SÍNTESIS DIARIA

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió
d’ajuts 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 situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació
(ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.(DOGC 08-022021) secció anuncis
El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) ha rebut la delegació del
Departament d'Empresa i Coneixement (DEMC) per la publicació de les bases reguladores i la
convocatòria d'aquests ajuts extraordinaris i fa palès el seu compromís amb els sectors
productius per donar el seu suport envers la competitivitat de les empreses i el manteniment
dels llocs de treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i cooperatives.
Vist l'article 5 de l'Acord de Govern GOV/5/2019, de 8 de gener, pel qual s'autoritza la
modificació dels Estatuts del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, i se n'aprova
el text íntegre (DOGC núm. 7785 de 10.1.2019).
Vista la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques;
Vist el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya;
Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern;
Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;
A aquestes bases els són aplicables 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).
Aquesta línia d'ajuts s'acull a l'apartat 2.7.1 de la Decisió de la Comissió Europea SA 56851 Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes
reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de
préstecs per recolzar l'economia en el brot actual de la COVID-19, aprovada el 2 d'abril de
2020. Val a dir que la interpretació d'aquest Marc temporal nacional s'haurà de fer en
consonància amb la secció 3.1 de la Comunicació de la Comissió Europea de 19 de març de
2020, que estableix el Marc temporal relatiu a les mesures d'ajuts estatals destinats a recolzar
l'economia en el context de brot actual de la COVID-19, i qualsevol modificació o ampliació
posterior.
Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions
(DOGC núm. 6890, d'11.6.2015).
Vista la Resolució EMC/242/2021, de 4 de febrer, de delegació de competències del conseller
d'Empresa i Coneixement en la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya (DOGC núm. 8334 de 5.2.2021)
En ús de les facultats conferides per l'article 17 del Estatuts del Consorci de Comerç, Artesania
i Moda de Catalunya, modificats per Acord de Govern de 8 de gener de 2019.
Per tot això exposat,
Resolc:
- 1 Aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris per donar suport als
col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la
Covid-19.
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- 2 Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 5 de febrer de 2021
Per delegació (Resolució EMC/242/2021, de 4 de febrer, DOGC núm. 8334, de 5.2.2021)
Montserrat Vilalta Cambra
Directora
ANNEX 1
BASES REGULADORES PER A 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 I MICROEMPRESES I LES COOPERATIVES.
Base 1
Objecte
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.
Base 2
Persones beneficiàries
2.1 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.
Als efectes d'aquests ajuts, s'especifica la categoria de micro i petites empreses, segons
l'annex 1 del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es
declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels
articles 107 y 108 del Tractat:
Petita empresa: persona física o jurídica que ocupa 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: persona física o jurídica que ocupa 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 exclosos com a beneficiaris d'aquestes bases els autònoms a títol individual.
Queden excloses com a beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses que es troben
participades en més d'un 50% per capital públic.
En l'Annex 2 d'aquesta Resolució, s'estableixen els requisits específics que han de tenir les
persones beneficiàries.
2.2 La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels
sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d'acord amb els
criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol
d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(DOGC núm. 6922 de 28.07.2015).
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Les persones presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics i es podran identificar i signar
electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o
de nivell superior.
Base 3
Requisits per obtenir la condició de persona beneficiària
3.1 Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:
a) Tenir treballadors en situació d'ERTO actiu a 31 de gener de 2021
b) 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....)
c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la
Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el
moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de
rebre qualsevol pagament.
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.
d) 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.
e) 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, d'acord amb el que estableix
l'article 11.1 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) 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; amb 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.
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j) 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, respectant allò que estableix l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22
de març, per la igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat
efectiva de dones i homes i la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i nodiscriminació.
k) 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, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener,
de protecció jurídica del menor, en la redacció donada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
l) 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.
m) 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).
n) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
o) 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.
p) 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.
q) Complir amb l'obligació de comunicar l'obtenció d'altres subvencions públiques o privades
per a la mateixa activitat.
r) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
3.2 El compliment d'aquests requisits s'acreditarà d'acord amb el que estableix la base 5.3.
d'aquest annex.
Base 4
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.
Base 5
Procediment de sol·licitud i documentació
5.1 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/).
5.2 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/certificatssistemes-signatura-electronica-seu.html.
