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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
ORDRE EMO/298/2015, de 16 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de
Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i de l'economia social i cooperativa, i
s'obre la convocatòria pluriennal per als anys 2015 i 2016.
El Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 es desenvolupa en el marc del FSE per al període 20142020 amb l’objectiu de dotar d’instruments la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i posar en marxa els sistemes de
Garantia Juvenil, amb la finalitat de lluitar contra la desocupació entre les persones joves.
La Iniciativa d’Ocupació Juvenil està destinada a persones joves que no treballen i tampoc estudien ni reben
formació i que resideixen en les regions elegibles (en què els índexs de desocupació juvenil de 2012 eren
superiors al 25%).
La Garantia Juvenil és un ampli model d’acció que té com a principi bàsic assessorar la igualtat d’oportunitats
per a les persones joves en el mercat de treball. Des de la Comissió Europea s’ha instat als països a actuar i
comprometre’s a donar suport a partir de la Garantia Juvenil a aquest col·lectiu assignant un finançament
extraordinari que se suma al finançament del Pla operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020.
El col·lectiu al qual s’adrecen les actuacions el Programa operatiu d’Ocupació Juvenil es coneix com joves NOEF,
que es defineixen com persones majors de 16 anys i menors de 25 anys, o menors de 30 anys en el cas de
joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que es troben desocupades o inactives i que no
estudien i tampoc realitzen cap tipus de formació. Aquest concepte s’ha d’entendre com equivalent a la
definició comuna de joves NEET (neither in employment, nor in any education and training), que ha estat
establert pel Comitè d’Ocupació de la Unió Europea a l’abril de 2010, en concordança amb Eurostat.
Segons dades del primer trimestre de 2015, a Catalunya hi ha 207.100 joves de 16 a 29 anys en situació
d'atur que corresponen a una taxa d’atur del 33,4%. La situació d'atur afecta més els homes, als trams d’edat
més joves i als que tenen un nivell formatiu inferior. Aquests percentatges indiquen que el que s’ha tornat
realment complicat durant la crisi, és trobar una primera feina, especialment entre les persones joves sense
qualificacions.
Així mateix, el percentatge de gent jove a l’atur que està coberta per alguna prestació o subsidi ha disminuït
dràsticament. Respecte de l’any anterior hi ha un 4,6% menys d’aturats que reben alguna prestació o subsidi.
Com més temps passen les persones joves a l’atur, menor és la cobertura i més augmenta la seva
vulnerabilitat.
Tenint en compte l’actual context social i econòmic, molts d’aquests joves poden trobar en l’autoocupació i
l’emprenedoria una alternativa al treball per compte aliè. En aquest sentit, les ajudes regulades en aquesta
ordre poden constituir una oportunitat d’iniciar projectes professionals que els permetin desenvolupar les seves
capacitats i iniciar-se en la vida laboral.
Per a dur a terme un projecte d’emprenedoria amb garanties d’èxit, cal posar en valor les competències
pròpies dels joves emprenedors: il·lusió, confiança, optimisme, idees innovadores, però també cal analitzar i
cercar estratègies per combatre les febleses amb que tot sovint es poden trobar: inexperiència i manca de
suport per desenvolupar les seves idees de negoci, dificultats per accedir al finançament i en molts casos
manca de coneixements específics sobre la creació d’un negoci.
D’altra banda, les ajudes destinades a la contractació dels joves, regulades en aquesta ordre, els oferiran una
experiència laboral que incrementarà substancialment les seves possibilitats d’obtenir una inserció laboral
estable i alhora permetrà a les empreses d’economia social i als treballadors autònoms comptar amb
col·laboradors que es puguin integrar en les seves estructures.
El títol IV del Reial Decret Llei 8/2014 , de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la
competitivitat i l’eficiència (BOE núm. 163, de 05.07.2014), estableix el règim d’implantació del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil (en endavant SNGJ) i regula altres mesures per a afavorir l’ocupació.
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Així mateix, aquestes persones hauran d’estar inscrites en el fitxer de Garantia Juvenil regulat pel Reial Decret
Llei 8/2014, de 4 de juliol, Títol IV i, per tant, han d’haver complert els requisits per a la inscripció que els
donen accés com a persones beneficiàries de les mesures i accions de Garantia Juvenil.
L’article 106.d) del Reial Decret Llei esmentat, possibilita finançar amb càrrec als fons del SNGJ, accions de
desenvolupament d’incentius en la cotització a la Seguretat Social, ajuts a l’autoocupació, capitalització de la
prestació per desocupació, foment de la cultura emprenedora, mesures per afavorir l’autoocupació i
l’emprenedoria col·lectiva en el marc de l’economia social, assessorament a l’autoocupació i creació d’empreses
i formació per l’emprenedoria o altres de caràcter similar.
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa de programa de Garantia Juvenil a Catalunya que,
promogut per la Unió Europea, vol reduir l’atur juvenil amb una ocupació de qualitat.
Entre els objectius prioritaris de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom ( en
endavant, DGESCTA) cal destacar l’impuls, la promoció i el foment a la creació d’empreses amb la finalitat
d’autoocupació a Catalunya, així com donar suport a les empreses i entitats d’economia social, objectius que
són concurrents amb les polítiques europees d’ocupació,
Amb aquesta Ordre la DGESCTA vol impulsar un conjunt de programes interrelacionats per afavorir
l’autoocupació i la contractació de joves no ocupats integrats en el sistema de Garantia Juvenil per part de
treballadors autònoms i empreses d’economia social i cooperativa amb l’objectiu de facilitar la seva
incorporació al mercat de treball.
Atès el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual
s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social
Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i
de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el
Reglament (CE) 1083/2006 del Consell;
Atès el Reglament (UE) núm. 1304/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013,
relatiu al Fons Social Europeu (FSE) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1081/2006 del Consell;
Atès el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de
24.12.2013);
Atès el Reglament Delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió , de 3 de març de 2014, que complementa el
Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual
s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social
Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i
de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el
Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 138/5, de 13.5.2014)
Atès el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual
s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) no 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell,
relatives a les modalitats de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació
d'informació sobre el instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i
comunicació de les operacions i el sistema per al registre i emmagatzemen de les dades.(DOUE L 223/7, de
29.7.2014)
Atès l’Acord de Govern de 21 de juliol de 2015 d’aprovació de la despesa pluriennal.
Vist el Pla nacional d’implantació de la Garantia Juvenil, que determina que amb l’objectiu d’implementar els
sistemes de Garantia Juvenil, Espanya posarà en marxa un Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) en el
marc del Fons Social Europeu per al període de programació 2014-2020;
Vistes les Bases per a l'estratègia d'ocupació juvenil a Catalunya per al període 2014-2020, aprovades pel
Govern el 9 de setembre de 2014;
Vista la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i
l’eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procediment d’inscripció entre
d’altres mesures;
Vista la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, (DOGC núm.
6830, de 13.3.2015);
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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, 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.
Vistos els informes de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, i en virtut de
les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1
Objecte
Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir la incorporació al mercat de
treball de joves acollits al Programa de Garantia Juvenil mitjançant el desenvolupament d’accions de foment del
treball autònom i de l’economia social i cooperativa, i obrir la convocatòria pluriennal pels anys 2015 i 2016.
Les subvencions es destinaran a les següents línies:
Línia A: subvencions destinades a l’autoocupació dels joves inscrits al programa de Garantia Juvenil.
Línia B: subvencions per a la contractació de joves inscrits al programa de garantia juvenil per part de les
persones autònomes, les empreses i entitats de l’economia social i cooperativa.

