
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

ORDRE EMO/315/2015, de 7 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals, i s'obre la convocatòria per a
l'any 2015.

La situació socioeconòmica actual, marcada per les profundes transformacions que s’estan produint tant en el
sistema productiu com en el mercat de treball, posa de manifest la necessitat de reformular progressivament
les polítiques actives d’ocupació, tant en relació amb el seu model d’intervenció com pel que fa al seu
contingut.

L'eix 1 del Pla de Govern 2013-2016, anomenat “Recuperació econòmica i creació d’ocupació”, té com a primer
objectiu el d’aturar la tendència dels darrers anys en el mercat laboral, frenant la destrucció de llocs de treball
i avançant en la creació d’ocupació.

El Pla departamental 2013-2016, del Departament d’Empresa i Ocupació, estableix dins dels seus objectius
estratègics, específicament en el seu objectiu operatiu 1.4, la necessitat de “Reorientar el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) a la prestació de serveis de qualitat a ciutadans i empreses, que contribueixin a la cohesió
social i al desenvolupament econòmic, utilitzant mecanismes de col·laboració públics i privats”.

El Pla general d’ocupació de Catalunya-Estratègia Catalana per l’Ocupació 2012-2020 estableix, entre d’altres
mesures, la possibilitat de desenvolupar programes que donin suport a la realització de projectes integrats que
fomentin el desenvolupament local i l’activitat econòmica dels territoris i dels sectors per tal de millorar les
possibilitats d’inserció de les persones desocupades. En aquest marc, un dels programes que preveu és l’impuls
de projectes innovadors i experimentals que han de facilitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
coneixement, orientacions i indicacions, en base a les experiències reals executades, per anar innovant,
configurant i perfilant aquestes noves maneres de fer i al mateix temps noves mesures d’intervenció, amb la
finalitat de respondre a un dels objectius del Pla general d’ocupació de Catalunya-Estratègia Catalana per
l’Ocupació que és “Innovar en el disseny de noves polítiques d’ocupació adaptades al context socioeconòmic
català”.

També el Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació 2014-2016 recull com un dels serveis
ocupacionals (entesos com a conjunt de serveis i de programes d’orientació, formació i desenvolupament local
que integren les polítiques d’ocupació de Catalunya), concretament en el marc de la promoció del
desenvolupament econòmic local i la creació d’ocupació, les actuacions d’innovació en matèria d’ocupació i
desenvolupament local.

El concepte “Innovació” resta associat a la millora de la capacitat de resposta als problemes existents i a la
identificació anticipada dels problemes futurs, així com a la possibilitat d’abordar el desenvolupament i la
creació d’ocupació en un entorn global des de la innovació local i territorial. Cal intervenir d’una forma diferent,
buscar noves fórmules més eficaces i més eficients , així com aconseguir una millor optimització dels recursos
assignats.

En aquest sentit, el Programa de projectes innovadors i experimentals ens ha de permetre identificar la
innovació en matèria d’ocupació a partir dels següents paràmetres: noves maneres de respondre als problemes
socioeconòmics i ocupacionals en un context definit; noves maneres de donar-hi les respostes adequades; nous
tipus de relació i col·laboració entre els actors públics i d’aquests amb altres actors socioeconòmics; la
inscripció dels projectes en processos a mig termini articulats sobre objectius estratègics; l’establiment de
dispositius de control, seguiment i avaluació; i la possibilitat de transferència dels processos d’innovació, de
manera que els seus resultats puguin ser reproduïts, adaptats, en altres contextos.

Per altra banda, la recent aprovació de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, ha de suposar un important canvi del marc institucional en relació a la
planificació i implementació a nivell territorial de les polítiques actives d’ocupació. Una de les novetats
importants que aporta la Llei en aquest àmbit, és el que es refereix a la concertació territorial per tal de
facilitar l’encaix en el territori, la coordinació i la integració de les actuacions ocupacionals previstes al Pla de
desenvolupament de les polítiques d’ocupació, així com a la necessitat de proveir d’assistència tècnica i
financera per a dur a terme els projectes i mesures previstos en les estratègies territorials. Tal i com disposa la
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Llei, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha de promoure la concertació territorial amb l’ajut de les
administracions locals.

D’acord amb l’article 15 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya, “la concertació territorial ha de comprendre la diagnosi, la coordinació, la
integració i la proposta de planificació. Així mateix, pot servir per a gestionar o executar les polítiques
d’ocupació d’acord amb els criteris que estableixi el Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació
vigent” i, d’acord amb el seu article 5, “cal considerar les estratègies, els plans i els instruments de planificació
territorial derivats de la concertació territorial” com a “instruments estratègics per a la planificació de les
polítiques d’ocupació”.

Mitjançant el Programa de projectes innovadors i experimentals, es pretén donar suport a les entitats locals
que exerceixen un lideratge territorial en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local per a l’execució de
projectes innovadors i experimentals identificats prèviament des del territori en el marc de la seva planificació
territorial derivats de la concertació territorial. La seva finalitat és respondre als nous reptes que planteja la
situació socioeconòmica i ocupacional actual amb l’objectiu de crear i mantenir ocupació de qualitat, millorar
l’activitat dels sectors productius estratègics generadors d’ocupació dels territoris, mitjançant la cooperació
público-privada i possibilitar la inserció sociolaboral de les persones més desafavorides.

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya (DOGC núm. 6914, de 16.7.2015);

Vist el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm.
6871, de 14.5.2015);

Vist l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels
procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOGC núm. 6671, de 24.7.2014);

Vista 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);

Vista l’Ordre ESS/1978/2015, de 17 de setembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici
econòmic de 2015, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides,
subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat, destinades a
l’execució de les competències del Programa d’ Activació per a l’Ocupació;

A aquesta Ordre li és aplicable el 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); la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/206, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el seu Reglament (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Vista la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (DOGC núm.
6830, de 13.03.2015);

Vistos els informes de l’Àrea Jurídica de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció
Delegada, escoltades les organitzacions empresarials i les organitzacions sindicals que tenen la consideració de
més representatives de Catalunya i les entitats representatives de les administracions locals que formen part
del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Direcció
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i en ús 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 (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989);

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Aprovar les bases reguladores per a la realització de projectes innovadors i experimentals. Les bases
reguladores es detallen en l’annex 1 d’aquesta Ordre.
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1.2 Obrir la convocatòria per a l’any 2015 de les subvencions per a la realització de projectes innovadors i
experimentals.

1.3 El procediment per a la concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.

 

Article 2

Aplicació pressupostària i import convocat

2.1 L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 2.000.000,00 euros, amb càrrec a les
partides pressupostàries D/460.0001.08/331D/0000, D/461.0001.08/331D/0000 i D/469.0001.08/331D/0000
del pressupost del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2015.

2.2 Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de les disponibilitats pressupostàries, mitjançant
resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

2.3 Les subvencions es financen amb càrrec als fons rebuts del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. La
resolució d’atorgament d’aquestes subvencions estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient
per a aquesta finalitat, atès que correspon a programes acordats a la reunió de la LX Conferència Sectorial
d'Ocupació i Assumptes Laborals que va tenir lloc el dia 13 d’abril de 2015, mitjançant la qual es distribueixen
territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat.

2.4 En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria s'hagin produït renúncies i/o revocacions, o bé el
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya obtingués nous fons, es podran assignar nous atorgaments a projectes
que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible i que compleixin els requisits per
obtenir la subvenció que disposa aquesta convocatòria, sempre que els projectes subvencionats es puguin
realitzar dins els terminis establerts.

2.5 L’atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció,
abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin
del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.6 D’acord amb l’establert als articles 12, 13 f), 14 a) i als apartats primer i novè de l’article 16 de la Llei
13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a les
subvencions previstes en aquesta Ordre no li són aplicables el Reglament (UE) núm.1407/2013, de 18 de
desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, ja que ni
la naturalesa ni la finalitat dels projectes subvencionats a les entitats locals beneficiàries es pot considerar
activitat econòmica en el mercat.

 

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 de la present Ordre al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 9 de novembre de 2015.

3.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 9.1 de l’annex 1
d’aquesta Ordre.

3.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d’acreditar-los estan recollits en la base 3 de l’annex 1
d’aquesta Ordre.

 

Article 4

Termini d’execució

4.1 Els plans d’execució anual subvencionats es podran iniciar des de l’endemà de la presentació de la
sol·licitud i amb data màxima de 31 de desembre del mateix any, i hauran de finalitzar com a màxim el 31 de
desembre de l’any posterior al seu atorgament.

4.2 Les condicions d’inici dels projectes subvencionats s’estableixen a l’apartat 10 de l’annex 2 d’aquesta
Ordre.
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Article 5

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el
règim de recursos es regulen a la base 13 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Disposició addicional primera

Estudis d’impacte

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà dur a terme un estudi d’impacte sobre els resultats derivats de
les subvencions a les quals sigui d’aplicació aquesta Ordre i d’acord amb els objectius previstos.

Disposició addicional segona

S’autoritza a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a dictar les disposicions
que consideri oportunes per al desenvolupament d’aquesta Ordre.

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades d’acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre es continuaran regint per les
bases reguladores a l’empara de les quals es van atorgar.

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre EMO/280/2013, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per
a la concessió de subvencions de continuació de projectes innovadors i experimentals, i s'obre la convocatòria
per a l'any 2013 (DOGC núm. 6502, de 15.11.2013).

Disposició final

Entrada en vigor

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

Barcelona, 7 d’octubre de 2015

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació
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Annex 1

Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i
experimentals.

