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MODEL DE DECLARACIONS 

 
PER SOL·LICITAR AJUTS PER A L’OBTENCIÓ O LA RENOVACIÓ 
DEL DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL O DE 
L’ETIQUETA ECOLÒGICA DE LA UNIÓ EUROPEA (CODI DE LA 
CONVOCATÒRIA NÚMERO 03.08.07) 
 
 

Dades de l’empresa o fundació declarant 
Denominació       NIF 
       
 
 

Dades del centre on es porta a terme l’actuació 
 

Denominació        NIF 
       
 
 

Descripció de l’activitat       CNAE-93 
 
   
 
Adreça      Telèfon    Fax   

 
 
 
Codi Postal     Municipi   Comarca 
 
 
Annex de la Llei 3/98 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental en el qual es troba inclosa 
l’activitat 
 
 
Persona de contacte per als tràmits de la subvenció 
 
 

 
Dades de la representació 

Nom i cognoms       NIF 
 
 
 

Representació amb què actua 
 
 
 

 
 
 
 
 
        (Signatura del/de la representant)    (Segell de l’empresa) 
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DECLARO: 
 
1. Que l’empresa o fundació, les dades de la qual s’especifiquen, pertany a la 

categoria: 
 
       microempresa               empresa petita             empresa mitjana               empresa gran 

 
Als efectes d'aquesta Ordre, s'entén com a: 
 
1.1 Microempresa 
 
a) Que el seu nombre de treballadors no superi el de 10. 

b) Que tingui una xifra de negocis o un balanç general no superior a 2 milions. 
 
1.2 Empresa petita  
 
a) Que el seu nombre de treballadors no superi el de 50. 
b) Que tingui una xifra de negocis o un balanç general no superior a 10 milions.  
c) Que, si hi ha una participació d'una o de diverses empreses no petites, aquesta participació en el capital o en 
els drets de vot no superi el 25%. Aquest límit podrà sobrepassar-se en dos casos: 
- Quan l’empresa estigui controlada per empreses públiques d’inversió, empreses de capital de risc o 

inversors institucionals, sempre que aquests no exerceixin, individualment o conjuntament, cap tipus de 
control sobre l’empresa. 

- Quan la dispersió de capital es tradueixi en la impossibilitat de determinar-ne el titular i l’empresa declari que 
pot presumir legítimament que en ella no té una participació igual o superior al 25% una empresa o un 
conjunt d’empreses que no corresponguin a la definició d’empresa petita. 

 
1.3 Empresa mitjana 
 
a) Que el seu nombre de treballadors no superi el de 250. 
b) Que tingui una xifra de negocis no superior a 50 milions d'euros o bé un balanç general no superior a 43 

milions d'euros. 
c) Que, si hi ha una participació d'una o de diverses empreses no petites o mitjanes, aquesta participació en el 

capital o en els drets de vot no superi el 25%. 
d) Aquest límit podrà sobrepassar-se en dos casos: 
- Quan l’empresa estigui controlada per empreses públiques d’inversió, empreses de capital de risc o 

inversors institucionals, sempre que aquests no exerceixin, individualment o conjuntament, cap tipus de 
control sobre l’empresa. 

- Quan la dispersió de capital es tradueixi en la impossibilitat de determinar-ne el  titular i l’empresa declari 
que pot presumir legítimament que en ella no té una participació igual o superior al 25% una empresa o un 
conjunt d’empreses que no corresponguin a la definició d’empresa petita o mitjana. 

 
1.4 En tot cas, per a la interpretació de les condicions dels conceptes de petita i mitjana empresa, es tindrà en 
compte la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 sobre la definició de microempreses, petites y 
mitjanes empreses, publicada en DOCE L 124/36 de 20.5.2003 (2003/361/CE). 

 
 

2. Que l’empresa o fundació compleix la quota de reserva del 2% per a la integració 
social dels minusvàlids, establerta per la legislació vigent. 