Article 2
Aplicació pressupostària
2.1. L’import màxim destinat a la concessió de subvencions és de 2.540.000,00 euros, amb la possibilitat de
ser ampliat un cop realitzades les modificacions pressupostàries oportunes, segons la següent distribució
anual:
1.000.000,00 euros amb càrrec a la partida IU0802 FIUOCUPJUV D/470000100/661, per a l’any 2015.
1.540.000,00 euros amb càrrec a la partida IU0802 FIUOCUPJUV D/470000100/661, per a l’any 2016
2.2 L’import màxim destinat a la concessió de subvencions per a cadascuna de les línies es farà segons la
següent distribució anual:
500.000,00 euros, l’any 2015, per a la línia A
770.000,00 euros, l’any 2016, per a la línia A
500.000,00 euros, l’any 2015, per a la línia B
770.000,00 euros, l’any 2016, per a la línia B
2.3 L’import màxim destinat a la concessió de subvencions per a cada servei territorial es farà segons la
següent distribució:
60% Serveis Territorials a Barcelona
10% Serveis Territorials a Tarragona
10% Serveis Territorials a Lleida
10% Serveis Territorials a Girona
5% Serveis Territorials Catalunya Central
5% Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
2.4 Per resolució del/la Director/a general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, es podran
redistribuir els crèdits pressupostaris entre la línia A i B en el supòsit que s’hagi esgotat l’import màxim
d’algunes de les partides pressupostàries per atendre els possibles dèficits entre les línies.
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2.5 Per resolució del/la director/a general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, els imports
màxims d’aquesta Ordre es podran ampliar, així com una redistribució dels fons a cada territori per atendre
possibles dèficits.
2.6 En cas que no es disposi de la totalitat del crèdit pressupostari de l’any 2015, el saldo es podrà incorporar
a l’exercici pressupostari següent.
2.7 Aquesta actuació és elegible a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020,
núm.CCI2014ES05M90P001, del Fons Social Europeu, segons el detall següent:
Les Subvencions destinades a l’autoocupació dels joves inscrits al Sistema Nacional de la Garantia Juvenil són
elegibles dins l’objectiu temàtic 8, l’eix 5, la prioritat d'inversió 8.2, l'objectiu específic 8.2.3 i la mesura
8.2.3.3, amb un cofinançament del 91,89%.
Les subvencions per a la contractació de joves inscrits al Sistema Nacional de la Garantia Juvenil per part de
les persones autònomes, les empreses i entitats de l’economia social i cooperativa, són elegibles dins l’objectiu
temàtic 8, l’eix 5, la prioritat d'inversió 8.2, l'objectiu específic 8.2.4 i la mesura 8.2.4.2, amb un
cofinançament del 91,89%.
2.8 Aquesta convocatòria resta condicionada a l’existència efectiva de crèdit suficient i adequat al pressupost
per a l’exercici pressupostari corresponent en el moment de la resolució de la concessió