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En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la Seu electrònica per incidència tècnica
es determinarà l'ampliació del termini no vençut i es publicarà tant la incidència tècnica com
l'ampliació concreta del termini no vençut.
El model normalitzat inclourà les dades de domiciliació bancària de la persona beneficiària on,
si s'escau, es farà efectiu el pagament de la subvenció.
5.3 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits
següents:
a) Requisits als que fa referència la base 3 d'aquest annex, si s'escau.
b) Disposar de l'escriptura de constitució de l'entitat i de la inscripció dels seus estatuts al
Registre mercantil o al registre corresponent
c) 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.
d) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament
auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.
e) Que el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic que figura com a annex 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 i que s'inclou com Annex 3
d'aquesta resolució.
f) 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. En concret,
s'han de declarar els ajuts en forma de subvencions, bestretes reemborsables, avantatges
fiscals, garanties, préstecs o aportacions de capital subjectes a la secció 2.7.1 del Marc
temporal nacional (secció 3.1 del Marc temporal europeu). Una empresa pot rebre diversos
ajuts d'aquesta secció, sempre que, acumulats, no superin l'import màxim de 800.000,00 euros
per empresa beneficiària.
g) 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.
5.4 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en
qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. 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 coneguin i prèvia audiència a la
persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció,
sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb
posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus què hagi
pogut incórrer.
5.5 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i
documents electrònics, en concret, per a la funció de comprovació d'ofici de les dades relatives
al compliment per part del sol·licitant de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la
Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social. En cas de no autoritzarho mitjançant el formulari de sol·licitud, s'hauran de presentar els documents acreditatius
corresponents.
5.6 Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada, si la sol·licitud no reuneix
els requisits que estableixen aquestes bases reguladores, es requerirà la persona sol·licitant
per a què, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius
per mitjans telemàtics, 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.

5

SÍNTESIS DIARIA
Aquest requeriment es farà mitjançant notificació electrònica al Tauler Electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat). La seva notificació
s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica de la
Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la notificació per la persona
interessada o pel seu representant degudament identificat.
Si no s'esmena el defecte o s'adjunten els documents preceptius d'acord amb el requeriment,
es dictarà resolució de desistiment què es notificarà a la persona o entitat interessada
mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(http://tauler.seu.cat ), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans. Aquesta
publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes
Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies
naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.
5.7 El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.
La persona titular de la direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya podrà
ampliar els terminis no vençuts quan una incidència tècnica hagi impossibilitat el funcionament
ordinari del sistema o aplicació que correspongui, i fins que es solucioni el problema, publicant
a la Seu Electrònica tant la incidència com l'ampliació del termini no vençut.
5.8 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.
Base 6
Criteris de valoració
6.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds són els que s'estableixen a l'Annex 2 d'aquesta
Resolució.
6.2 Es deixarà constància en l'expedient dels aspectes concrets que s'han valorat en aplicació
de cada criteri i de la relació entre la puntuació obtinguda i l'import de subvenció.
Base 7
Procediment de concessió
7.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de
concurrència competitiva que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
De conformitat amb l'article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, la concessió d'aquestes subvencions no requerirà cap altra justificació que
l'acreditació del compliment dels requisits indicats en aquestes bases, sens perjudici dels
controls que s'efectuïn amb posterioritat.
7.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la persona que ocupi el càrrec de
cap de l'Àrea de Comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.
7.3 Les sol·licituds les valorarà un òrgan col·legiat, la Comissió de valoració, la qual elaborarà
l'informe proposta, que estarà integrada per la persona que ocupi el càrrec de cap de l'Àrea de
Comerç, la persona que ocupi el càrrec de cap de l'Àrea de Serveis Compartits, una persona
representant de la Direcció General d'Indústria, una persona representant de la Direcció
General de Turisme i una persona representant del Departament d'Empresa i Coneixement.
Prèviament, l'Àrea responsable de Comerç valorarà les sol·licituds i presentarà a la comissió de
valoració el corresponent informe tècnic previ d'avaluació de les sol·licituds per ser analitzat per
part de la comissió.
7.4. Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució
provisional de concessió de les subvencions amb l'informe de la Comissió de valoració.
