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El Ple Municipal, d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 12 de gener de 2022, 
ha adoptat, entre d’altres, l’acord següent:

2.- Aprovació inicial de les bases per a la concessió de subvencions a empreses 
del municipi per a la reincorporació de treballadors/res en situació d'ERTO 
afectats per les mesures de contenció de la pandèmia derivada de la Covid-19 
(exp. 31229/21).-

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Governança, Seguretat 
Ciutadana i Desenvolupament Econòmic del dia 04 de gener de 2022, amb el text 
següent: 

“L’Àrea de Desenvolupament Econòmic, amb el suport tècnic i econòmic del Programa 
metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, ha presentat un esborrany de bases reguladores 
específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva 
dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a les persones treballadores 
autònomes, petites empreses, microempreses i cooperatives amb seu social, fiscal o 
centre de treball al Prat de Llobregat afectats pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, 
pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID19 per mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO.

La finalitat de les presents bases és recolzar a les empreses del municipi que han hagut 
de recórrer a presentar un ERTO dels seus treballadors/es, a conseqüència de la situació 
de pandèmia derivada de la COVID -19 i que han decidit retornar a l’activitat aquestes 
persones treballadores.

En aquest context, l’Ajuntament del Prat de Llobregat, va aprovar un Pla de mesures de 
xoc i de reactivació econòmica davant de la crisi de la Covid-19 amb el suport dels 
diferents agents econòmics i socials que formen part del Pacte Local per l’Ocupació i 
l’Activitat Econòmica, per tal de donar suport al teixit productiu i comercial de la ciutat, 
minimitzar l’impacte i posar mitjans al seu abast per tal que una vegada finalitzada 
l’alarma sanitària i l‘estat d’alarma, es produeixi el més aviat possible el restabliment de 
la normalitat en l’activitat econòmica i comercials del municipi.

Vist l’informe emès al respecte per la cap de secció d’Activitat Econòmica en data 28 de 
desembre de 2021.

S'acorda:

Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de subvenció a empreses del municipi 
per a la reincorporació de treballadors/res en situació d’ERTO afectats per les mesures de 
contenció de la pandèmia derivada de la Covid-19. Programa Reincorpora.

Segon.- Sotmetre les bases i aquest acord a informació pública, en els termes de l’article 
17 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i article 63 del Decret 179/1995, de 13 de 
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juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), a 
efectes de la presentació de les al·legacions i els suggeriments que es considerin 
convenients.

Tercer.- Establir que, de conformitat amb el que determina l’article 65.1 del ROAS, si no 
es presenta cap reclamació o al·legació, aquest acord esdevindrà definitiu. En aquest cas,
caldrà procedir a la publicació de l’acord i al contingut de les Bases al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i a la web municipal. Tot això sens perjudici de la publicitat que 
calgui fer a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Quart.- Comunicar aquest acord a la Intervenció municipal.”

“BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS A EMPRESES DEL 
MUNICIPI PER A LA REINCORPORACIÓ DE TREBALLADORS/RES EN SITUACIÓ 
D’ERTO AFECTATS PER LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA PANDÈMIA 
DERIVADA DE LA COVID-19. PROJECTE REINCORPORA.

1. Objecte i finalitat

L’Ajuntament del Prat de Llobregat amb el suport tècnic i econòmic del Programa 
metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona ha establert aquesta línia de treball amb l’objecte de recolzar 
a les persones treballadores autònomes, petites empreses, comerç de proximitat que han 
hagut de recórrer a presentar un ERTO dels seus treballadors/es, a conseqüència de la 
situació de pandèmia derivada de la COVID -19 i que han decidit retornar a l’activitat 
aquestes persones treballadores.

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per donar suport a les 
persones treballadores autònomes, petites empreses, microempreses i cooperatives amb 
seu social, fiscal o centre de treball al Prat de Llobregat afectats pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19 per mantenir els llocs de treball en 
situació d’ERTO.

2. Requisits de les persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions aquells que compleixin amb els següents 
requisits:

1. Els treballadors/es per compte propi o autònoms/es, petites empreses, 
microempreses i cooperatives amb seu social, fiscal o centre de treball al municipi 
del Prat de Llobregat i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació 
Temporal d’Ocupació (ERTO) que hagin desafectat una persona de la situació 
d’ERTO per un període no inferior a 6 mesos, a jornada complerta. 

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.

2. Tenir concedit un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).
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3. La data de reincorporació ha d’estar compresa entre l’1 d’abril de 2020 i l’1 de 
març de 2022. 

