de productes agrícoles com en un o més sectors o desenvolupa altres activitats incloses a l'àmbit
d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1407/2013, aquest Reglament s'aplicarà als ajuts concedits a aquests
últims sectors o activitats, sempre que es pugui garantir la separació d'activitats o la distinció de costos, i que
la producció primària de productes agrícoles no es beneficia dels ajuts de minimis concedits de conformitat amb
aquest Reglament.
Aquesta circumstància s'haurà de fer constar a la resolució de concessió de la subvenció.

–28 Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD),
les dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries
regulades per aquestes bases d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre
protecció de dades estableix.

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 eventual incompliment d'aquests principis
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D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han
d'incloure, s les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als
quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests
principis.
En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les
persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual
incompliment d'aquests.
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i podran ser completats en els
seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques
de les persones beneficiàries, en les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut.
Principis ètics i regles de conducta
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 públics 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 en
relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsit establert a l'apartat quart de
l'article 3 de la Llei de transparència.
Efectes d'un eventual incompliment 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 a la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics,
sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de
subvencions.

(16.285.040)
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