L’objecte del Programa de projectes innovadors i experimentals es troba establert a l’apartat 1 de l’annex 2
d’aquesta Ordre.

 

Base 2

Entitats beneficiàries

2.1 Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats locals següents:

a) Els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya i els seus organismes autònoms i les entitats amb
competència en matèria de promoció de l’ocupació i desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells,
que representen municipis de més de 20.000 habitants.

b) Les entitats jurídiques de creació voluntària d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part
d’administracions públiques amb competències en promoció de l’ocupació i desenvolupament local, constituïdes
d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, que abastin un territori de més de 10.000 habitants.

Aquestes entitats locals hauran d’haver obtingut anteriorment una subvenció en el marc del Programa de
suport i acompanyament a la planificació estratègica, regulat actualment a l’Ordre EMO/258/2014, de 5
d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als
Programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a l’any 2014.

2.2. També podran participar en aquest Programa les entitats locals següents, corresponents als àmbits
territorials previstos als articles 15.2 i 15.3 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema
d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya:

a) Els ajuntaments i consells comarcals, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en
matèria de promoció de l’ocupació i desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells.

b) Les entitats jurídiques de creació voluntària d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part
d’administracions públiques amb competències en matèria de desenvolupament local i promoció de l’ocupació,
constituïdes d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Aquestes entitats locals hauran d’acreditar que disposen de documents de planificació territorial en l’àmbit de
l’ocupació i el desenvolupament local (plans o qualsevol altre instrument de planificació territorial).

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària

3.1 Les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de persones treballadores amb discapacitat sobre el nombre total de
persones treballadores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb 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 de la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3.12.2013), el Reial decret 364/2005,
de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a
favor dels treballadors amb discapacitat (BOE núm. 94, de 20.4.2005) i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre
l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més
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persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm.
6885, de 04.06.2015). Aquest requisit només és aplicable en 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
sol·licitud, previ 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, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i
d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008). Aquest
requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones.

e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística. (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

f) No haver estat sancionades, per resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració
laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el
treball, 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 (BOE núm. 189, de 8.8.2000) o bé 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 establerts als articles 90.bis i 92.bis del
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya.

h) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995) i el Reial decret 39/1997, de 17 de
gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997).

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 cas de les
empreses de més de 250 persones treballadores, aquestes hauran 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 la
igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

j) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

3.2 El compliment d’aquests requisits s’haurà d’acreditar mitjançant la signatura de les declaracions
responsables que inclourà el document normalitzat de sol·licitud de subvenció.

 

Base 4

Obligacions de les entitats beneficiàries

Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en la
forma i termini que s’estableix a la base 19 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

b) Formalitzar el corresponent encàrrec de gestió, en cas que l’entitat beneficiària vulgui executar les
actuacions mitjançant ens instrumentals, sempre que aquests hagin recollit expressament en la norma que els
crea o en els seus estatuts que tenen la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’entitat beneficiària, d’acord
amb el que estableix l’article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 279, de 16.11.2011).

c) Justificar davant l’òrgan concedent, el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió
o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l’activitat que ha de cobrir l’import
finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l’activitat, el cost total
corresponent, sense perjudici d’altres mitjans de comprovació que s’hagin establert en aquesta Ordre.

d) En cas que es realitzin activitats de capacitació especialitzada subscriure una pòlissa d’assegurança
d’accident, amb caràcter previ al seu inici, que s’ajusti tant al període de duració com al seu horari, que
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cobreixi les despeses d’accident in itinere, els riscos derivats de les visites a empreses o altres establiments
que s’organitzin per donar suport al seu desenvolupament. L’assegurança ha de cobrir tot el seu període
d’execució, inclòs, si s’escau, la realització de pràctiques no laborals en empreses. També caldrà subscriure
aquesta pòlissa en cas que es contempli la realització de pràctiques no laborals en empreses o altres activitats
de naturalesa anàloga que no estiguin vinculades directament a activitats de capacitació especialitzada.

L’entitat beneficiària pot optar per subscriure una pòlissa d’assegurança col·lectiva que doni cobertura a totes
les persones destinatàries finals participants en el programa aprovat.

e) Lliurar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya còpia de qualsevol material i producte resultant i de difusió
dels projectes subvencionats. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya es reserva la potestat de fer ús dels
materials i productes resultants objecte de la subvenció per tal de garantir la seva transferibilitat i el seu major
aprofitament en el marc de les activitats impulsades per la Xarxa d’AODL i Desenvolupament Local.

f) Participar, si s’escau, en aquelles activitats de perfeccionament tècnic que estableixi el Servei Públic
d’Ocupació Catalunya.

g) Conservar els justificants originals i electrònics, i altra documentació relacionada amb la subvenció atorgada,
durant un període mínim de cinc anys. Aquest termini es computarà a partir del moment en què finalitzi el
període establert per presentar la justificació econòmica per part de l’entitat beneficiària.

En el supòsit què es produeixi la interrupció del termini de prescripció per a la comprovació de la subvenció,
també s’interromprà el còmput dels terminis que preveu aquest apartat.

h) 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. Aquest s’ha de notificar prèviament i per escrit a l’òrgan
instructor, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials
ni representa l’incompliment dels requisits i condicions establerts en aquesta Ordre. Els canvis no comunicats o
que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

i) Informar de les incidències relatives a les actuacions subvencionades.

j) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 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 altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris,
aportant tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

k) Comunicar a l’òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa
finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin
sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a
fi i efecte que se’n pugui avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar tant aviat com es
conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

l) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l’entitat beneficiària en cada cas, així com
aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per aquesta Ordre, amb la finalitat de garantir
l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

m) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes que
s’indiquin en la corresponent resolució.

n) Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tot aquell material escrit producte de
l'actuació subvencionada, d’acord amb les mesures de difusió contingudes a la base 14.2 de l’annex 1,
d’aquesta 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.

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 registre comptable d’aquestes despeses.

q) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

r) Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics
per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter
previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves
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característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o
subministrin.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de fer d’acord amb els criteris
d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la
proposta econòmica més avantatjosa.

s) Comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració a l’efecte de fer-
les públiques, d’acord amb el que s‘estableix a l’article 15.2 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), en el cas que les
beneficiàries siguin persones jurídiques i l’import a atorgar sigui superior a 10.000 euros.

t) Complir amb les indicacions que es determinen a la Guia de prescripcions tècniques. Programa de projectes
innovadors i experimentals, que estarà a disposició de les entitats interessades al web del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.

 

Base 5

Persones destinatàries

5.1. Les persones destinatàries finals dels projectes subvencionats en el marc del Programa d’Innovació en
l’ocupació han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació.

Els col·lectius als que s’adrecen prioritàriament els projectes subvencionats en el marc del Programa
d’Innovació en l’ocupació consten a l’apartat 4.3 de l’annex 2 d’aquesta Ordre.

El personal tècnic contractat específicament per a la realització dels projectes subvencionats en el marc de
l’establert a l’apartat 6 a) de l’annex 2, també haurà d’estar inscrit com a demandants d’ocupació, si més no,
amb caràcter previ a la seva contractació.

5.2 Les oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya hauran de fer constar, en els historials de
les persones participants al Programa de projectes innovadors i experimentals, els codis SICAS corresponents
als tipus de serveis vinculats a les diferents accions en les quals participen.

Les entitats beneficiàries hauran de comunicar a les oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya corresponents les dades de les persones participants quan aquestes no hagin estat derivades des de
les pròpies oficines, per tal que es puguin codificar.

El codi SICAS que ha de constar en els historials de les persones participants en el Programa de projectes
innovadors i experimentals és: codi 93 D.

 

Base 6

Actuacions i despeses subvencionables

6.1 Seran subvencionables els projectes que, mitjançant la contractació de personal tècnic; l’assignació de
personal propi a temps parcial; l’elaboració d’informes i dictàmens; l’assessorament i assistència tècnica; la
realització d’actuacions de difusió i promoció; la realització de jornades i seminaris; el disseny, creació i
manteniment de xarxes de cooperació; la capacitació; la implementació de programes i recursos ocupacionals;
l’anàlisi i transferència de bones pràctiques; la tutoria, suport i l’acompanyament; tinguin per objectiu
l’execució de les estratègies ocupacionals i de desenvolupament socioeconòmic que han estat planificades
prèviament des dels territoris i incideixin en el suport al teixit productiu i en l’ocupació de les persones més
desafavorides.

Els tipus d’acció a emprar per al desenvolupament d’aquests projectes s’especifiquen a l’apartat 6 de l’annex 2
d’aquesta Ordre.

6.2 Es consideren despeses subvencionables aquelles que s’imputin al desplegament de les actuacions
previstes en aquesta Ordre per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s’hagin realitzat
durant el període d’execució previst a la convocatòria del Programa de projectes innovadors i experimentals,
siguin verificables i hagin estat efectivament pagades per les entitats beneficiàries abans de la presentació de
la justificació econòmica. Les despeses subvencionables estan especificades a l’annex 4 d’aquesta Ordre.

6.3 No es subvencionaran aquells projectes que disposin de línies de finançament específiques per a la seva
implementació.
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Base 7

Quanties màximes a subvencionar

7.1 La quantia total subvencionable serà com a màxim el 75% del cost total elegible del pla d’execució anual
sol·licitat.

La quantia màxima de subvenció per pla d’execució anual serà de 150.000 euros.

7.2 La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del Programa de projectes
innovadors i experimentals sol·licitat.

7.3 Els criteris que es tindran en compte per a determinar la quantia de les subvencions són el cost del
projecte, els altres ajuts rebuts, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats
pressupostàries.

