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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’AJUTS D’ESTAT PER A LA SOL.LICITUD DE 
LES SUBVENCIONS A L’EMPARA DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, PER A LES ACTUACIONS DEL PROGRAMA 
DE REHABILITACIÓ A NIVELL D’EDIFICI DE TIPOLOGIA RESIDENCIAL 
COL·LECTIVA, DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA EN HABITATGES I DEL PROGRAMA PER A LA ELABORACIÓ DEL 
LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT PER A LA REHABILITACIÓ I LA REDACCIÓ DE 
PROJECTES DE REHABILITACIÓ  
Programes 1, 3, 4 o 5. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR i PRTR)
De conformitat amb el punt 17.3 de la Resolució DSO/852/2022, de 22 de març, per 
la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública 
no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a 
les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d'edifici de tipologia 
residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d'actuacions de millora de 
l'eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l'elaboració del llibre 
de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, 
en el cas que els destinataris finals d'aquests ajuts siguin persones físiques o 
jurídiques que realitzin activitats econòmiques, s'aplicarà el següent règim 
jurídic en matèria d'ajuts d'estat: 

a) Quan la suma de les ajudes minimis que qualsevol Administració Pública, ens
nacional, autonòmic o local hagi concedit al sol·licitant (única empresa) en els 3
darrers exercicis fiscals -l'exercici actual i els dos anteriors-, més la quantia de l'ajut
sol·licitat en aquesta convocatòria, no superi l'import de 200.000 €, o de 100.000 euros
per a les empreses que operen en el transport de mercaderies per carretera per compte
d'altri s'aplicarà el règim previst al 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 la Unió
Europea a les ajudes de minimis.

b) Quan la suma de les ajudes minimis que qualsevol Administració Pública, ens
nacional, autonòmic o local hagi concedit al sol·licitant en els 3 darrers exercicis fiscals,
l'exercici actual i els dos anteriors, més la quantia de l'ajut sol·licitat en aquesta
convocatòria, superi l'import de 200.000 €, s'aplicarà el règim previst a l'article 38 del
Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió de 17 de juny de 2014 (RGEC), pel qual
es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en
aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, aplicant l'exempció corresponent a les
ajudes, a la inversió destinades a mesures d'eficiència energètica prevista a l'article 38.

Per tant, en atenció al règim jurídic d'ajut d'Estat al que estigui subjecte l'entitat 
sol·licitant- Reglament (UE) 1407/2013 o Reglament (UE) 651/2014- caldrà formalitzar 
la declaració responsable model A o model B. 
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MODEL A: DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS D’AJUTS DE MINIMIS 

DADES DE L’EMPRESA 

NOM EMPRESA / PERSONA: 
NIF/CIF:   
DOMICILI SOCIAL:   
POBLACIÓ:  PROVINCIA: 
CP: TELÈFON: 
ADREÇA ELECTRÒNICA:    
CODI CNAE: DESCRIPCCIÓ CNAE: 

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL 

NOM I COGNOMS: 
NIF: CÀRREC: 

1) Declaració d’altres ajuts de minimis percebuts (per qualsevol finalitat o
despesa) 

Que d'acord amb el que estableix 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 (DOUE L352, de 24.12.2013) en 
els tres darrers exercicis fiscals anteriors a la data d'aquesta SOL·LICITUD no ha 
superat el límit màxim d'ajuts de minimis fixat en 200.000 euros, amb caràcter general, 
o de 100.000 euros per a les empreses que operen en el transport de mercaderies per
carretera per compte d'altri (article 2.2.).

Marqueu una de les dues opcions següents, tenint en compte els ajuts de minimis 
rebuts i/o sol·licitats com a “única empresa” 

No he rebut i/o sol·licitat altres ajuts de minimis durant l'exercici fiscal en curs i els 
dos exercicis fiscals anteriors (any actual, any-1, any-2) subjectes al Reglament (UE) 
1407/2013 o a altres reglaments de minimis (Reglaments (UE) 1408/2013, (UE) 
717/2014 i (UE) 360/2012). 