Article 3
Sol·licituds i termini de presentació
3.1 El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC i fins
al 31 d’octubre de 2016.
3.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans especificats a la base 6.

Article 4
Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos
L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per a la finalització del procediment, el mitjà de notificació
i el règim de recursos els estableix la base 8.

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

Barcelona, 16 de setembre de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Annex
Bases reguladores
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Base 1
Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball
de joves acollits al programa de Garantia Juvenil mitjançant ajuts a la creació i creixement del treball autònom
i al creixement d’entitats d’economia social i cooperativa.

Base 2
Persones i entitats beneficiàries
2.1 Poden ser beneficiaris de la Línia A: els joves acollits al programa de garantia juvenil amb les edats que
normativament s’estableixin, que es donin d’alta com a treballadors autònoms.
No poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquest programa els joves societaris de societats
mercantils, cooperatives o societats laborals, així com les persones treballadores autònomes col·laboradores.
Tampoc poden ser beneficiàries les persones joves acollides al programa de Garantia Juvenil que hagin exercit
la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom o per compte propi en els sis mesos anteriors a la data
d’inici de l’activitat.
2.2 Podran ser beneficiaris de la Línia B: les persones treballadores autònomes i les entitats de la economia
social, que portin a terme activitat econòmica.
2.3 A efectes d'aquestes bases, s'entendrà per persona treballadora autònoma la persona física, amb residència
i domicili fiscal a la comunitat autònoma de Catalunya, que realitzi de forma habitual, personal, directa, per
compte propi i fora de l’àmbit de la direcció i l’organització d’una altra persona, una activitat econòmica o
professional a títol lucratiu, doni o no ocupació a treballadors per compte d’altri, d’acord amb el que estableix
l’article 1 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treballador autònom.
2.4 A efectes d’aquestes bases s’entendrà per entitat de l’economia social, les cooperatives, les mutualitats, les
fundacions i les associacions que duguin a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses
d’inserció, els centres especials de treball i les societats agràries de transformació.

Base 3
Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària
3.1 Les persones sol·licitants han de complir els següents requisits:
a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de
treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l’article 42 del
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de
les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel que es regula
el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb
discapacitat (BOE núm. 94, de 20.04.2005) i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l’aplicació de la quota de
reserva de 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les
mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 6885, de 4.06.2015). Aquest
requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.
b) 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.
c) 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 (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
d) 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 d’intervenir-hi en llurs centres de treball. Aquest requisit només és
aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.
e) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració
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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 pel 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.
g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
h) Acreditar que disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995,
de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d’1 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.
i) 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. En el cas de
les empreses de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla
d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).
j) No haver superat la quantitat màxima d’ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de 3
exercicis fiscals.
k) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-les.
3.1.1 Requisits específic dels participants línia A:
a) Estar inscrit en el programa de Garantia Juvenil prèviament a donar-se d’alta com a persona treballadora
autònoma.
b) Haver iniciat l’activitat econòmica com a persones treballadora autònoma amb caràcter previ a la
presentació de la sol·licitud d’aquest ajut. A aquests efectes es considerarà com a data d’inici la que consti en
el document d’alta al Règim Especials del Treball Autònom o mutualitat del col·legi professional corresponent.
c) El domicili fiscal i, si escau, el centre de treball del beneficiari de la subvenció haurà d’estar a la comunitat
autònoma de Catalunya.
3.1.2 Requisits específics dels participants línia B:
a) Contractar una persona, amb un contracte laboral d’una durada mínima d’entre 6 mesos i 12 mesos, que
estigui inscrita en el programa de Garantia Juvenil.
b) Estar legalment constituïda i inscrita als registres corresponents, i als específics en funció de la seva
activitat.
c) En cas que l’entitat sol·licitant sigui una cooperativa o societat mercantil, mantenir-se al dia de les seves
obligacions registrals d’acord amb el Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
Registre mercantil (BOE núm. 184, de 31.7.1996); l’article 18 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de
cooperatives (DOGC núm. 6914, de 16.7.2015); el Decret 203/2003, d’1 d’agost, sobre l’estructura i el
funcionament del Registre general de cooperatives (DOGC núm. 3966, de 12.9.2003), i el Reial decret
2114/1998, de 2 d’octubre, sobre registre administratiu de societats laborals (BOE núm. 246, de 14.10.1998).
d) En el cas que l’entitat sol·licitant siguin una fundació, 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.
e) Haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d’acord amb l’article 336-3
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
f) En el cas que l’entitat sol·licitant siguin una associació, 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.
g) Disposar de seu social o d’un centre de treball a Catalunya. En cas de persones treballadores autònomes,
disposar de seu fiscal o d’un centre de treball a Catalunya.
3.2 El compliment dels requisits s’acreditarà mitjançant les declaracions responsables incloses a la sol·licitud de
subvenció.
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Base 4
Quantia