En cap cas, l’import de les subvencions concedides pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència
amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar per
l’entitat beneficiària.

 

Base 8

Subcontractació

8.1 S’entén que una entitat beneficiària subcontracta quan concerta amb tercers l’execució total del programa
o dels projectes que constitueixen l’objecte de la subvenció. Queda fora d’aquest concepte la contractació de
les despeses en què hagi d’incórrer l’entitat beneficiària per a la realització per si mateixa de l’activitat
subvencionada.

8.2 D’acord amb això, a efectes d’aquesta Ordre, només són susceptibles de subcontractació els projectes
corresponents als tipus d’acció f), g) h), i) i j) establerts a l’apartat 6 de l’annex 2 d’aquesta Ordre.

8.3 No tenen la consideració de subcontractació aquells projectes corresponents als tipus d’acció b), c), d) i e),
establerts al mateix apartat de l’annex 2, que hauran de ser realitzats amb mitjans aliens a l’entitat
beneficiària.

8.4 Es podrà subcontractar fins el 100% del cost total elegible de cadascun dels projectes que conformen el pla
d’execució subvencionat.

8.5 Les subcontractacions que es puguin realitzar tindran una limitació del 75% del cost total elegible del pla
d’execució anual subvencionat.

La subcontractació en cap cas suposarà un cost addicional en l'import total de la subvenció.

8.6 En qualsevol cas, l’entitat beneficiària serà responsable davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
de que els projectes subcontractats s’hagin executat correctament, i de que en l’execució de l’activitat
subvencionada concertada amb tercers es respectin els límits establerts a la normativa reguladora de la
subvenció.

8.7 A l’annex 3 es desenvolupen les condicions a complir en cas de subcontractació d’actuacions.

 

Base 9

Sol·licituds i documentació

9.1 Les sol·licituds, així com la resta de documentació que cal presentar amb la sol·licitud, s’han de presentar
segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la pàgina web del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (http://www.oficinadetreball.gencat.cat) , a la pàgina web del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio) i a la pàgina
web de Tràmits gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits).

Les sol·licituds han d’anar adreçades a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya i s’han de presentar, dins del termini que estableix la convocatòria, al Registre del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya a Barcelona, carrer Llull, 297-307, 08019 Barcelona.
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9.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions
públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones
interessades a l’apartat de tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(https://seu.gencat.cat), on també es trobarà la informació per trametre-la.

Les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s’han d’autenticar a través dels sistemes de
signatura electrònica admesos per la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell
mitjà d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l’Esquema Nacional de Seguretat a l’àmbit de l’administració electrònica).

Les persones interessades s’han d’autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de
concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que
determini la pròpia Seu electrònica.

En el supòsit d’interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu electrònica, i sempre que
sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es
comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació
alternativament i informant dels efectes d’aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A
més, si escau per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques
corresponents. No obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el
missatge esmentat i es tracti de tràmits que s’han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix
una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per a la
realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

9.3 En cada convocatòria s’establiran els llocs i la forma de presentació de les sol·licituds, que incorporaran
progressivament la tramitació electrònica de totes les parts del procediment.

La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb els supòsits que preveu l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992).

9.4 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als que fa referència la base 3 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

b) Existència o no d'altres subvencions o ajudes públiques i/o privades, nacionals o internacionals, per al
mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el 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) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els
termes exigits per la legislació aplicable.

d) Mantenir un sistema de comptabilitat separada o un codi comptable adequat en relació a les transaccions
relacionades amb les actuacions.

e) En cas que es vulgui executar les actuacions mitjançant un ens instrumental, s’haurà d’indicar l’entitat que
actuarà com a mitjà propi de l’entitat sol·licitant a l’espai habilitat a l’imprès de sol·licitud, i que per tant tindrà
recollit expressament en la norma que la crea o en els seus estatuts, que té la condició de mitjà propi i servei
tècnic de l’entitat sol·licitant d’acord amb el que estableix l’article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, així com que s’ha
formalitzat el corresponent encàrrec de gestió.

f) Disposar, en cas que l’entitat sol·licitant sigui un organisme autònom o altra entitat dependent o vinculada a
l’administració local, de l’acord o acords pels quals es decideix la seva creació i els estatuts i/o altres
documents fundacionals, i si s’escau, escriptura de constitució de la societat i inscripció dels seus estatuts al
registre mercantil o al registre corresponent.

9.5 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la
veracitat de les dades que hi consten o es declaren, i a demanar que s’aporti la documentació complementària
que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la
sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia
audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció,
sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la
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concessió.

9.6 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per obtenir
per mitjans electrònics les dades relatives a les obligacions amb la Seguretat Social i a les obligacions
tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat. A més, també es consultarà els poders de representació de la
persona que signa la sol·licitud mitjançant la consulta al Registre d’entitats i al Registre Mercantil, sempre que
aquestes dades estiguin disponibles als registres esmentats.

En el formulari de sol·licitud caldrà autoritzar la consulta del NIF/NIE de la persona representant legal i en cas
de no autoritzar-ho, s’haurà de presentar còpia compulsada del document acreditatiu corresponent.

9.7 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es relaciona a continuació:

Documentació comuna:

a) Pla d’execució anual, d’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’annex 2 d’aquesta Ordre. A més caldrà
presentar-lo en format electrònic a l’adreça programes.pdl.soc@gencat.cat.

b) Documents de planificació territorial (estratègies, plans o qualsevol altre instrument de planificació
territorial, que fomentin l’ocupació i el desenvolupament econòmic), que continguin l’estratègia ocupacional i de
desenvolupament socioeconòmic.

c) Certificat de l’òrgan que resulti competent, d’aprovació del pla d’execució anual i de la sol·licitud de la
subvenció, indicant de forma desglossada el cost de cadascun dels programes i dels projectes sol·licitats, així
com la quantia total sol·licitada.

d) Convenis, acords de col·laboració, cartes de suport, d’adhesió, compromisos de participació, o altres
documents per part d’entitats públiques i privades i dels agents econòmics i socials del territori objecte
d’actuació, que acrediten el suport al pla d’execució anual.

e) Poders de representació suficients en dret de la persona que signa la sol·licitud de subvenció respecte de la
persona jurídica que representa, si s’escau.

f) Full de domiciliació bancària. El model està disponible a l’apartat de Serveis i tràmits, de models i formularis
del Departament d’Economia i Coneixement. Només s’haurà d’aportar si és el primer cop, o en cas de canvi de
dades, circumstància que caldrà especificar.

En el cas que l’entitat sol·licitant sigui un organisme autònom o altres entitats jurídiques de creació voluntària
dependents o vinculades a una administració local, amb competència en matèria de desenvolupament local i de
promoció de l’ocupació, caldrà presentar també la documentació següent, si aquesta no ha estat publicada en
un butlletí oficial:

- Acord o acords municipals pels quals es decideix la seva creació.

- Estatuts i/o altres documents fundacionals.

- Si s’escau, escriptura de constitució de la societat i inscripció dels seus estatuts al registre mercantil o al
registre corresponent.

En cas que estigui prevista la participació d’altres entitats locals en la implementació dels projectes i activitats
del pla d’execució anual presentat, caldrà fer-ho constar en el moment de la sol·licitud.

Documentació específica segons les característiques del pla d’execució anual que es sol·licita:

En el cas que les entitats sol·licitants prevegin contractar personal tècnic en el marc del pla d’execució anual,
hauran de presentar:

- Còpia compulsada del NIF i de la titulació acadèmica i currículum de la persona que es proposa contractar.

- Càlcul desglossat per conceptes dels costos laborals totals anuals (inclou salari i Seguretat Social a càrrec de
l’empresa).

- Certificat emès pel/per la secretari/ària en relació a que el procés de selecció s’ha realitzat d’acord amb
l’establert als dos primers paràgrafs de l’apartat 8.2 de l’annex 2 d’aquesta Ordre, on constin les dades de la
persona candidata que es proposa.

En el cas que les entitats sol·licitants prevegin destinar personal propi a temps parcial en el marc del pla
d’execució anual, hauran de presentar per a cada persona proposada:

- Document d’assignació formal als projectes per part de l’òrgan corresponent on constin les dades de la
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persona, els seus costos salarials totals anuals, el seu grau de dedicació al pla d’execució anual i les seves
funcions, els costos salarials que es preveu imputar a cadascun dels subprojectes en els que participa, segons
el model que trobareu a l’apartat corresponent del web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
(http://www.oficinadetreball.gencat.cat) i al catàleg d’impresos del web del Departament d’Empresa i Ocupació
(http://www.gencat.cat/empresaiocupacio).

En el cas que les entitats sol·licitants prevegin realitzar amb mitjans aliens algun dels projectes o activitats que
comprèn el pla d’execució anual, hauran de presentar:

Solvència tècnica o professional de l’empresa o persona física que es proposa per a realitzar el servei, que s’ha
d’acreditar amb els mitjans següents:

- Proposta o oferta de serveis i pressupost degudament desglossat per conceptes.

- Còpia compulsada de l’alta de l’IAE de l’empresa o persona física, i/o declaració censal d’alta o modificació.

- Còpia compulsada de l’escriptura de constitució, amb les modificacions dels estatuts o altres documents
fundacionals.

- Memòria-currículum dels treballs realitzats per l’empresa o persona física, que incorpori una relació dels
principals serveis o treballs realitzats en el mateix àmbit que inclogui l‘import, les dates d’execució i els
destinataris, públics o privats, d’aquests.