He rebut i/o sol·licitat els següents ajuts de minimis durant l'exercici fiscal en curs i 
els dos exercicis fiscals anteriors (any actual, any-1, any-2) subjectes al Reglament 
(UE) 1407/2013 o a altres reglaments de minimis (Reglaments (UE) 1408/2013, (UE) 
717/2014 i (UE) 360/2012) 
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Data Administració o Disposició Import de Reglament
atorgament/ 
sol·licitud (*) 

entitat pública que 
ha concedit l’ajut 

normativa que 
regula l’ajut o 

l’ajut o 
subvenció 

d'ajuts de 
minimis 

(subvenció, subvenció aplicable3

préstec, garantia, (referència Ordre/ 
etc.) Resolució) 

General 
Pesca 
Agricultura 
SIEG 
General 
Pesca 
Agricultura 
SIEG 

(*) En cas que es tracti d’un ajut sol·licitat però no atorgat formalment consigni una (S) 
al costat de la data. 

En cas de què l’empresa o entitat realitzi activitats de producció primària de productes 
agrícoles, de producció primària i/o comercialització de productes de la pesca i 
l’aqüicultura o de transport de mercaderies per carretera per compte de tercers i alhora, 
faci altres tipus d’activitats de tipus general : 
Porto una comptabilitat separada per a cada tipus d’activitat, que permet distingir 
clarament els costos i els ingressos derivats de l’activitat de producció primària de 
productes agrícoles, de la pesca i aqüicultura, o del transport de mercaderies per 
compte de tercers, dels costos i ingressos generats per la resta d’activitats 

Si No 

2) Declaració d’altres ajuts d’estat (no mínimis) percebuts o sol·licitats per la
mateixa finalitat i/o cost subvencionable 

Que he rebut i/o sol·licitat els següents ajuts per als mateixos costos 
subvencionables (eficiència energètica de l’edifici), ja sigui finançada amb 
fons europeus, estatals, autonòmics o locals 

Data 
atorgament/ 
sol·licitud (*) 

Administració o 
entitat pública que 
ha concedit l’ajut 
(subvenció, 
préstec, garantia, 
etc.) 

Disposició 
normativa  que 
regula l’ajut  o 
subvenció 
(referència 
Ordre/Resolució) 

Import de 
l’ajut 
o 
subvenció 

Reglament 
d’ajuts d’Estat 
aplicable 
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3) Altres declaracions i compromisos

Que l'empresa no té cap ordre de recuperació pendent emesa per la Comissió 
Europea que hagi declarat un ajut rebut per aquesta empresa com il·legal i 
incompatible. 
Que l’empresa es compromet a no demanar cap altre ajut públic (amb la 
consideració d’ajut d’estat) si l'acumulació dels ajuts comporta la superació de la 
normativa d’ajuts de minimis (200.000 euros en tres exercicis fiscals (1)) o la 
superació del percentatge màxim o la quantitat màxima d'ajut permès per la 
normativa europea aplicable (al Reglament d’Exempció per Categories o la 
Decisió de la Comissió Europea que aprovi l’ajut). 

Població i data 

Signatura 

(1)La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts pel beneficiari en
els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros (es tindrà en compte l'exercici fiscal de
concessió de l'ajut i els dos exercicis fiscals anteriors).