4. El treballador desafectat s’ha de mantenir donat d’alta mínim 6 mesos des de la 
tornada a l’activitat.

5. El/a treballador/a haurà d'estar empadronat/a en el municipi del Prat de Llobregat 
a data de la  reincorporació.

6. Només es podrà presentar una sol·licitud per subvencionar la reincorporació d’un 
treballador/a per empresa.

No podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions: 
1. Les Administracions Públiques, les societats públiques ni les entitats vinculades o 

dependents de qualsevol d'elles. 
2. Les empreses/entitats que haguessin estat sancionades mitjançant sentència 

ferma per vulnerar els drets fonamentals i les llibertats de les persones 
treballadores en els sis mesos anteriors a la formalització de la contractació, 
sempre que la infracció hagués estat qualificada d'infracció greu o molt greu. 

3. Les empreses/entitats que haguessin estat sancionades amb caràcter ferm per 
haver-se produït accidents de treball per incompliment de l'adopció de les 
mesures de seguretat en els sis mesos anteriors a la formalització de la 
contractació, sempre que la infracció hagués estat qualificada de greu o molt 
greu. 

I, amb caràcter general, aquelles que haguessin formalitzat els contractes de treball 
infringint la legislació laboral i altra normativa vigent en matèria de Seguretat Social i 
Prevenció de Riscos Laborals.

3. Règim jurídic

Aquestes bases tenen naturalesa de bases complementàries a l’Ordenança general 
reguladora de la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament, publicada a la seu 
electrònica.
També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre de 
transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
En tot allò no previst en aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en 
matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions 
públiques.

Els dubtes que es puguin plantejar en l’aplicació d’aquestes bases podran ser clarificades 
per la comissió avaluadora definida en l’article 17.2 de l’Ordenança general reguladora de 
la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament.

4. Forma i termini en què s’han de presentar les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que es determini en la corresponent 
convocatòria. Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit.

Un cop efectuada la convocatòria, els interessats hauran d’aportar de forma telemàtica, 
juntament amb la sol·licitud corresponent degudament signada electrònicament, la 
següent documentació de caràcter necessari (segons models normalitzats que es podran 
obtenir a través de la seu electrònica de l’Ajuntament
https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=S&viewall=Y).

La documentació a presentar és la següent:
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 Model de sol·licitud normalitzat.
 En cas que l’empresa sigui:

- Persona jurídica: Còpia de la targeta d’identificació fiscal i còpia de 
l’escriptura de constitució

- Empresari o professional: Alta censal i còpia del DNI/NIE de l’empresari o 
professional

 Full de dades bancàries de l'empresa beneficiària, signat per la persona sol·licitant 
i conformat per l'entitat financera.

 Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de 
comunicar les que s'obtinguin en el futur (inclòs en la sol.licitud).

 Certificat emès pel SEPE on constin les dades de la persona treballadora objecte 
de la subvenció en situació d’ERTO.

 Certificat de la vida laboral de l’empresa (VILE) on consti l’antiguitat abans de la 
declaració de l’estat d’alarma del 14 de març de 2020 d’aquesta persona.

 Documentació justificativa dels 6 mesos de contracte (nòmines, comprovants de
pagament de les nòmines, Rebut de Liquidació de cotitzacions (RLC), Relació 
Nominal de Treballadors (RNT) i comprovants de pagament de la seguretat 
social).

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà la persona 
sol·licitant perquè l’esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l’advertiment que de no 
fer-ho se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud prèvia resolució dictada a l’efecte.

Només es podrà presentar una sol·licitud per subvencionar la reincorporació d’un 
treballador/a per empresa.

5. Procediment de concessió

El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva, conforme al que es 
preveu en l'articulo 22.2 b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions.
Les ajudes es concediran als sol·licitants que reuneixin tots els requisits establerts en la 
present convocatòria, seguint l'ordre de prelació temporal de la presentació electrònica 
de les sol·licituds i fins a esgotar el crèdit disponible i procedint si escau, a la denegació 
de la resta. L'ordre de prelació s'estableix en funció de l'ordre de presentació en la seu 
electrònica, sempre que compleixi els requisits i que la sol·licitud i documentació estigui 
completa. 
En cas de requerir esmena, s'entendrà com a data de presentació, la d'esmena en la seu 
electrònica, a l'efecte de l'ordre de prelació temporal esmentat. Es realitzarà  
convocatòria pública a la qual podran presentar-se les persones que compleixin els 
requisits que s’exigeixin, en la forma i en el lloc que s’hi determinaran. La convocatòria 
es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona. Aquesta darrera publicitat s’efectuarà a través de la Base de Dades Nacional 
de Subvencions.