- Currículum del personal directiu i dels experts concrets que faran el servei.

En el cas que les entitats beneficiàries prevegin realitzar activitats de capacitació especialitzada en el marc del
pla d’execució anual, hauran de presentar:

- Còpia compulsada del certificat de solidesa de l’immoble o immobles on s’impartiran aquestes activitats, visat
per qualsevol dels col·legis autoritzats, si s’escau. Cal tenir en compte que el certificat té una validesa de 4
anys des de la seva expedició.

- Declaració de contractació de pòlissa d’assegurança, segons el model que trobareu a l’apartat corresponent
del web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, (http://www.oficinadetreball.gencat.cat) i al catàleg
d’impresos del web del Departament d’Empresa i Ocupació (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio) o còpia
compulsada del contracte d’assegurança d’accidents personals que cobreixi, per a cadascun dels participants en
cas de mort i en cas d’invalidesa, tots dos derivats del risc d’accident durant el desplaçament, per qualsevol
mitjà, i durant l’assistència a les activitats de capacitació especialitzada, inclosa la realització de pràctiques no
laborals en empreses. També caldrà subscriure aquesta pòlissa en cas que es contempli la realització de
pràctiques no laborals en empreses o altres activitats de naturalesa anàloga que no estiguin vinculades
directament a activitats de capacitació especialitzada.

9.8 En cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol dels departaments de la Generalitat de
Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una
declaració de la persona o entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació
de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta
declaració s’inclou al formulari de sol·licitud.

En cas que s'haguessin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de
vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar,
s'haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

9.9 Les entitats que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol
altra condició especial en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat Social, cal que aportin la
documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial.

9.10 En cas que la documentació es presenti per mitjans telemàtics:

No s’ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti
també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de l’entitat representada.

Les entitats sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents en substitució de les còpies
compulsades, d’acord amb el que preveu l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l’ús de la signatura
electrònica corresponent.

9.11 Les entitats sol·licitants hauran de presentar una única sol·licitud en el marc de cada convocatòria anual
d’aquest Programa.
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Base 10

Inadmissió i desistiment

10.1 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableix
aquesta Ordre comporta la inadmissió de la sol·licitud.

10.2 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 9 de l’annex 1 de l’Ordre, o la
manca d’esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ,
comporta el desistiment de la sol·licitud. El requeriment es notifica individualment a les entitats sol·licitants.

10.3 Qualsevol entitat sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció presentant un
escrit de desistiment i la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha d’acceptar
el desistiment amb la resolució corresponent.

10.4 Prèviament a la concessió de les subvencions, la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds.

10.5 Aquesta resolució es notificarà a l’entitat interessada per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de
la recepció per l’interessat o el 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, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999). Així mateix, es podran utilitzar mitjans
electrònics quan les entitats 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 (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010). Complementàriament, es realitzarà també la publicació de la
notificació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-
publica.html).

10.6 Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant
el/la secretari/ària d’Ocupació i Relacions Laborals en el termini d’un mes a comptar de la publicació o
notificació.

 

Base 11

Procediment de concessió

11.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta Ordre és el de concurrència
competitiva.

11.2 La instrucció del procediment de concessió de les subvencions correspon a la Subdirecció General de
Polítiques Actives d’Ocupació.

11.3 Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà la documentació presentada. Quan l’expedient sigui
complet, s’avaluaran les sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració indicats a la base 12 de l’annex 1
d’aquesta Ordre i s’emetrà un informe tècnic amb la puntuació obtinguda.

11.4 Un cop valorades les sol·licituds, aquestes seran examinades per un òrgan col·legiat, la composició del
qual serà:

El/la subdirector/a general de Polítiques Actives d’Ocupació

El/la responsable de Programes de desenvolupament local

Un/a representant territorial del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Així mateix, assistirà un/a lletrat/a del Servei Jurídic del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com assessor/a.

L’òrgan col·legiat elaborarà una acta en la qual es concreti el resultat de la concurrència.

 

Base 12

Criteris de valoració

Els criteris per a la valoració de les sol·licituds i la seva ponderació seran els següents:
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a) Que el pla d’execució anual presentat compti amb el suport degudament acreditat de les entitats locals, dels
actors públics i privats i dels agents econòmics i socials del territori. Màxim 20 punts.

b) Que el pla d’execució anual articuli mecanismes de cooperació i gestió compartida per a l’adequada
realització dels programes i projectes proposats. Màxim 10 punts.

c) Que el pla d’execució anual contingui tots els elements previstos, convenientment descrits i siguin coherents
entre si per conformar un projecte ocupacional integrat. Màxim 15 punts.

d) Que els projectes continguts al pla d’execució anual presentat es derivin del/s document/s de planificació
territorial en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament socioeconòmic (plans o altres instruments de
planificació territorial) del territori objecte d’actuació. Màxim 20 punts.

e) Que els resultats dels projectes siguin concrets, mesurables i contrastables. Màxim 15 punts.

f) Complementarietat del programa o programes sol·licitats amb altres actuacions que es porten a terme en
l’àmbit del desenvolupament local i l’ocupació al territori. Màxim 5 punts.

g) Capacitat tècnica i experiència de l’entitat local sol·licitant. Màxim 15 punts.

Per a l’atorgament d’aquestes subvencions s’hauran d’obtenir obligatòriament un mínim de 60 punts.

 

Base 13

Resolució i notificació

13.1 L’òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya, a proposta de l’òrgan instructor i a la vista de l’acta de l’òrgan col·legiat.

13.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 4 mesos a comptar des de la data de la
publicació de la convocatòria.

13.3 La resolució degudament motivada es notificarà a l’entitat interessada per qualsevol mitjà que permeti
tenir constància de la recepció per l’interessat/ada o el seu representant, d´acord amb l´article 58 i 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener, i l’article 56 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Així mateix, es podran utilitzar mitjans electrònics quan les entitats hagin presentat la sol·licitud per aquesta
via o consentit expressament, d’acord amb l’article 43 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).
Complementàriament, es realitzarà també la publicació de la notificació al Tauler electrònic de l’Administració
de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html).

13.4 La resolució d’atorgament o de denegació que dicti la persona titular de la Direcció del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, que no exhaureix la via administrativa, podrà ser objecte de recurs d’alçada davant
el/la secretari/ària d’Ocupació i Relacions Laborals en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la
notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu i l’article 76 de la Llei 26/2010, del
3 d´agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Les subvencions
que es puguin concedir no generen cap dret a la concessió d’altres subvencions en exercicis futurs.

13.5 En cas que l’import atorgat sigui inferior a l’import sol·licitat per l’entitat, en la resolució d’atorgament es
detallarà l’import concedit ajustat a cada projecte o activitat que es subvencioni.

13.6 En cas que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de 4 mesos, s’entendrà que la
sol·licitud ha estat desestimada, d’acord amb l’article 54.2 e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Base 14

Publicitat

14.1 Publicitat de les subvencions atorgades

Es farà publicitat de les subvencions concedides mitjançant l’exposició de la seva relació al Tauler electrònic de
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l’Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), a la pàgina web del
Departament d’Empresa i Ocupació (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio) i a la pàgina web del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (http://www.oficinadetreball.gencat.cat). Cas que l’import de les subvencions
atorgades, individualment considerades, sigui igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat a través
de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicant-hi la convocatòria, el programa i el
crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de
la subvenció. També es farà publicitat de les subvencions concedides mitjançant el portal de la transparència
(http://transparencia.gencat.cat) de conformitat amb l’art.15.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència accés a la informació pública i bon govern.

14.2 Publicitat de les subvencions per part de l’entitat beneficiària

14.2.1 L’entitat beneficiària de la subvenció ha de donar l’adequada publicitat al caràcter públic del
finançament dels projectes objecte de subvenció segons el que s’estableix a la base 4 d’aquest annex, sobre
les obligacions de les entitats beneficiàries i d’acord amb el que preveu l’article 31 del Reglament de la Llei
general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

14.2.2 Les mesures de publicitat que han d’adoptar les entitats beneficiàries de les subvencions són les
següents:

- Inclusió de la imatge institucional de l’entitat concedent.

- Inclusió de la imatge institucional de l’ens d’on provenen els fons.

- Llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques, materials impresos, certificats o diplomes,
mitjans electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de comunicació, que digui “Aquest
projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes
innovadors i experimentals”.

 

Base 15

Inici dels programes

15.1 Els plans d’execució anual subvencionats es consideraran iniciats amb l’inici d’un o alguns dels projectes
que els composen.

15.2 D’acord amb l’apartat anterior, els projectes que permeten donar per iniciat el pla d’execució hauran de
complir les condicions que s’estableixen a l’apartat 10 de l’annex 2 d’aquesta Ordre.

 

Base 16

Pagament

16.1 Prèviament al reconeixement de l’obligació de cadascun dels pagaments, el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya comprovarà d’ofici si l’entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de l’entitat beneficiària implica
l’autorització per fer-ne la comprovació.

16.2 El pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 80% de l’import atorgat, a partir de
la presentació davant la Subdirecció General de Polítiques Actives d’Ocupació del certificat del representant
legal de l’entitat beneficiària que certifiqui l’inici dels programes subvencionats, segons model normalitzat, en
el termini d’un mes a partir de la notificació de la resolució, i en qualsevol cas abans del 15 de desembre de
l’any en que es produeix l’atorgament.