Aquesta proposta de resolució provisional es notificarà a les persones interessades mitjançant
la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
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(http://tauler.seu.cat), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
7.5 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licituds que es proposa
estimar i la llista de sol·licituds que es proposa desestimar amb indicació dels motius de la
desestimació. També ha de contenir les sol·licituds que formen part de la llista de reserva, si
n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda. En el supòsit que alguna
de les persones proposades per ser beneficiàries de la subvenció desisteixi de la sol·licitud, es
pot atorgar la subvenció a la següent persona o persones sol·licitants proporcionalment,
sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual
puntuació, i en funció dels criteris de valoració.
7.6 Les persones sol·licitants poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies hàbils des
de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió, que es
tindran en compte en el moment de resoldre.
Si les persones proposades com a beneficiàries no presenten cap al·legació, dins d'aquest
termini, s'entendrà que accepten tàcitament la concessió de la subvenció.
7.7 L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació
complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.
7.8 L'òrgan instructor formularà la proposta definitiva de resolució de les subvencions a la vista,
en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada
per les persones beneficiàries proposades i de les comprovacions realitzades, si escau, i
l'elevarà a l'òrgan resolutori.
Base 8
Resolució i notificació
8.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és el/la director/a del Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya.
8.2 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.
8.3 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.
8.4 La resolució de concessió es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva
publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(http://tauler.seu.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans
electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
8.5 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, d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
8.6 Contra la resolució de concessió, denegació, inadmissió o desestiment dels ajuts, que no
exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant el/la conseller/a
d'Empresa i Coneixement 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.
Base 9
Publicitat de la resolució
9.1 D'acord amb l'article 18 i 20 de la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre
(LGS) i l'article 5.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern, la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” (BDNS),
operarà com a mitjà electrònic per donar compliment a les obligacions de publicitat de les
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subvencions atorgades, el qual haurà de contenir les dades a que es refereix la lletra b) de
l'apartat 8 de l'article 20 de la LGS.
9.2 D'acord amb els articles 5.1 i 15.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les
subvencions i les subvencions públiques atorgades, amb indicació de l'import, l'objecte i els
beneficiaris, s'ha de publicar a la seu electrònica i al lloc web del Departament d'Empresa i
Coneixement (http://empresa.gencat.cat )
9.3 Les autoritats competents hauran de remetre al Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió
Europea i Cooperació, per la via administrativa establerta, tota la informació pertinent sobre els
ajuts concedits en aplicació d'aquest règim, per tal de complir les obligacions de control i
presentació d'informes que preveu l'apartat 4 de la Comunicació de la Comissió Europea sobre
el Marc temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal destinades a donar suport a l'economia en
el context del brot actual de la COVID-19.
9.4 Les autoritats competents hauran de subministrar a la Base de dades nacional de
subvencions la informació pertinent sobre cada ajut individual concedit a l'empara d'aquest
règim, en el termini de 12 mesos comptats des del moment de la concessió, i en els termes que
preveu l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003).
Base 10
Pagament
L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui
la concessió de la subvenció.
Base 11
Verificació de les accions subvencionables
11.1 Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions
subvencionables podran ser de dos tipus: administratives o sobre el terreny.
11.2 Les persones beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de
verificació administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l'òrgan concedent.
Base 12
Seguiment i control de les accions subvencionables
12.1 El CCAM efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat i podrà realitzar les
actuacions de seguiment i de control necessàries i per determinar el compliment de les
condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions
establertes. Els/les beneficiaris/àries dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que
els sigui requerida.
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 (full de
càlcul).
12.2 Els/les beneficiaris/àries estan sotmesos als controls financers que corresponguin, d'acord
amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de
subvencions, sobre tramitació, justificació i control de subvencions.
12.3 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 per aquests
ajuts.
Les persones beneficiàries dels ajuts 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.
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Base 13
Revocació
13.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis i 99 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.
13.2 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 atorgada, hauran d'instar l'inici del procediment
corresponent, d'acord amb el que disposa l'article 100 del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Base 14
Renúncia
14.1 Les 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.
Base 15
Règim de compatibilitat dels ajuts
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.
Base 16
Acumulació dels ajuts
16.1 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.