 
       Sí              Exempt (empresa amb < 50 treballadors fixos) 
 
 

3. Que l’empresa o fundació: 
 

• No ha demanat cap altre ajut per a la mateixa actuació 

• Ha sol·licitat subvenció i/o ajut, per a la mateixa actuació, al/s organisme/s que a 
continuació es relacionen per l’import que s’especifica: 

 
Organisme Import sol·licitat % de la inversió 
   

   

   

 
(Signatura del/de la representant)    (Segell de l’empresa) 
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Així mateix, de les subvencions i/o ajuts esmentats, han estat atorgats els que a 
continuació es relacionen: 

 
Organisme Import atorgat % de la inversió 
   

   

   
 
 

4. Heu rebut d’altres administracions públiques ajuts de minimis per qualsevol 
concepte en els darrers tres anys ? 

 
            Sí        No  

 
(En cas afirmatiu, esmenteu a continuació les actuacions portades a terme, 
administració atorgant, l’any d’execució i quantitat atorgada) 

 

Actuació 
Administració 

atorgant 
Any 

d’atorgament 
Subvenció 

atorgada en € 

    

    

    

    

    

    

 
Reglament (CE) No 69/2001 de la Comissió de 12 de gener 2001 relatiu a l’aplicació 
dels articles 87 i 88 del Tractat CE dels ajuts de Mínimis. 

 
 
5. Quina ha estat l’empresa consultora que ha dut a terme l’assessorament tècnic per 

a la realització de l’avaluació del compliment dels criteris: 
 
 
 
 
 
 
6. Quina ha estat l’entitat col·laboradora del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge que ha realitzat l’actuació i l’informe final de verificació: 
 
 
 
 
 
 
        (Signatura del/de la representant)    (Segell de l’empresa) 
 
 
 
7. Que l’empresa o fundació compleix amb els requisits establerts a la Llei 1/1998, de 
7 de gener, de política lingüística. 
 

En el cas que la vostra empresa o fundació disposi d’establiments oberts al públic, 
haurà de declarar que compleix amb l’apartat 1 i 3 de l’article 32 i l’apartat 4 de l’article 36 
transcrits a continuació.  
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Article 32 
 

L’atenció al públic 
 
1. Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació 
de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han d’estar en condicions de 
poder atendre els consumidors i consumidores quan s’expressin en qualsevol de les 
llengües oficials a Catalunya. 
3. La senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents 
d’oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments 
oberts al públic han d’ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no 
s’aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de 
la propietat industrial. 

 
Article 36 
 

L’activitat professional i laboral 
 
4. Els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de 
constar a l’interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen han 
de figurar, almenys, en català. 

 
 
 
 
 
(Signatura del/de la representant)                 (Segell de l’empresa) 

 

En el cas de les subvencions destinades a productes catalans que gaudeixin de distintius 
d’origen i de qualitat dels productes artesanals que es distribueixen en l’àmbit territorial de 
Catalunya, ha de ser requisit per optar a la subvenció el compliment de l’article 34.2 de la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 
Article 34 
 

La informació a les persones consumidores i usuaries 
 
2. Les dades obligatòries i les informacions voluntàries addicionals que figuren en 
l’etiquetatge de productes catalans que gaudeixin de denominació d’origen, de 
denominació comarcal o denominació de qualitat i dels productes artesanals que es 
distribueixen en l’àmbit territorial de Catalunya han d’ésser necessàriament, com a 
mínim, en català. 
 
 
 
 
 
(Signatura del/de la representant)                (Segell de l’empresa)  

 
 
 

En el cas que la vostra empresa o fundació no disposi d’establiments oberts al públic 
haurà de declarar que compleix amb l’apartat 4 de l’article 36 transcrit a continuació. 
 
Article 36 
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L’activitat professional i laboral 
 

4. Els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de 
constar a l’interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen han 
de figurar, almenys, en català. 