16.3 La proposta de pagament de la bestreta de les subvencions la realitzarà la persona titular de la
Subdirecció General de Polítiques Actives d’Ocupació. Atesa la naturalesa de les entitats beneficiàries no s’escau
la presentació de garanties, d’acord amb l’establert a l’article 42.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

16.4 L’ordenació del pagament de la bestreta i el seu pagament material, que es fraccionarà d’acord amb les
condicions que s’estableixin a la resolució de concessió, s’efectuarà de manera successiva d’acord amb el Pla
de Tresoreria del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i les seves disponibilitats.

16.5. La proposta de pagament de l’import restant correspon al Servei de Control i Justificació Econòmica.
Aquest pagament es tramitarà un cop s’hagi justificat degudament, d’acord amb la base 19 d’aquest annex, i
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s’hagi verificat que l’activitat subvencionada s'ha realitzat i s'han justificat correctament les despeses. L’import
d’aquest segon pagament s’ajustarà a la quantia resultant de la liquidació de la subvenció.

16.6 La persona titular de la Subdirecció General de Gestió Econòmica i Patrimoni del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya és l’òrgan que ordenarà els pagaments establerts en aquesta base.

 

Base 17

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

17.1 D’acord amb l’article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’alteració de
les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent d’altres
subvencions fora dels casos permesos en aquestes bases, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de
concessió.

Per les actuacions regulades en aquesta Ordre, d’acord amb l’article 17.3 lletra l) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es consideraran circumstàncies que alteren les condicions de la concessió, i
que donaran lloc a la modificació de la resolució, aquelles incidències o canvis que impliquin un cost d’execució
inferior al tingut en compte en la resolució d’atorgament.

17.2 L’entitat beneficiària té l’obligació de proposar a l’òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa
finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha d’ésser expressament autoritzat
per l’òrgan concedent, en els termes de 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 18

Indicadors

18.1 El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya establirà el protocol de recollida d’informació de les dades
corresponents als indicadors de manera estandaritzada i sistematitzada en la “Guia de prescripcions tècniques.
Programa de projectes innovadors i experimentals”, amb l’objectiu de complir amb els requisits de justificació
així com informar a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals dels indicadors establerts al Plan Anual
de Políticas de Empleo (PAPE), al mateix Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Pla de
Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de Catalunya (PDPO), i als pressupostos de la Generalitat de
Catalunya.

18.2 Els indicadors de realització s’han de recollir des del moment en que la persona participant inicia
l’actuació, independentment que la finalitzi o no, i hauran de ser lliurats per part de les entitats beneficiàries
transcorreguts dos mesos a partir de la finalització del primer període semestral i als quinze dies de la
finalització del pla d’execució anual.

 

Base 19

Justificació

19.1 Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de justificar la realització dels programes i projectes i
la correcta l’aplicació dels fons d’acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, 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 ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de
justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, de 11.06.2015).

19.2 Un cop presentat el certificat en relació a l’inici dels plans d’execució anual subvencionats davant la
Subdirecció General de Polítiques Actives d’Ocupació, tota la resta de documentació que cal presentar durant la
fase d’execució es presentarà davant el Servei de Verificació de Programes d’Ocupació de l’àmbit territorial
corresponent.

A la finalització dels plans d’execució anual subvencionats, tota la documentació de justificació tècnica i
econòmica, es presentarà davant del Servei de Control i Justificació Econòmica de l’àmbit territorial
corresponent.

A la “Guia de Prescripcions Tècniques. Programa de projectes innovadors i experimentals” es desenvolupen les
condicions per a la correcta justificació tècnica i econòmica i es recullen els documents normalitzats per a la
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justificació econòmica.

19.3 Justificació tècnica

Les condicions així com els guions per a l’elaboració dels documents per a la correcta justificació tècnica dels
programes subvencionats es troben recollits a la Guia de Prescripcions Tècniques. Programa de projectes
innovadors i experimentals.

19.4 Justificació econòmica

Les despeses s’han de justificar mitjançant factures, nòmines i altres documents de valor probatori equivalent,
amb validesa jurídica al tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa. Les despeses han d’estar pagades abans
de la data límit de justificació econòmica.

La modalitat de justificació econòmica és la de compte justificatiu amb aportació del 100% dels justificants, que
consisteix en la presentació de la següent documentació:

1. Memòria econòmica justificativa de les despeses subvencionables, que ha d’incloure:

a) Una relació general de despeses que contingui tots els projectes subvencionats. Per a cadascun dels
projectes s’identificarà el codi de projecte, la denominació, el cost previst, l’import atorgat i el cost real. A la
Guia de Prescripcions Tècniques. Programa de projectes innovadors i experimentals es trobarà el model
normalitzat.

b) Per a cada projecte subvencionat, una relació classificada de totes les despeses imputades, d’acord amb
l’estructura de costos establerta per al Programa, en què s’identifiqui el creditor i el document, l’import, la data
d’emissió i la data de pagament i les desviacions produïdes. També caldrà enviar aquesta relació de despeses
en format Excel a l’adreça justificacioecono.pdl.soc@gencat.cat.

c) Un detall dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat el programa i/o projectes subvencionats
amb indicació de l’import i la procedència.

d) Un certificat emès pel/per la secretari/ària o l’/la interventor/a on s’acrediti que els pagaments corresponen
a projectes correctament realitzats i a despeses elegibles i justificades mitjançant factures o altres documents
comptables de valor probatori equivalent i que han estat efectivament pagades abans de la finalització del
període de presentació de la justificació econòmica.

e) Compromís de l’entitat beneficiària de mantenir en arxiu els documents originals que justifiquen la
subvenció, d’acord amb l’establert a la base 4 g) d’aquest annex .

2. Els originals o la còpia compulsada de tots els justificants de despesa, que es marcaran amb un segell,
indicant-hi la subvenció que es justifica, si s’escau, l’import o percentatge que s’imputa. No se segellaran els
justificants de les despeses de personal en nòmina de l’entitat beneficiària imputades mitjançant hores de
dedicació i cost/hora (nòmines i TC), ni les factures electròniques.

3. Els originals o la còpia compulsada de tots els comprovants de pagament efectiu de totes les despeses
imputades (els comprovants de pagament no s’han d’estampillar).

4. Si s’escau, carta de pagament de reintegrament de la subvenció en el supòsit de fons públics percebuts com
a bestreta i no aplicats a l’objecte subvencionable, així com dels interessos legals que en derivin a comptar des
del termini de finalització per a la presentació de la justificació econòmica.

5. Només quan s’escaigui, caldrà també adjuntar la següent documentació:

a) En el cas que s’haguessin previst imputacions a prorrata de personal propi (funcionari o laboral fix):

- Document amb el detall d’hores de dedicació mensual al programa i/o projecte, segons model normalitzat.
Aquest document mensual serà el resum de la temporalització diària o setmanal.

- Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l’IRPF de les persones
treballadores pròpies imputades com a despesa, amb indicació del preceptor, els imports liquidats, les dates i la
forma de pagament, amb l’objectiu de facilitar el seguiment de la pista d’auditoria.

b) En el cas que s’haguessin previst imputacions a prorrata per a despeses materials, ja siguin directes o
indirectes, i/o despeses generals:

- Certificat emès per l’òrgan competent on constin els criteris de càlcul utilitzats per aquesta imputació, segons
model normalitzat.

c) En el cas de contractacions de serveis i de subcontractació:
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- Declaració de l’entitat beneficiària conforme no té cap vinculació amb aquelles empreses que ha contractat o
subcontractat, entenent vinculació en els termes establerts al reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, llevat de disposar d’autorització expressa del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.

- Contracte administratiu o el conveni de cadascun dels projectes i/o activitats subvencionades, degudament
formalitzats i, com a mínim, 3 ofertes de diferents proveïdors, quan l’import de la contractació d’una despesa
subvencionada superi la quantitat de 18.000 euros.

- En cas que l’elecció no hagi estat l’oferta més econòmica, s’adjuntarà un document explicatiu o memòria
justificant expressament l’elecció.

d) En cas d’amortitzacions:

- Detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable, amb indicació del percentatge de
l’import amortitzat imputat.

- Còpia compulsada de la factura del bé amortitzable i comprovant del seu pagament.

e) En el supòsit de justificar despeses de lloguer:

- Detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable.

- Contracte de lloguer i acreditació del pagament.

f) Si l’entitat beneficiària està subjecta a règim de prorrata general o especial:

- Declaració sobre l’import d’IVA efectivament suportat.

19.5 L’òrgan concedent comprovarà el compte justificatiu i podrà requerir l’entitat beneficiària per a la remissió
dels justificants que consideri oportuns i que permetin obtenir una evidència raonable sobre l’adequada
aplicació de la subvenció.

19.6 Les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a realitzar-ne la justificació final en el
termini màxim de tres mesos des de la finalització del darrer projecte del pla d’execució anual subvencionat,
davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

19.7 L'òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar una ampliació del termini establert per presentar la
justificació, que no excedeixi de la meitat del termini prèviament atorgat i sempre que no es perjudiquin els
drets de tercers, d'acord amb el que preveu l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Base 20

Verificació i control dels programes subvencionats

20.1 Les actuacions de verificació per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, dels programes i
projectes subvencionats seran de dos tipus:

a) Verificacions administratives i de justificació econòmica, que tenen per objecte garantir que les declaracions
justificatives de despeses presentades per les entitats beneficiàries estiguin suportades per documentació
justificativa (nòmines, factures o documents comptables de valor probatori equivalent), amb validesa jurídica al
tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa.

b) Verificacions in situ o sobre el terreny, que tenen per objecte comprovar l’efectiva realització dels projectes
subvencionats i/o el compliment de les obligacions de les entitats beneficiàries i s’efectuaran durant la seva
realització.