En el cas de beneficiaris que es dediquin al transport de mercaderies per carretera la quantitat es
reduirà a 100.000 euros durant 3 exercicis fiscals (es tindrà en compte l'exercici fiscal de concessió de
l'ajut i els dos exercicis fiscals anteriors).
En aquest còmput es considerarà qualsevol ajut de minimis atorgat per qualsevol administració o ens
nacional, autonòmic o local.
Per comptabilitzar els ajuts de minimis cal tenir en compte tant els ajuts rebuts per l'empresa sol·licitant
com els rebuts per aquelles empreses amb les que la sol·licitant hi tingui un vincle dels definits a
l'apartat 2 de l'article 2 de l'esmentat Reglament (concepte de “empresa única” o empreses que formen
part d'un grup empresarial). Així mateix, cal tenir en compte el que estableixen els apartats 8 i 9 de
l'article 3 del mateix Reglament en relació amb les empreses que pateixen un procés de fusió o
adquisició d'empreses o bé, de separació.

Aquestes quantitats estan expressades en termes bruts, és a dir, abans de qualsevol deducció en
concepte de fiscalitat.
Aquests límits s'apliquen amb independència de la forma de l'ajut de minimis o de l'objectiu perseguit, i
amb independència de si l'ajut concedit està finançat total o parcialment mitjançant recursos de la Unió
Europea.
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MODEL B: DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LES 
CONDICIONS DEL REGLAMENT GENERAL D’EXEMCIÓ PER CATEGORIES 
(RGEC) 

DADES DE L’EMPRESA 

NOM EMPRESA / PERSONA: 
NIF/CIF:   
DOMICILI SOCIAL:   
POBLACIÓ:  PROVINCIA: 
CP: TELÈFON: 
ADREÇA ELECTRÒNICA:    
CODI CNAE: DESCRIPCCIÓ CNAE: 

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL 

NOM I COGNOMS: 
NIF: CÀRREC: 

1) Declaració d’altres ajuts de percebuts o sol·licitats per la mateixa finalitat i/o
cost subvencionable 

En relació amb les actuacions per a les quals sol·licito la present subvenció: 

No he rebut altres ajudes per la mateixa finalitat i costos pels quals se sol·licita 
l’ajut 

Data atorgament/ 
sol·licitud (*) 

Administració o 
entitat pública que ha 
concedit l’ajut 
(subvenció, préstec, 
garantia, etc.) 

Disposició normativa 
que regula l’ajut o 
subvenció 
(referència 
Ordre/Resolució) 

Import de 
l’ajut o 
subvenció 

Reglament d’ajuts 
d’Estat aplicable 

He rebut altres ajudes per la mateixa finalitat i costos pels quals se sol·licita 
l'ajut, ja siguin finançades amb fons europeus, estatals, autonòmics o locals. 
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2) Dimensió de l’empresa

Que l'empresa és de la tipologia prevista a l'Annex I del Reglament (UE) 
651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren 
determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació 
dels articles 107 i 108 del Tractat sobre la definició de microempreses, petites i 
mitjanes empreses 

Petita Empresa ¨
Entre 10 i < 50 
treballadors i volum de 
negocis anual o balanç 
general anual entre 2 i < 
10 milions €. 

La intensitat de l’ajut no 
podrà excedir del 50% 
dels costos 
subvencionables 

Empresa mitjana ¨ 
Entre 50 i 250 
treballadors i volum de 
negocis entre 10 i < 50 
milions e o balanç entre 
10 i < 43 milions €. 

La intensitat de l’ajut no 
podrà excedir del 40% 
dels costos 
subvencionables 

Empresa gran ¨
Qualsevol empresa que 
no compleixi amb els 
criteris establerts en la 
definició de petita i 
mitjana empresa 

La intensitat de l’ajut no 
podrà excedir del 30% 
dels costos 
subvencionables 

Per al còmput de treballadors, volum de negocis i balanç, es tindran en compte si 
l'empresa manté relacions amb altres empreses o entitats (empreses associades o 
vinculades). Las modalitats de càlcul d'efectius i   imports financers s'especifiquen en 
els articles 3, 4, 5 i 6 del l'Annexo I del Reglamento. 

3) Altres declaracions i compromisos

Que l'empresa no té cap ordre de recuperació pendent emesa per la Comissió 
Europea que hagi declarat un ajut rebut per aquesta empresa com il·legal i 
incompatible. 
Que no s’ha començat el projecte abans de presentar la sol·licitud de l’ajut. 