 
 
 
 
 
(Signatura del/de la representant)    (Segell de l’empresa) 
 

 
8. Que la empresa o fundació no incorre en cap de les causes d’incompatibilitat o 
prohibició per obtenir subvencions que figuren en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003) i 
que es relacionen a continuació 

 
 
 
 
 
(Signatura del/de la representant)    (Segell de l’empresa 
 
 
Lloc i data 

 
 
Article 13. Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària o entitat col·laboradora 
 
1. Podran obtenir la condició de beneficiari/ària o entitat col·laboradora les persones o 
entitats que es trobin en la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o en les 
quals concorrin les circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la convocatòria. 
 
2. No podran obtenir la condició de beneficiari/ària o entitat col·laboradora de les 
subvencions regulades en aquesta Llei les persones o entitats en els quals concorri alguna 
de les circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció s'exceptuï per la 
seva normativa reguladora: 
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 
possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques. 
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents en qualsevol 
procediment, trobar-se declarades en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver 
estat inhabilitades conforme a la Llei Concursal sense que hagi conclòs el període 
d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. 
c) Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarades culpables, a la 
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració. 
d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells 
que ostentin la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la 
Llei 12/1995, d'11de maig, d'Incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació i dels 
alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de 
qualsevol dels càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, en els termes que s’hi estableixen o en la normativa autonòmica que 
reguli aquestes matèries. 
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e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini 
reglamentàriament. 
f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament de paradís 
fiscal. 
g) No trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en 
els termes que reglamentàriament es determinin. 
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir 
subvencions segons aquesta Llei o la Llei General Tributària. 
No podran accedir a la condició de beneficiàries les agrupacions previstes en el segon 
paràgraf de l’apartat 3 de l'article 11 d'aquesta Llei quan concorri alguna de les prohibicions 
anteriors en qualsevol dels seus membres. 
 
3. En cap cas podran obtenir la condició de beneficiària o entitat col·laboradora de les 
subvencions regulades en aquesta Llei les associacions incurses en les causes de prohibició 
previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, 
reguladora del dret d'associació. 
 
Tampoc podran obtenir la condició de beneficiària o entitat col·laboradora les associacions 
respecte de les quals s'hagués suspès el procediment administratiu d'inscripció per trobar-se 
indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació d'allò disposat en l’article 30.4 de la Llei 
Orgànica 1/2002, en tant no recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual pugui 
practicar-se la inscripció en el corresponent registre. 
 
4. Les prohibicions contingudes en els paràgrafs b),d), e), f) i g) de l'apartat 2 i en l'apartat 3 
d'aquest article s'apreciaran de manera automàtica i subsistiran mentre concorrin les 
circumstàncies que, en cada cas, les determinin. 
 
5. Les prohibicions contingudes en els paràgrafs a) i h) de l'apartat 2 d'aquest article 
s'apreciaran de forma automàtica. L'abast de la prohibició serà el que determini la sentència 
o resolució ferma. Si no n’hi ha, l'abast es fixarà d'acord amb el procediment determinat 
reglamentàriament, sense que pugui excedir de cinc anys en el  cas que la prohibició no 
derivi de sentència ferma. 
 
6. L'apreciació i abast de la prohibició continguda en el paràgraf c) de l'apartat 2 d'aquest 
article es determinarà d'acord amb el que s'estableix a l'article 21, en relació amb l'article 
20.c) del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2002, de 16 de juny. 
 
7. La justificació per part de les persones o entitats de no estar incurses en les prohibicions 
per obtenir la condició de beneficiària o entitat col·laboradora, assenyalades en els apartats 
2 i 3 d'aquest article, podrà realitzar-se mitjançant testimoni judicial, certificats telemàtics o 
transmissions de dades, d'acord amb allò establert en la normativa reglamentària que reguli 
la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració 
General de l’Estat o de les comunitats autònomes, o certificació administrativa, segons els 
casos, i quan l'esmentat document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser 
substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa o 
notari públic. 
 

 
……....................................…………………. , ....... d ......................... de 2007. 
 
 
 
 
 
 
(Signatura del/de la representant)     (Segell de l’empresa) 