20.2 Les entitats beneficiàries de les subvencions s’han de sotmetre a les actuacions de verificació
administrativa i sobre el terreny que realitzi el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

20.3 El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 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.

20.4 Les entitats beneficiàries de les subvencions s’han de sotmetre a les actuacions de control que el Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents
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de l’administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

Base 21

Seguiment, assistència tècnica i avaluació dels programes subvencionats

21.1 El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per tal de garantir la bona marxa dels projectes, oferirà suport
a les entitats beneficiàries mitjançant actuacions de tres tipus:

a) Actuacions de seguiment, que tenen per objecte conèixer l'evolució de l'actuació a nivell tècnic i qualitatiu
durant la fase d’implementació o execució i permet identificar causes de possibles desviacions, incidències,
deficiències i proposar mesures reconductores i de millora, mitjançant la recollida i el tractament de les dades
obtingudes, per tal de facilitar la consecució dels objectius previstos que van motivar l’atorgament.

b) Actuacions d’assistència tècnica que tenen per objecte donar suport i assessorament a les entitats, transferir
coneixement, proveir metodologies, detectar bones pràctiques i fomentar l'intercanvi de coneixements i
experiències.

c) Actuacions d’avaluació que tenen per objecte analitzar, amb el suport del seguiment, les actuacions i els
seus resultats per constatar si aquestes han donat resposta als objectius del Programa.

21.2 El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya organitzarà, amb mitjans propis o aliens, accions de formació i
de suport tècnic, per tal que el personal tècnic vinculat als projectes subvencionats pugui desenvolupar el seu
pla de treball i realitzar les seves funcions.

 

Base 22

Revocació

22.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis i 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. També serà causa de revocació l’incompliment dels
requisits que preveu la base 3 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

22.2 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 corresponent procediment, d’acord amb el que preveu la secció quarta del
capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya; o si aprecien algun motiu d’infracció hauran d’instar
l’inici del procediment sancionador, d’acord amb el que preveu la secció cinquena de l’esmentat capítol IX de la
Llei de finances públiques de Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme es troba amb una
conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a
l’òrgan competent l’inici del procediment de revocació i sancionador.

22.3 Els incompliments parcials dels requisits o les obligacions de les entitats beneficiàries, l’execució
incorrecta dels projectes que es posin de manifest en la verificació administrativa o in situ de les actuacions
subvencionades, així com també la justificació d’una quantia inferior a l’atorgada inicialment, implicaran l’inici
d’un procediment de revocació parcial de les subvencions concedides, que pot comportar la minoració de
l’import pendent de pagament i/o el reintegrament parcial, per part de l’entitat beneficiària, de les quantitats
pagades (bestretes) amb els interessos de demora corresponents.

 

Base 23

Renúncia

23.1 Les entitats beneficiàries poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a les subvencions
atorgades, d’acord amb l’establert als articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, mitjançant un
escrit dirigit a l’òrgan competent per resoldre, el qual dictarà la resolució corresponent, i, en cas que
procedeixi, hauran de retornar la part de la subvenció objecte de renúncia al compte restringit d’ingressos del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb els interessos legals que corresponguin.

23.2 Així mateix, l’entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la
subvenció no executada, en cas que, un cop finalitzades les activitats subvencionades, la quantitat
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corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, procedint com s’estableix
en l’apartat precedent.

 

Base 24

Règim de compatibilitat de les subvencions

24.1 Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos
per a la mateixa finalitat, sempre i quan no procedeixin del Fons Social Europeu.

24.2 L’import de les subvencions concedides en cap cas pot ser d’una quantia que, aïlladament o en
concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost
de l’activitat a desenvolupar per l’entitat beneficiària.

24.3 Caldrà posar en coneixement del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya la part finançada amb càrrec a
altres fons, tan bon punt es conegui aquest cofinançament, i sempre abans que finalitzi el període per a la seva
justificació.

 

Base 25

Infraccions i sancions

En cas d’incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases 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,
amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

Base 26

Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació els preceptes continguts al capítol IX
de la Llei de finances públiques de Catalunya en tot allò que no s’oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament de la Llei general de subvencions aprovat
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques catalanes; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el que disposa la Llei de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya de cada exercici i la resta de la normativa aplicable.

 

Base 27

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d’obtenir la subvenció
s’inclouen en el fitxer “Base de dades de subvencions i ajuts” regulat a l’Ordre TRE/199/2010, de 12 de març,
de creació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, amb la finalitat de gestionar els expedients de subvencions i ajuts del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya. L’òrgan administratiu responsable d’aquest fitxer és la Subdirecció General de
Polítiques Actives d’Ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Les persones interessades poden
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a aquest òrgan
administratiu responsable del fitxer, al carrer Llull, 297-307, 08019 Barcelona, adreça electrònica:
subdireccio.pao.soc@gencat.cat.

Les entitats beneficiàries 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,
desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (BOE núm. 17, de 19.1.2008). Les entitats
establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals
accedeixi com a conseqüència de les actuacions que són objecte d’aquesta Ordre. En especial, adoptarà les
mesures adients per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades.
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Base 28

Guia de Prescripcions Tècniques. Programa de projectes innovadors i experimentals

A la “Guia de Prescripcions Tècniques. Programa de projectes innovadors i experimentals”, es troben recollides
les especificacions tècniques per la formulació dels plans d’execució anual a presentar, s’hi desenvolupen les
condicions per a la correcta execució i justificació tant tècnica com econòmica dels projectes subvencionats, es
recullen els models normalitzats de la documentació relativa a totes les fases del projecte (sol·licitud, execució
i justificació) i s’hi estableix el protocol per a la recollida d’informació de les dades corresponents als indicadors
de manera estandarditzada i sistematitzada, així com la documentació que cal utilitzar.

La “Guia de Prescripcions Tècniques. Programa de projectes innovadors i experimentals” es trobarà a disposició
de les entitats beneficiàries a l’apartat corresponent del web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
(http://www.oficinadetreball.gencat.cat).

Annex 2

Especificacions tècniques per a la realització del Programa de projectes innovadors i experimentals

1. Objecte del Programa

L’objecte d’aquest Programa és donar suport a la implementació de projectes integrats que permetin l’execució
de les estratègies ocupacionals i desenvolupament socioeconòmic que han estat planificades des dels territoris i
que incideixin en el suport al teixit productiu i en l’ocupació de les persones més desafavorides.

Mitjançant aquest Programa es pretén donar resposta a les necessitats específiques del territori amb
intervencions que afavoreixin la innovació en el desenvolupament local, l’activitat dels sectors productius
estratègics del territori i l’ocupació i siguin demostratives i transferibles tant a d’altres territoris com al disseny
d’altres programes ocupacionals i de desenvolupament local del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 

2. Definició dels projectes innovadors i experimentals i requisits

Als efectes d’aquesta normativa els projectes innovadors i experimentals són projectes ocupacionals integrats
que s’implementen en un territori concret i que estan orientats a assolir uns resultats concrets, mesurables,
contrastables, eficaços i eficients per a les persones i els territoris destinataris. Aquests projectes hauran de
donar suport a actuacions innovadores, demostratives i transferibles que mostrin noves vies per abordar
necessitats clarament identificades.

Els projectes innovadors i experimentals han de complir els següents requisits:

a) Han de ser projectes que responguin a una diagnosi i planificació prèvia.

b) S'han d'implementar en un determinat àmbit territorial, prèviament definit i identificat.

c) Han de permetre donar resposta a les necessitats socioeconòmiques del territori, amb noves propostes
d’intervenció amb polítiques actives més flexibles i integrades, més individualitzades i vinculades a les
estratègies territorials.

d) Han de ser projectes de cooperació territorial per al desenvolupament social i econòmic i han d’acreditar el
suport i la participació i implicació dels actors més rellevants, públics i privats, en l'àmbit territorial d’actuació.

e) Han d'obtenir resultats i productes concrets dins del període d'execució subvencionat.

f) Hauran de justificar el seu caràcter innovador, ja sigui per les metodologies que utilitzen, els resultats que
s’espera obtenir, l’enfocament adoptat o els continguts proposats.

g) Han de ser projectes que tinguin articulats mecanismes de cooperació i gestió compartida en la planificació i
implementació de les estratègies ocupacionals i desenvolupament socioeconòmic.
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3. Programes

Els projectes innovadors i experimentals s'hauran d'emmarcar en els següents Programes:

a) Programa d’Innovació en l’Ocupació.

b) Programa d’Innovació en el Teixit productiu.

Es prioritzaran els plans d’execució anual que actuïn a l’hora en el marc d’aquests dos Programes.

 

4. Programa d’Innovació en l’Ocupació

4.1 Descripció:

Aquest Programa pretén millorar els mecanismes d’intervenció dels serveis públics d’ocupació en un àmbit
territorial determinat, mitjançant la posada en marxa i l’experimentació de nous enfocaments, noves tècniques
o metodologies, nous processos i nous continguts que s’adaptin a les necessitats reals del mercat de treball,
per tal d’obtenir millors resultats i facilitar al màxim la incorporació de les persones a aquest.

Des de l’àmbit local o territorial s’han de donar noves respostes als problemes d’ajust entre l’oferta i la
demanda d’ocupació, aprofitant la informació i el coneixement que es té des del territori tant del perfil de les
persones aturades com de les característiques i necessitats del seu teixit productiu.