Línia A
4.1 La quantia màxima d’aquesta subvenció serà de 9.080,40 euros per la permanència durant 12 mesos
ininterromputs d’alta al règim especial de la Seguretat Social de les persones treballadores autònomes, règim
especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

Línia B
4.2 La quantia de la subvenció serà la corresponent a l’import establert en el salari mínim interprofessional per
l’any 2015, d’acord amb la jornada legal de treball. Per calcular l’import de la subvenció es tindrà en compte el
nombre de mesos complets d’alta a la Seguretat Social, i el màxim subvencionable són 12 mesos i el mínim, 6
mesos. Segons la taula següent:

Mesos Import
6

4.540,20

7

5.188.80

8

5.837,40

9

6.486,00

10

7.134,60

11

7.783,20

12

9.080,40

4.3 La subvenció podrà ser concedida també quan la jornada de treball sigui a temps parcial, si bé en aquest
supòsit la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.

Base 5
Actuació subvencionable i àmbit temporal
5.1 Són subvencionables les línies d’actuació següents:
a) Línia A: es considera subvencionable l’import equivalent al salari mínim interprofessional de la persona
donada d’alta de forma ininterrompuda al règim de la Seguretat Social de les persones treballadores
autònomes o mutualitat del col·legi professional corresponent per garantir uns ingressos minims de la persona
autònoma a l’inici de la seva activitat empresarial.
b) Línia B: es considera subvencionable l’import corresponent al salari mínim interprofessional d’una persona
contractada per un autònom o una entitat de l’economia social i cooperativa que s’hagi inscrit en el programa
de garantia juvenil.
No es considera subvencionable la incorporació de socis de treball o socis treballadors en una cooperativa o
societat laboral.
5.2 L’àmbit temporal de les actuacions que poden accedir a aquesta subvencions és des de la data d’alta al
corresponent règim de la Seguretat Social, mutualitat, a partir de l’1 de gener de 2015 i fins a la data màxima
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de presentació de sol·licitud de subvenció.

Base 6
Sol·licituds i documentació
6.1 Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones
interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
6.2 Les sol·licituds es presentaran a qualsevol oficina de la xarxa d’oficines de gestió empresarial (OGE)
indicades a Canal Empresa juntament amb la documentació que preveuen aquestes bases.
Les sol·licitud també podran presentar-se als registres dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i
Ocupació competents per tramitar-les.
6.3 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:
a) Requisits a què fa referència la base 3, si escau.
b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix
concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, al formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia
sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o
concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.
c) Declaració dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l’exercici fiscal en curs i en els dos
exercicis anteriors, amb indicació de la data de concessió, l’import i l’ens atorgant.
6.4 Per les sol·licituds de la línia A s’inclourà declaració responsable de no haver exercit la mateixa activitat o
similar amb caràcter autònom o per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d’inici de l’activitat per la
qual se sol·licita aquesta subvenció.
6.5. La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la
veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser
causa d’exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, és també causa de revocació, sens perjudici de
les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.
6.6 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la següent documentació:
a) Autorització, incorporada al formulari de la sol·licitud, per a la consulta de les dades d’identificació fiscal de
la persona sol·licitant de l’ajut.
b) Certificat acreditatiu d’inscripció al registre telemàtic del sistema de garantía juvenil per part de la persona
sol·licitant de la línia A o la persona contractada de la línia B.
c) Autorització, incorporada al formulari de la sol·licitud , per a la consulta de dades relatives a l’alta al
corresponent règim de la Seguretat Social de les persones treballadores autònomes o, en cas contrari,
fotocòpia compulsada de l’esmentada alta. En el cas de professionals col·legiats, document original d’alta en la
mutualitat del col·legi professional corresponent.
d) Autorització, incorporada al formulari de la sol·licitud, per consultar les dades referents a l’informe de vida
laboral de la persona autònoma o de la persona contractada, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat
Social, actualitzat a la data de la sol·licitud o, en cas contrari, l’esmentat informe.
e) En el cas de persones amb discapacitat, autorització, incorporada al formulari de la sol·licitud, per consultar
les dades referents al grau de discapacitat, o en cas contrari, certificat o document oficial acreditatiu del
reconeixement del grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.
h) Full de domiciliació bancària degudament diligenciat, d’acord amb el model del Departament d’Economia i
Coneixement disponible a l’adreça d’Internet
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_tresoreria_pagaments/arxius/trans_banc_area_sepa.pdf i segellat
per l’entitat financera. Aquest full només s’haurà d’aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop
que se sol·licita una subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació.
6.7 Amb les sol·licituds de la línia B, s’haurà d’adjuntar la següent documentació:
a) Autorització a l’Administració, incorporada al formulari de la sol·licitud, per tal que es pugui verificar a la
base de dades que correspongui el NIF de l’entitat, de l’escriptura de constitució i dels estatuts.
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b) Autorització a l’Administració, incorporada al formulari de la sol·licitud, per tal que es pugui verificar a la
base de dades que correspongui l’acreditació de la representació amb la qual s’actua, degudament inscrita al
registre corresponent, si escau.
c) Autorització a l’Administració, incorporada al formulari de la sol·licitud, per tal que es pugui verificar a la
base de dades que correspongui el DNI de la persona contractada.
d) Autorització a l’Administració, incorporada al formulari per verificar les condicions del contracte laboral de la
persona inscrita al programa de Garantia Juvenil.
6.8 La signatura de la sol·licitud comporta l’autorització al Departament d’Empresa i Ocupació, o organisme
corresponent, per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents
electrònics. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s’hauran de presentar els
documents acreditatius corresponents.
6.9 Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix aquest article, es requerirà la persona sol·licitant
perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació
que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que
disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
6.10 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen
aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.
6.11 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.