6. Òrgan competent per a la instrucció i per a la resolució del procediment

Les sol·licituds de subvenció seran objecte d’estudi i d’informe per part d’una comissió 
avaluadora constituïda per les persones que es designaran en la convocatòria.

Prèvia comprovació del compliment dels requisits establerts en aquesta resolució, l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic, remetrà a l’òrgan competent per resoldre la proposta de 
relació de beneficiaris juntament amb un informe de valoració. L’òrgan competent per 
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resoldre, la Junta de govern,  dictarà resolució en el termini màxim de tres mesos des de 
la presentació de la sol·licitud, per rigorós ordre de presentació en el registre general.

7. Criteris objectius per a l’atorgament de la subvenció

En relació als criteris de valoració de les sol·licituds, la proposta de resolució del 
procediment es basarà únicament en l’ordre d’entrada de la sol·licitud en el registre 
municipal.

8. Import de la subvenció

L’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions definides en aquestes bases 
és de 144.000 euros, per a l’exercici de 2022, a càrrec de la partida pressupostària 051 
2413 48906 i centre de cost 502 206.

L’Ajuntament del Prat de Llobregat subvencionarà com a màxim amb 4000€ per empresa 
que hagi reincorporat treballadors/es empadronats en el Prat de Llobregat on la persona 
formés part de la plantilla abans de la declaració de l’estat d’alarma del 14 de març de 
2020 i es mantingui donat d’alta mínim 6 mesos des de la tornada a l’activitat.

9. Forma de pagament de la subvenció

L’import de la subvenció s’abonarà un cop aprovat l’atorgament definitiu i sempre que es 
justifiquin les despeses de contractació, mitjançant transferència al compte bancari de la 
persona beneficiaria.

10.Termini i forma de justificació

Per a la correcta justificació de la subvenció, caldrà acreditar els requisits que a 
continuació es detallen, amb la presentació dels documents corresponents per mitjans 
electrònics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, segons model normalitzat, que 
es poden obtenir a través de la pàgina web de l’Ajuntament
https://seu.elprat.cat/siac/Tablon.aspx?t=S&viewall=Y

Per percebre les subvencions atorgades, caldrà justificar en el moment de la presentació 
de la sol·licitud, en el cas de que ja hagin passat 6 mesos des de la reincorporació del 
treballador/a o quan passin els 6 mesos des de la reincorporació, mitjançant la 
presentació de:

- Nòmines i els comprovants de pagament de cada mes (dels 6 mesos en actiu)
- RLC (Rebut de liquidació de cotitzacions), RNT (Relació nominal de treballadors) i 

comprovants de pagament de la seguretat social de cada mes

El termini de presentació de la justificació serà de tres mesos, comptats des de la 
finalització del projecte.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà a la persona 
interessada un termini de quinze dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini 
de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient comportarà el 
reintegrament de la quantitat indegudament percebuda. 

11.Obligacions dels beneficiaris

Les persones beneficiàries hauran de complir les obligacions establertes en la Llei 
38/2003, general de subvencions, així com en l’Ordenança general reguladora de la 
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concessió de subvencions d’aquest Ajuntament. En tot cas, hauran de complir les 
obligacions següents:
- Acceptar la subvenció a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva 
aplicació. En aquest sentit, s’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel 
transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de concessió de la subvenció sense 
que la persona o entitat beneficiària hagi manifestat expressament la seva 
disconformitat.

- Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la 
subvenció.

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents 
d’aquest Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui requerida.

- Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
social. D’acord amb allò establert a l’article 23.3 de la Llei general de subvencions, la 
presentació de la sol·licitud de subvenció per part de la persona o entitat sol·licitant 
comportarà l’autorització a l’Ajuntament per recavar els certificats de l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que 
en execució de l’activitat subvencionada tinguin contacte habitual amb menors, no han 
estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat 
sexual, d’acord amb el que estableix l’article 13.5 de la Llei orgànica de protecció jurídica 
del menor i segons estableix l’article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de 
voluntariat.

-Complir les obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la 
publicitat activa.

- Comunicar a l’Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de 
direcció o administració, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d’acord amb el que 
estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.

12.Compatibilitat amb altres subvencions

Les subvencions a què es refereixen aquestes bases seran compatibles amb qualsevol 
altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import 
d’aquestes subvencions conjuntament amb el dels ingressos que s’obtinguin i el dels 
recursos propis que es destinaran a l’activitat, no podrà superar el cost total del projecte 
que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s’exigirà la devolució de l’excés en la part 
proporcional.”

El Prat de Llobregat

F_GRPFIRMA_TALCALDE
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