Els projectes previstos en aquest Programa hauran d’incidir en aspectes com l’acollida, l’orientació, la igualtat
d'oportunitats, la detecció, disseny i implementació de nous perfils professionals per millorar les competències
de les persones, la intermediació, l’experimentació o la integració en el mercat de treball dels col·lectius amb
especials dificultats. Així mateix, els projectes previstos podran tenir una perspectiva integrada en l'àmbit
ocupacional de manera que es contemplin les actuacions necessàries per a donar resposta a les necessitats de
les persones i del territori.

Els projectes que tinguin com a destinatàries finals a les persones pertanyents als col·lectius establerts a
l’apartat 4.3 d’aquest annex, s’han d’emmarcar obligatòriament en aquest Programa.

4.2 Àmbits d’actuació:

En el marc d’aquest Programa, es podran desenvolupar projectes prioritàriament en els següents àmbits:

1. Establiment de ponts entre el teixit productiu i els recursos formatius locals: creació de dispositius, fòrums o
d’altres marcs de col·laboració estable entre els actors socials vinculats al teixit econòmic i laboral i aquells
dedicats a les activitats formatives (centres i entitats formatives i/o educatives) per incrementar l’efectivitat i
l’impacte ocupacional dels projectes.

2. Creació i adaptació de nous perfils professionals: creació, disseny i implementació de nous perfils
professionals i adaptació dels ja existents, ja sigui en sectors emergents o tradicionals, a partir de les
necessitats (noves o no satisfetes) de les empreses i dels territoris. Els projectes en aquest àmbit comportaran
la realització d’activitats de capacitació especialitzada i experiències pilot.

3. Elaboració i implementació de noves metodologies: elaboració i implementació de noves metodologies en
matèria d’acollida, d’orientació, de contacte directe amb el teixit empresarial per a aconseguir ofertes
d’ocupació i preseleccionar a les persones candidates que les cobreixin i acompanyament a la inserció, que
tinguin en compte, d’una banda, les característiques, necessitats i possibilitats de les persones amb majors
dificultats per trobar treball, i de l’altra, les necessitats de les empreses, els sectors i el territori, posant
especial atenció en aquelles que generin o mantinguin ocupació.

4. Detecció, retenció i atracció de talent: realització de projectes per identificar, captar, retenir i posar el talent
de les persones del territori al servei de les empreses i del territori o bé identificar i potenciar persones
creatives i de talent, que promoguin la innovació i creïn xarxes de lideratge territorial.

5. Suport a l’emergència del coneixement científic: realització de projectes de concertació territorial que
implementin iniciatives ocupacionals d’identificació, suport i acompanyament a les persones desocupades amb
formació científica que afavoreixin la seva iniciativa, el treball en equip, la emprenedoria i la innovació
tecnològica.

6. Creació d’instruments d’estalvi locals/territorials de proximitat: suport a la identificació, disseny, constitució,
formació, impuls i consolidació d’instruments (fons d’inversió, inversions ètiques, fons de finançament i
d’altres) destinats a finançar, de forma directa o mitjançant estructures intermèdies, nous projectes que tenen
dificultats per a accedir al finançament tradicional.
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7. Establiment de sistemes de suport a la immigració: projectes que connectin aquest col·lectiu amb les
dinàmiques econòmiques del territori, donin suport a aquest col·lectiu com a potencial d’innovació, tinguin en
compte la diversitat com a font de creativitat, talent i factor per afavorir la internacionalització de les empreses
catalanes i/o que donin suport a la creació de noves formes de dinamització de l’activitat econòmica i
ocupacional que fomentin la connexió de l’empresa local i els seus països d’origen, mitjançant les persones
immigrants.

8. Creació i implementació de recursos ocupacionals: suport a iniciatives innovadores que plantegin nous
sistemes d’intervenció integral que permetin la creació de nous recursos ocupacionals i implementin nous
serveis i programes per aconseguir la inserció sociolaboral, sobre una base d’atenció individualitzada, de
persones amb dificultats especials d’inserció, prioritàriament de les persones en situació d’atur de llarga
durada, al mercat de treball. Aquests recursos hauran d’incloure mesures que permetin l’apropament tant al
teixit productiu com al teixit social del territori.

9. Construcció de sistemes territorials d’ocupació: suport a projectes que tinguin per objectiu necessari i
estratègic millorar els problemes d’ajust existents entre la oferta i la demanda d’ocupació, mitjançant la
construcció de sistemes territorials d’ocupació adaptats a les condicions socioeconòmiques específiques de
cadascun dels territoris i concertats entre les entitats locals i els principals actors socioeconòmics d’aquests.

10. Altres de naturalesa anàloga que donin resposta a l’establert a l’apartat 4.1 d’aquest annex.

4.3 Col·lectius prioritaris:

Les persones participants en el marc d’aquest Programa hauran d’estar inscrites com a demandants d’ocupació
i es prioritzaran les actuacions adreçades als col·lectius següents:

- Persones en situació de risc d’exclusió social.

- Persones en situació d’atur de llarga durada i/o sense prestació.

- Dones amb baixa qualificació professional.

- Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.

- Dones en situació de reincorporació al mercat de treball.

- Persones nouvingudes provinents de països extracomunitaris en situació de desavantatge laboral, amb o
sense experiència laboral.

- Persones amb necessitats de reciclatge professional.

- Persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial.

- Persones en tractament de salut mental.

- Altres persones en situació de desavantatge laboral i/o risc d’exclusió social en funció de les característiques
del territori objecte d’actuació.

4.4 Activitats de capacitació especialitzada

4.4.1 Les activitats de capacitació especialitzada que es desenvolupin en el marc d’aquest Programa hauran de
tenir un caràcter flexible i innovador i tindran per objectiu la millora de les competències de les persones
destinatàries. Es plantegen com a mesures adreçades a seleccionar, motivar, inserir i mantenir dins un procés
d’aprenentatge a aquelles persones que formen part dels col·lectius més desfavorits dels territoris objecte
d’actuació.

Les activitats de capacitació especialitzada hauran de tenir en compte les necessitats de les empreses i del
territori i incidir en els sectors amb més potencial per generar i/o mantenir ocupació i, de cara a facilitar la
posterior inserció laboral de les persones destinatàries, podran incloure pràctiques no laborals en empreses.

4.4.2 Les entitats beneficiàries expediran diplomes d’assistència i aprofitament a les persones que finalitzin
amb èxit les activitats de capacitació.

Les persones destinatàries de les activitats de capacitació especialitzada han de ser correctament informades
sobre les característiques de l’acreditació que obtindran.

4.5. Pràctiques no laborals en empreses

En cas que es realitzin pràctiques no laborals o de perfeccionament professional en empreses caldrà signar el
corresponent conveni de col·laboració per a pràctiques en empreses, que haurà d’identificar les parts i
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especificar en què consisteixen les pràctiques, la durada, el lloc, l’horari, el sistema de tutories per al seu
seguiment i el sistema d’avaluació. Els models de conveni es troben recollits a la “Guia de Prescripcions
Tècniques. Programa de projectes innovadors i experimentals”.

4.6 Assegurança de les persones participants

Quan en el marc del Programa d’Innovació en l’Ocupació estigui prevista la realització d’activitats de
capacitació especialitzada, caldrà subscriure una pòlissa d’assegurança d’accident, amb caràcter previ a l’inici
de l’activitat prevista, que s’ajusti tant al període de duració com al seu horari, que cobreixi les despeses
d’accident in itinere, els riscos derivats de les visites a empreses o altres establiments que s’organitzin per
donar suport al seu desenvolupament. L’assegurança ha de cobrir tot el seu període d’execució, inclòs, si
s’escau, la realització de pràctiques no laborals en empreses. També caldrà subscriure aquesta pòlissa en cas
que es contempli la realització de pràctiques no laborals en empreses o altres activitats de naturalesa anàloga
que no estiguin vinculades directament a activitats de capacitació especialitzada.

L’entitat beneficiària pot optar per subscriure una pòlissa d’assegurança col·lectiva que doni cobertura a totes
les persones destinatàries finals participants en el Programa d’Innovació en l’Ocupació aprovat.

 

5. Programa d’Innovació en el Teixit productiu

5.1 Descripció:

Aquest Programa pretén donar suport a projectes que comportin la creació i el manteniment d’ocupació de
qualitat en sectors econòmics emergents i/o estratègics del territori o en sectors tradicionals en procés de
reestructuració. També preveu la realització de projectes que incideixin en la diversificació econòmica i
l’anticipació de processos de destrucció de llocs de treball en les empreses.

Els projectes previstos en aquest Programa hauran de satisfer necessitats específiques de les empreses, dels
sectors productius i del territori. S’hauran de plantejar des d’una perspectiva d’interès general, i no podran
beneficiar a unes empreses determinades en detriment d’altres, de manera que no es falsegi la competència en
el mercat.

Caldrà promoure la cooperació entre els sectors públic i privat del territori en els projectes i, específicament,
d’aquelles entitats (patronals, associacions d’empresaris, sindicats, centres tecnològics, centres de formació
professional, universitats i d’altres) que pel seu grau de coneixement, presència i implicació en la matèria
objecte del projecte, puguin millorar l’assoliment dels objectius que es proposen.

5.2 Àmbits d’actuació

En el marc d’aquest Programa, es podran desenvolupar projectes prioritàriament en els següents àmbits:

1. Activació i consolidació de sectors emergents del territori objecte d’actuació identificats prèviament:
realització de projectes que donin suport a l’activitat empresarial i la creació d’ocupació en sectors econòmics
amb potencial de creixement en els propers anys, especialment en els àmbits del medi ambient (ocupació
verda), sòcio-sanitari (ocupació blanca) i l’atenció a persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social.