Base 7
Procediment de concessió
7.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases es tramitarà en règim de
concurrència no competitiva, i es resoldrà fins a exhaurir el crèdit disponible.
7.2 Les sol·licituds es tramitaran als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació tenint en
compte el domicili fiscal de la persona autònoma i el domicili social de l’entitat sol·licitant i es resoldran per
ordre cronològic de presentació. La data que es tindrà en compte a efectes de determinar aquest ordre serà la
data en la qual es presenta tota la documentació exigida.
7.3 Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dóna cap dret a l’obtenció de la
subvenció.

Base 8
Resolució i notificació
8.1 L’òrgan competent per dictar la resolució corresponent és el director/a dels Serveis Territorials que hagi
tramitat la sol·licitud de la subvenció.
8.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificació serà d’1 mes a comptar des de la data en què s’hagi
aportat tota la documentació preceptiva o s’hagi completat l’expedient.
8.3 La resolució ha de ser degudament motivada i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona
sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l’import i, si escau, el percentatge subvencionat del cost de
l'activitat i el seu caràcter de minimis fent referència al Reglament (CE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de
desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE als ajuts de minimis.
8.4 Aquesta resolució es notificarà a la persona o l’entitat interessada per qualsevol mitjà que permeti tenir
constància de la recepció per part de l’interessat o del seu representant, d’acord amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú. Es podran utilitzar mitjans electrònics quan les persones interessades així ho hagin sol·licitat o consentit
expressament, d’acord amb l’article 43 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya. La notificació electrònica es realitzarà per mitjà de les plataformes
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o els serveis corporatius de notificació electrònica de la Generalitat d’acord amb l’article 57 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
8.5 En el cas que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini d’1 mes, s’entendrà que la
sol·licitud s’ha desestimat d’acord amb l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
8.6 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, es pot
presentar recurs d’alçada davant el director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom en el
termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l’article
114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú, 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.
8.7 Aquestes subvencions es poden reduir parcialment o totalment abans no es dicti la resolució definitiva, com
a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera d’acord amb l’article 92.g) bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Base 9
Publicitat de la resolució
9.1 D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l'article
94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si l’import de les subvencions atorgades,
individualment considerades, és igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat per mitjà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis del Departament d’Empresa i
Ocupació i/o al tauler electrònic http://tauler.gencat.cat, amb indicació de la convocatòria, el programa i el
crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les persones o les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la/les
finalitat/s de la subvenció. Si la quantia de les subvencions concedides és inferior a 3.000,00 euros no escaurà
la publicació al DOGC.
9.2 D’acord amb l’article 115 apartat 2 del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de
17 de desembre de 2013, s’informa que la llista de beneficiaris es publicarà en un portal d’Internet únic, amb
les dades de les operacions cofinançades.
9.3 Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, es donarà publicitat dels atorgaments de les subvencions
mitjançant la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació (http://empresaiocupacio.gencat.cat ).
9.4 D’acord amb l’article 15.1 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (DOGC núm. 6780 de 31.12.2014), pel que fa a la publicitat de les subvencions, també es
publicarà la informació que inclou el precepte assenyalat al portal de la transparència
(http://transparencia.gencat.cat/ca/inici/).