En concret, aquest ajut es podrà acumular amb altres ajuts en forma de subvencions directes,
bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties, bonificacions del tipus d'interès de
préstecs i aportacions de capital sotmesos a la secció 2.7.1 del Marc temporal nacional (secció
3.1 del Marc temporal europeu) sempre que, sumats, no excedeixin de la quantia màxima de
800.000,00 euros per empresa beneficiària. En aquest llindar s'han de tenir en compte tots els
ajuts d'aquesta tipologia concedits a l'empresa sol·licitant per part de qualsevol Administració
pública, estatal, autonòmica o local (o altres ens competents), d'acord amb la Decisió de la
Comissió Europea SA 56851, i qualsevol decisió posterior que la modifiqui o ampliï.
Quan una empresa operi en diversos sectors als quals s'apliquen diferents imports màxims
d'ajuts, es garantirà, mitjançant les mesures adequades, que a cada tipus d'activitat se li aplica
el llindar màxim corresponent i que no se supera, en total, l'import d'ajut més elevat possible.
16.2 Els ajuts que preveu aquesta Resolució es poden acumular amb altres ajuts de minimis
subjectes al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió relatiu als ajuts de minimis (DO L 352
de 24.12.2013), o a ajuts d'exempció de categories subjectes al Reglament (UE) núm.
651/2014 de la Comissió (DO L 187 de 26.6.2014).
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 Comissió, els ajuts es podran acumular entre si, sempre
que es respectin les intensitats i els imports màxims d'ajut establerts.
Base 17
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Infraccions i sancions
17.1 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'algun
motiu d'infracció hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposa
la secció cinquena del capítol 9 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, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.
Base 18
Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions generals de les persones beneficiàries d'aquests ajuts:
a) 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.
b) 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.
c) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que
determinen la concessió, o el gaudiment de la subvenció.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
g) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els
termes que s'indiquin a la resolució corresponent.
h) 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 recollits a l'Annex 3
d'aquesta Resolució.
i) 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.
j) 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.
Base 19
Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, les dades seran incorporades al tractament d'Expedients
Administratius, del qual és responsable el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.
La finalitat del tractament és la gestió de les activitats relatives a les àrees finalistes d'actuació
del Consorci, comerç i serveis, artesania i moda, com ara impulsar les accions de foment i
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desenvolupament del comerç, el suport als dissenyadors de moda, fomentar l'artesania
catalana, promoure l'associacionisme, gestionar programes d'incentius i de finançament,
l'organització d'actes públics, jornades, cursos o conferències i altres convocatòries o activitats
que organitzi o en les quals participi, així com, oferir-li informació per mitjans electrònics sobre
els serveis de similar naturalesa que ofereix aquest Consorci.
Les persones interessades poden exercir el dret a sol·licitar al responsable del tractament
l'accés a les seves dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o
a oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a: Direcció
del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, carrer Puig i Xoriguer, 11-13, 3a
planta,
08004
Barcelona,
tel.
93.484.99.99
o
al
correu
electrònic
rgpd.ccam@gencat.cat i/o ccam@dpo-profesional.es.
ANNEX 2
PROGRAMA PER A 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 SITUACIÓ
D'EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ (ERTO) DE LES PETITES
EMPRESES, MICROEMPRESES I LES COOPERATIVES.
1.1. Objectiu
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 situació d'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)
de les petites empreses, microempreses i les cooperatives.
1.2. Persones beneficiàries
Les petites empreses, microempreses 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.
Als efectes d'aquests ajuts, s'entenen com a petites empreses les persones físiques o
jurídiques que ocupen menys de 50 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç
general anual que no supera els 10 milions d'euros.
Als efectes d'aquests ajuts, s'entenen com a Microempreses les persones físiques o jurídiques
que ocupen menys de 10 persones i tenen un volum de negoci anual o un balanç general anual
que no supera els 2 milions d'euros.
Als efectes d'aquests ajuts, s'entenen com a 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.
1.3.Requisits
Tenir treballadors en 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
ha 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....)
Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que el beneficiari de
l'ajut es compromet a mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021,
respecte el 31 de desembre de 2020.
1.4.Quantia de la subvenció
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L'ajut consistirà en 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO actiu, a data 31 de gener de
2021, amb un màxim de 30.000 euros per empresa.
1.5 Criteris d'atorgament
Es valoraran els criteris següents d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100
punts:
a) Empreses que han mantingut o incrementat la seva facturació a l'exercici 2020, respecte a
l'exercici 2019: 0 punts.
b) 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:
- 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.
- 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.
ANNEX 3
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.
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
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compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal, en el supòsits establerts en 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 en 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.
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