Que les millores d'eficiència energètica generen una reducció de la demanda 
d'energia primària d'almenys un 20 % en cas de renovació i a un estalvi 
d'energia primària, d’almenys un 10 %, acreditat mitjançant un certificat 
d’eficiència energètica, tal com es preveu a l’article 38.3.b) del RGEC. 

Que les millores d'eficiència energètica s’han combinat amb inversions en algun 
o en la totalitat dels següents elements:

a) Instal·lacions integrades d'energia renovable in situ que generin
electricitat o escalfor. 

b) b)equips per a l'emmagatzematge de l'energia generada per a la
instal·lació d'energia renovable in situ. 

c) Equips i infraestructures connexes incorporades en l'edifici per a la
recarrega de vehicles elèctrics dels usuaris de l'edifici 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210801&from=EN
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d) Digitalització de l'edifici, exclosos els cables o cablejat per a rets de
dades fora de la propietat privada. 

Que l'empresa no estava en crisi el 31 de desembre de 2019, d'acord amb el 
disposat a l'article 2, apartat 18 del Reglament (UE) núm. 651/2014, d'acord 
amb el disposat a l'article 2, apartat 18 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de 
la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinades 
categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 
107 i 108 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories). Les 
empreses o autònoms poden trobar-se en situació de crisi amb posterioritat al 
31.12.2019 arran de la situació de pandèmia provocada per la COVID19. 

Població i data 

Signatura 
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Glossari: 
 

-Única empresa, 
• una empresa autònoma o 
• diferents entitats jurídiques que pels vincles que mantenen entre elles, s'ha de 

considerar que formen una única unitat econòmica. A l'efecte del present 
Reglament els criteris per determinar quan dues o més empreses d'un 
mateix Estat membre s'han de considerar única empresa són els que 
s'indiquen a continuació (inclou totes les societats que tinguin almenys un 
dels vincles següents entre si) 

a) una empresa posseeix la majoria dels drets de vot dels accionistes o 
dels socis de l'altra empresa; 

b) una empresa té dret a nomenar o revocar a la majoria dels membres 
de l'òrgan d'administració, direcció, o control de la societat; 

c) una empresa té dret a exercir una influència dominant sobre una altra, 
en virtut d'un contracte formalitzat amb ella o una clàusula 
estatutària de la segona empresa; 

d) Una empresa, accionista o associada a una altra, controla sola, en 
virtut d'un acord formalitzat amb altres accionistes o socis la 
segona, la majoria dels drets de vot dels seus accionistes 

Les empreses que mantinguin qualsevol de les relacions establertes en les 
lletres a) a d) del paràgraf anterior a través d’una o altres empreses també 
consideraran única empresa. 

 

-Empresa en crisi, 

Les empreses no poden ser “empresa en crisi” Reglament General 
d’Exempció per Categories 
18) «empresa en crisis»: una empresa en la que concurra al menos una de las 
siguientes circunstancias: 

-si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una 
PYME con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los 
criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una 
PYME en el plazo de siete años desde su primera venta comercial, que 
cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo 
tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario 
financiero seleccionado), cuando haya desaparecido más de la mitad de 
su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas 
acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas 
acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se 
suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado 
negativo superior a la mitad del capital social suscrito; a efectos de la 
presente disposición, «sociedad de responsabilidad limitada» se refiere, 
en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo I de la 
Directiva 2013/34/UE ( 6 ) y «capital social» incluye, cuando proceda, 
toda prima de emisión; 



 RD 853/2021 
 

                                                                                                                                                                         
Pàg. 9/10  

 
-si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen 

una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta 
de una PYME con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los 
criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una 
PYME en el plazo de siete años desde su primera venta comercial, que 
cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo 
tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario 
financiero seleccionado), cuando haya desaparecido por las pérdidas 
acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su 
contabilidad; a efectos de la presente disposición, «sociedad en la que al 
menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la 
deuda de la sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades 
mencionados en el anexo II de la Directiva 2013/34/UE; 

-cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o 
insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional 
para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición 
de sus acreedores; 

-cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya 
reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido 
ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de 
reestructuración; 

-si se trata de una empresa distinta de una PYME, cuando durante los dos 
ejercicios anteriores: 

ola ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y 
ola ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la 

base del EBITDA, se haya situado por debajo de 1,0; 
 

-Empresa autònoma, associada i vinculada 
1. És una «empresa autònoma» la que no pot calificar-se ni como empresa 

associada, ni com empresa vinculada 
2. Es consideren «empreses associades» quan una empresa posseeix el 25 % o 

més del capital o dels drets de vot d'una altra empresa (per sí mateixa, o bé, 
conjuntament amb les seves empreses vinculades) 

No obstant això, una empresa pot considerar-se autònoma (sense empreses 
associades) quan la participació en el capital o els drets de vots superin el 25% 
(però no s'hagi de considerar empresa vinculada) en el cas dels següents 
inversors: 

a.societats públiques de participació, societats de capital risc, persones 
físiques o grups de persones físiques que realitzin una activitat regular 
d'inversió en capital risc (inversors business angels) i invertixin fons 
propis en empreses que no cotitzin a la borsa, sempre i quan la 
inversió dels business angels a l'empresa sigui inferior a 1 250 000 
EUR; 

b.universitats o centres de recerca sense ànim de lucre; 
c.inversors institucionals, inclosos els fondos de desenvolupament regional 
d.autoritats locals autònomes amb un pressupost anual inferior a 10 

milions EUR i una població inferior a 5 000 habitants 
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3. Són «empreses vinculades» les empreses entre les quals existeix alguna de
les següents relacions:

a.una empresa posseeix la majoria dels drets de vot dels accionistes o
socis d'una altra empresa;

b.una empresa té dret a nomenar o revocar a la majoria dels membres de
l'òrgan d'administració, direcció o control d'una altra empresa;

c.una empresa té dret a exercir una influència dominant sobre una altra, en
virtut d'un contracte subscrit amb ella o d'una clàusula estatutària de la
segona empresa; 

d.una empresa, accionista d'una altra o associada a una altra, controla
sola, en virtut d'un acord celebrat amb altres accionistes o socis de la
segona empresa, la majoria dels drets de vot dels seus accionistes o 
socis 

-Determinació de les dades de l'empresa (resum)
1. En el cas de les empreses autònomes, les dades, inclosos els efectius, es
determinaran únicament sobre la base dels comptes de l'esmentada
empresa.
2. Les dades, inclosos els efectius, d'una empresa amb empreses associades o
vinculades es determinaran sobre la base dels comptes i altres dades de
l'empresa, o bé, si existeixen, sobre la base dels comptes consolidats de
l'empresa, o dels comptes consolidats en els quals l'empresa estigui inclosa per
consolidació.
A les dades treballadors/balanç/volum de negoci en el paràgraf primer s'agregaran
les dades de les possibles empreses associades amb l'empresa en qüestió,
situades en posició immediatament anterior o posterior a aquesta. L'agregació
serà proporcional al percentatge de participació en el capital o en els drets de
vot (el més elevat d'aquests dos percentatges). En cas de participacions creuades,
s'aplicarà el percentatge més elevat.
A les dades de treballadors/balanç/volum de negoci s'afegirà el 100 % de les
dades de les empreses que puguin estar directament o indirectament
vinculades a l'empresa en qüestió i que no hagin estat incloses en els comptes
per consolidació.

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041: 
ES:PDF 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2003%3A124%3A0036%3A0041%3AES%3APDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2003%3A124%3A0036%3A0041%3AES%3APDF
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