Base 10
Pagament
10.1 El pagament de la subvenció es farà de la manera següent:
S’ordenarà, a la resolució d’atorgament, un primer pagament corresponent a l’import de la subvenció per un
període de 6 mesos.
S’ordenarà un segon pagament, si s’escau, de la resta de l’import de la subvenció, un cop feta la comprovació
del compliment del manteniment de l’alta al corresponent règim de la Seguretat Social durant els mesos pels
quals va obtenir la subvenció.
10.2 La tramitació dels pagaments de la subvenció es faran d’acord amb la liquiditat, la disponibilitat i els
criteris de programació de la Tresoreria de la Generalitat i les condicions que estableixi la resolució de
concessió.

Base 11
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Revisió i variacions en la destinació de la subvenció
11.1 Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució d’atorgament en el
cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.
11.2 D’acord amb l’article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol
alteració de les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas,
l’obtenció concurrent d’altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc
a la modificació de la resolució de concessió en els termes que estableix la normativa reguladora de la
subvenció.
11.3 El beneficiari té l’obligació de proposar a l’òrgan concedent qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat,
es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser expressament autoritzat per l’òrgan
concedent d’acord amb l’article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Base 12
Justificació
12.1 Les persones o entitats beneficiàries de les subvencions han de justificar l’aplicació dels fons d’acord amb
els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l’article 98.1 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 l’Ordre l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre formes de justificació de subvencions (DOGC
6890, de 11.6.2015).
12.2 En els supòsits de cofinançament pel Fons Social Europeu, la documentació justificativa haurà de complir
els requisits que determinin les normes reguladores de les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu
durant el període de programació de 2014-2020. En tot cas, els justificants originals de les despeses
cofinançades s’han de marcar amb un segell, indicant-hi la subvenció que es justifica, el cofinançament del FSE
i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.
Atès que a l’article 14.4 del Reglament (UE) núm. 1304/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 17 de
desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu, s’estableixen opcions de costos simplificats, la justificació es
farà per mòduls o barems estàndards de costos unitaris, prevista a l’article 67.1.b) del Reglament (UE) núm.
1303/2013.
12.3 La justificació es farà mitjançant la comprovació d’ofici per part de l’òrgan concedent, a la base de dades
de la seguretat social sobre el compliment dels mesos de permanència en alta la règim que correspongui. El
resultat d’aquesta comprovació es notificarà al beneficiari de la subvenció, per tal que, si escau, faci les
al·legacions que consideri.
12.4 El compliment de la justificació, en cas que la persona autònoma estigui donada d’alta en una mutualitat,
es requerirà a la persona beneficiària per tal que acrediti el pagament de les mensualitats de la quota
corresponent, mitjançant la presentació dels rebuts de pagament o bé un certificat de la mutualitat.
12.6 En cas d’incompliment es procedirà segons preveu la base 15 d’aquesta Ordre.

Base 13
Verificació de les accions subvencionables
13.1 Les actuacions de verificació per part de l’òrgan concedent de les accions subvencionables podran ser de
dos tipus:
a) Verificacions administratives. Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses
presentades per les persones o les entitats beneficiàries estiguin acompanyades de la documentació
justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).
b) Verificacions in situ o sobre el terreny. Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l’acció
subvencionada i/o el compliment de les obligacions dels beneficiaris.
Les verificacions sobre el terreny es podran efectuar, si escau, durant la realització de l’acció subvencionada.
13.2 Els/Les beneficiaris/àries de les subvencions s’han de sotmetre a les actuacions de verificació
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administrativa i sobre el terreny que pugui realitzar l’òrgan concedent.

Base 14
Control de les accions subvencionables
L’òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l’existència d’indicis de
frau o irregularitats en l’execució de l’activitat finançada a l’empara d’aquesta Ordre.
Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s’han de sotmetre a les actuacions de control que l’òrgan
concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l’Administració
autonòmica, estatal i comunitària.

Base 15
Revocació
15.1 Són causes de revocació les que preveuen els articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l’incompliment de les obligacions establertes a aquestes
bases.
15.2 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
concedida, hauran d’instar l’inici del procediment corresponent, d’acord amb el que disposen l’article 100 i
següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
15.3 La resolució d’inici d’expedient del procediment de revocació es notificarà a la persona interessada per tal
que, en el termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri necessàries o proposi els mitjans de prova
que consideri oportuns. Posteriorment, i immediatament abans que es redacti la proposta de resolució,
s’atorgarà a la persona interessada el tràmit d’audiència corresponent, per tal que al·legui i presenti els
documents i les justificacions que consideri oportunes. Es pot prescindir d’aquest tràmit d’audiència quan no
figurin en el procediment ni es tinguin en compte en la resolució altres fets, al·legacions i proves que els
adduïts per la persona interessada.
15.4 Transcorregut el termini esmentat, l’òrgan que va concedir la subvenció, amb la proposta prèvia de
l’òrgan instructor de la subvenció, emetrà la resolució corresponent i reclamarà el reintegrament total o parcial
de les quantitats percebudes indegudament, amb els interessos que corresponguin, d’acord amb la normativa
aplicable. En tot cas, l’incompliment de l’obligació de reintegrament pot originar, si escau, l’execució de les
garanties prestades.
15.5 D’acord amb l’article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en la redacció que en fa la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de
mesures financeres, contra la resolució de revocació, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la recepció de la
notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un mes
comptat des de l’endemà de la seva notificació.
15.6 En cas d’incompliment de l’obligació establerta a l’apartat n) de la base 21, d’aquesta Ordre, per tal de
calcular l’import de la subvenció no meritada, quan es produeixi la baixa anticipada de la persona autònoma o
de la persona contractada un cop transcorregut 6 mesos ininterromputs, s’utilitzarà la taula d’imports següent,
tenint en compte només els mesos complerts:

Mesos alta Import subvenció
Menys de 6
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8

5.837,40

9

6.486,00

10

7.134,60

11

7.783,20

12

9.080,40

Base 16
Renúncia
16.1 Les persones o les entitats beneficiàries poden renunciar a les subvencions atorgades només per causes
justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, mitjançant un escrit motivat dirigit a l’òrgan
competent per resoldre i, a aquest efecte, l’òrgan que va concedir la subvenció dictarà la resolució
corresponent. Els/les beneficiaris/àries hauran de retornar la quantitat indegudament percebuda més els
interessos de demora corresponents.
16.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat
atorgada, la persona o l’entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de rebre la part de
la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l’òrgan que va concedir la subvenció dictarà la
resolució corresponent.

Base 17
Règim de compatibilitat de les subvencions
Les subvencions regulades a aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altra subvenció concedida amb la
mateixa finalitat, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i s’hagi definit de manera precisa a
la petició de la subvenció la part subvencionada pel Departament d’Empresa i Ocupació, i amb la bonificació de
quotes a la Seguretat Social.

Base 18
Règim de minimis
18.1 Les subvencions atorgades d’acord amb aquestes bases estan subjectes al Reglament (UE) núm.
1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat
de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352/1, de 24.12.2013), segons el qual la
quantia total d’ajut que pot rebre una única empresa no pot ser superior a 200.000,00 euros durant qualsevol
període de tres exercicis fiscals o, en cas d’empreses que realitzin per compte aliena operacions de transport de
mercaderies per carretera, 100.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquesta
circumstància s’haurà de fer constar a la resolució de concessió de l’ajut.
A efectes dels esmentats reglaments, s’entén per “única empresa”:
a) una empresa que té la majoria dels drets de vot dels accionistes o socis d'una altra empresa.
b) una empresa que té dret a nomenar o revocar la majoria dels membres de l'òrgan
d'administració, direcció o control d'una altra societat.
c) una empresa que té dret a exercir una influència dominant sobre l'altra, en virtut d'un contracte subscrit
amb ella o una clàusula estatutària de la segona empresa.
d) una empresa, accionista o associada a una altra, que controla sola, en virtut d'un acord subscrit amb altres
accionistes o socis de la segona, la majoria dels drets de vot dels seus accionistes.
Les empreses que mantinguin qualsevol de les relacions previstes en les lletres a) a d) del paràgraf primer a
través d'una altra o altres empreses també es consideraran una única Empresa.
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18.2 Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses
subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a un total superior als que estableixen el Reglament general
d’exempció per categories o una decisió de la Comissió.

Base 19
Infraccions i sancions
19.1 A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i
II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els
articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi.
19.2 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’algun motiu d’infracció hauran d’instar l’inici
del procediment sancionador, d’acord amb el que disposen la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Base 20
Publicitat de les subvencions per part de la persona o l’entitat beneficiària
20.1 El beneficiari de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del
programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que estableix la base que regula les
obligacions de les persones i les entitats beneficiàries i d’acord amb el que preveu l’article 18.4 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
20.2 Les mesures de publicitat que han d’adoptar les persones o entitats beneficiàries de les subvencions són
les següents:
Incloure la imatge institucional del Departament d'Empresa i Ocupació.
Llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans
electrònics o audiovisuals, o en esments als mitjans de comunicació.
Incloure el logotip del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, del FSE i de l’iniciativa d’ocupació juvenil i el
lema “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”
20.3 En totes les mesures d’informació i comunicació que realitzi el beneficiari haurà d’incloure l’emblema de la
Unió, una referència a la Unió Europea, i una referència al Fons Social Europeu.
Durant la realització de l’operació haurà d’informar el públic en el seu espai web, si en disposa, de l’operació
cofinançada, i haurà de col·locar un cartell visible al públic on consti el cofinançament de l’FSE.
S’haurà d’assegurar que les persones destinatàries de l’actuació han estat informades del cofinançament del
Fons Social Europeu. Concretament, farà constar el cofinançament de l’FSE en qualsevol document que es lliuri
als participants o que formi part de l’expedient de l’actuació cofinançada. En concret, s’haurà de fer constar al
rebut de la nòmina de la persona contractada i, si s’escau, al contracte de treball.

Base 21
Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions generals de les persones beneficiàries d’aquestes subvencions:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el Departament d’Emrpesa i Ocupació.
b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió,
o el gaudi de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l’import finançat i el
compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un percentatge
del cost de l’activitat o la inversió, s’ha d’acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d’altres mitjans de
comprovació que estableixin les bases reguladores. Sigui com sigui, cal justificar la totalitat de la despesa
realitzada amb relació a l’objecte global o parcial, en aquest darrer cas, sempre que es pugui executar per
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fases o sigui susceptible d’ús o tractament diferenciat.
c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació relacionada amb la subvenció
atorgada durant un període mínim de cinc anys. I atès el cofinançament, conservar tots els documents
justificatius de les despeses cofinançades per l’FSE durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre
de l’any següent a la presentació a la Comissió europea dels comptes en els quals s’hagin inclòs les despeses.
L’òrgan concedent informarà els beneficiaris de la data d’inici d’aquest termini. Els documents s’han de
conservar en forma d’original o còpia compulsada de l’original o en versió electrònica de documents originals.
d) Proposar a l’òrgan competent qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la
destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s’ha de notificar prèviament i per escrit
a l’òrgan instructor, abans de la finalització del termini d’execució, el qual ha de valorar la proposta de
modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i
les condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden
donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.
e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d’Empresa i Ocupació, 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.
f) Comunicar a l’òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides 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.
Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació
donada als fons percebuts.
g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats
comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la
finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.
h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que
s’indiquin a la resolució corresponent.
i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit
producte de l'actuació subvencionada, d’acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.
j) En el cas que els beneficiaris siguin persones jurídiques i l’import a atorgar sigui superior a 10.000,00 euros,
comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de
llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques, un cop concedida la subvenció, en
compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
k) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de
transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.
l) No subrogar la gestió de cap aspecte de l’activitat subvencionada.
m) Acceptar la seva inclusió a la llista de beneficiaris publicada d’acord amb l’article 115, apartat 2, del
Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
n) Mantenir l’alta al corresponent règim de la Seguretat Social o mutualitat, almenys durant 6 mesos
ininterromputs. Si es produeix la baixa anticipada, la persona o entitat beneficiaria de la subvenció haurà de
retornar la totalitat de la subvenció rebuda. Si la baixa es produeix un cop transcorreguts 6 mesos, s’efectuarà
el reintegrament de la part de la subvenció no meritada, tenint en compte els imports establerts a la base 4.2
d’aquest Ordre.
o) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d’una banda, la
correcta realització de les activitats objecte d’aquesta subvenció, i d’altra, l’adequació entre els registres
comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes activitats, amb
els imports que es presentaran a cofinançament del Fons Social Europeu
p)Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de
forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti verificar el cofinançament de la despesa pel Fons Social
Europeu.
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Base 22
Protecció de dades de caràcter personal
22.1 Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d’obtenir la
subvenció s’inclouen en el fitxer Subvencions de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball
Autònom, regulat a l’Ordre EMO/379/2012, de 12 de novembre, de regulació de fitxers que contenen dades de
caràcter personal del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC núm. 6261, de 26.11.2012), i l’Ordre
EMO/109/2013, de 16 de maig, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal
gestionats per la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació (DOGC
núm. 6388, de 3.6.2013). La seva finalitat és gestionar les subvencions que atorga la Direcció General
d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom que es duen a terme en el desenvolupament de les
competències que li són atribuïdes legalment, i el seu responsable és la Direcció General d’Economia Social i
Cooperativa i Treball Autònom. Les persones interessades poden exercir els drets de l’afectat mitjançant escrit
dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, passeig de Gràcia,
105, 08008 Barcelona, adreça electrònica bústiaprotecciodedades.emo@gencat.cat.
22.2 Els/Les sol·licitants han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant
i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
desenvolupada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les entitats establiran les mesures
organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a
conseqüència de les actuacions que són objecte d’aquesta Ordre. En especial s’adoptaran les mesures adients
per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat a les dades esmentades.
22.3 Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de
conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals,
passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: bústiaprotecciodedades.emo@gencat.cat.

Base 23
Indicadors
23.1 Els Serveis Territorials corresponents establiran els mecanismes de seguiment i avaluació que permetin
comprovar el grau de compliment en la implementació de les actuacions.
23.2 Els Serveis Territorials corresponents establiran el protocol de recollida d’informació de les dades
corresponents als indicadors de realització i de resultats de manera estandarditzada i sistematitzada a les
instruccions de justificació de les subvencions corresponents a les convocatòries dels programes regulats en
aquesta Ordre, amb l’objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació del Fons Social
Europeu, així com d’informar dels indicadors que estableix el Programa operatiu que s’aprovi en el marc de
l’objectiu d’Inversió en Creixement i Ocupació per al període 2014-2020 del Fons Social Europeu, al Pla de
desenvolupament de polítiques actives d’ocupació de Catalunya (PDPA), i la Llei 2/2015, de l'11 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, (DOGC núm. 6830, de 13.3.2015).

(15.266.020)
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