2. Creació de sistemes d’informació territorial: creació de sistemes d’informació territorial que tinguin en
compte els mercats locals de treball, els sistemes productius territorials, els sistemes d’aprenentatge dels
recursos humans orientats per les necessitats específiques de cadascun del territoris i els sistemes territorials
d’innovació, entesos com la vinculació entre el sector del coneixement i les necessitats socioeconòmiques
territorials.

3. Establiment de relacions empresarials de proximitat: creació de xarxes o aliances de cooperació empresarial
i de subministrament sota un criteri de proximitat geogràfica que dinamitzin l’activitat econòmica local i
contribueixin a la diversificació econòmica del territori.

4. Innovació en sectors tradicionals: projectes que permetin dinamitzar l’activitat empresarial en sectors
estratègics com el turisme i l’agroalimentari, i altres sectors tradicionals en funció del territori, per la
consolidació i creació de llocs de treball i projectes d’assessorament i acompanyament a les empreses de
sectors tradicionals per tal d’implantar millores en els seus processos i productes que millorin la seva activitat.

Es donarà suport a l’adopció de la cultura de la qualitat (producció i distribució de productes i serveis de
qualitat), al desenvolupament, formalització i transmissió de coneixements i tecnologies per aconseguir la
modernització de sectors tradicionals, al canvi i a la millora permanent.

5. Economia social i solidària en el desenvolupament local i l’ocupació: suport a projectes i xarxes de
col·laboració que, mitjançant la utilització dels instruments habituals de gestió de que disposen les entitats
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locals o bé mitjançant altres formes d’actuació i instruments, permetin una major proximitat de l’economia
social i solidària amb el desenvolupament local amb noves intervencions en àmbits geogràfics i sectorials
determinats.

6. Regeneració del teixit industrial: realització de projectes que tinguin com a objectiu la regeneració del teixit
industrial local i de forma complementària a l’estratègia industrial del Govern, posant l’èmfasi en la creació i
manteniment de l’ocupació.

7. Creació de sistemes d’anticipació a processos de reestructuració d’empreses: creació i implementació de
sistemes d’informació i vigilància estratègica per tal d’anticipar-se i evitar processos de reestructuració.

8. Constitució de xarxes d’actors: realització de projectes que tinguin per objectiu la constitució de xarxes de
relacions estables entre les entitats locals del territori, els agents econòmics i socials i el teixit productiu, per
induir els processos de canvi i afrontar reptes concrets o aspectes funcionals, a fi de valoritzar al màxim el
potencial dels sectors productius i l’ocupació al territori objecte d’actuació.

9. Acords de cooperació entre centres de recerca i teixit productiu: realització de projectes per afavorir la
innovació, la millora de la competitivitat empresarial i l’impuls de noves línies de producció, tot fomentant la
cooperació entre centres de recerca i el teixit productiu del territori, que es justifiquin en termes d’impacte en
la creació o manteniment d’ocupació a nivell territorial.

10. Altres de naturalesa anàloga que donin resposta a l’establert a l’apartat 5.1 d’aquest annex.

 

6. Tipus d’acció

Els diferents projectes que composen els Plans d’execució anual es podran desenvolupar mitjançant els
següents tipus d’acció:

a) Personal adscrit al projecte: personal tècnic contractat específicament, i/o personal propi de l’entitat
beneficiària assignat a temps parcial per a la realització dels projectes subvencionats.

b) Informes i dictàmens: elaboració d’informes i dictàmens per proporcionar eines, informació i propostes per a
la implementació dels projectes.

c) Assessorament i assistència tècnica: tasques d’assessorament, suport i assistència tècnica per a la
realització del projecte.

d) Difusió i Promoció: activitats d’informació, promoció, sensibilització i difusió dels projectes, sempre que
siguin necessaris per al desenvolupament dels Programes establerts als apartats 4 i 5 d’aquest annex.

e) Jornades i seminaris: realització de jornades i seminaris productius com a eines de suport per tal de establir
propostes en la implementació del projecte o per a donar impuls a noves iniciatives.

f) Capacitació especialitzada: execució d’activitats de capacitació especialitzada adequades, flexibles i
innovadores, orientades a satisfer les necessitats específiques detectades al territori i obertes a noves
oportunitats d’ocupació.

g) Xarxes de cooperació: disseny, creació, promoció i manteniment de xarxes que fomentin les relacions
estables entre entitats locals, agents socials i econòmics i teixit productiu, per tal de transferir coneixements,
experiències singulars i establir col·laboracions entre actors amb objectius compartits.

h) Bones pràctiques: anàlisi sobre la viabilitat de bones pràctiques i implementació de les lliçons apreses al
projecte innovador.

i) Recursos ocupacionals: implementació de programes i recursos ocupacionals de caràcter innovador que
millorin l’efectivitat de la inserció sociolaboral de les persones participants.

j) Tutoria i acompanyament: activitats de tutoria, suport i acompanyament per tal de potenciar les habilitats,
experiència i capacitats de les persones participants i aconseguir la seva efectiva inserció sociolaboral en el
mercat de treball.

Els tipus d’acció b), c), d) i e) hauran de ser realitzats amb mitjans aliens a l’entitat beneficiària i, quan es
prevegi dedicar personal propi a temps parcial, caldrà tenir en compte els límits establerts a l’apartat 3.a) de
l’annex 4 d’aquesta Ordre.

Quan s’utilitzin mitjans aliens en els tipus d’acció f), g) h), i) i j), l’entitat sol·licitant haurà de presentar la
documentació relativa a la solvència tècnica o professional de l’empresa o persona física que es proposa per a
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realitzar el servei, establerta a la base 9.7 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

 

7. Pla d’execució anual del Programa de projectes innovadors i experimentals

7.1 El Pla d’execució anual és el document on s’establiran els programes i els projectes que, amb aquesta
temporalitat, l’entitat local sol·licitant vol portar a terme.

Als efectes de l’establert en aquesta Ordre, aquests programes s’hauran d’emmarcar en un o en els dos
Programes previstos a l’apartat 3 d’aquest annex.

7.2 El Pla d’execució anual haurà de contenir els següents apartats:

1. Denominació del pla d’execució anual.

2. Denominació del programa o programes que es volen portar a terme.

3. Emmarcament dels programes i projectes proposats en els documents de planificació territorial (plans,
acords o qualsevol altre instrument) d’ocupació i desenvolupament socioeconòmic del territori objecte
d’actuació, que s’adjunten amb la sol·licitud.

4. Identificació de les entitats locals, dels actors públics i privats i dels agents econòmics i socials del territori
que concerten el pla d’execució anual i descripció del marc de cooperació existent entre ells.

5. Responsable tècnic per part de l’entitat sol·licitant.

6. Diagnosi del territori objecte d’intervenció.

7. Identificació dels principals problemes socioeconòmics detectats a la diagnosi del territori als que es pretén
donar resposta.

8. Objectiu general i objectius específics del pla d’execució anual.

9. Descripció del programa o programes a executar.

10. Complementarietat del programa o programes sol·licitats amb altres actuacions anteriors i actuals que es
porten a terme en el territori objecte d’actuació per part de l’entitat local sol·licitant o bé d’altres actors públics
i privats en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local.

11. Cronograma general amb calendarització del programa o programes i dels projectes que conformen el pla
d’execució anual, agrupats per programes.

12. Pressupost global desglossat per programes.

13. Grau de prioritat, dins de cada programa, de cadascun dels projectes. Aquesta prioritat caldrà establir-la
tenint com a referència els principals problemes socioeconòmics i necessitats identificades a la diagnosi
territorial.

14. Descripció del sistema de gestió compartida del pla d’execució anual, que inclogui: a) els compromisos
adquirits per les entitats que cooperen en el marc del pla d’execució anual, b) el sistema de presa de decisions,
c) el sistema de coordinació i gestió interna per afavorir la implementació dels programes i projectes i d) el
sistema d’avaluació global i conjunta del pla d’execució anual.

15. Descripció dels recursos humans fixos i temporals amb els que compta l’entitat així com el pressupost
corresponent a l’any anterior a la sol·licitud, diferenciant recursos propis de recursos provinents de
subvencions i transferències, disponibles per impulsar el desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació al
territori.

16. Principals projectes executats en els darrers 3 anys per part de l’entitat sol·licitant en l’àmbit de l’ocupació i
el desenvolupament econòmic local.

7.3 Cada projecte, haurà d’estar inclòs en un dels dos Programes previstos a l’apartat 3 d’aquest annex, caldrà
identificar en quins dels àmbits establerts als apartats 4 i 5 d’aquest annex es troba, i haurà de tenir com a
mínim els següents continguts:

1. Identificació del Programa i de l’àmbit d’actuació on queda inscrit el projecte que es prevegi executar.

2. Denominació del projecte.

3. Descripció del projecte.
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4. Justificació específica de la necessitat del projecte.

5. Justificació del seu caràcter innovador.

6. Objectiu específic de cadascun dels projectes: expressa per anticipat el que s’espera aconseguir com a
conseqüència del projecte.

7. Àmbit territorial del projecte.

8. Identificació de l’entitat local/entitats locals que executaran el projecte.

9. Identificació dels destinataris del projecte, diferenciant tant persones físiques com jurídiques i establint una
previsió aproximada de participants.

10. Denominació dels subprojectes que conformen els projectes sol·licitats.

11. Descripció, per a cada subprojecte, de les activitats, metodologies i instruments metodològics que es
proposen dur a terme pera complir l’objectiu específic. S’entén per activitats, les accions concretes i
específiques que es fan per executar un projecte i produir uns resultats.

12. Resultats esperats, com a conseqüència de l’execució de les activitats del projecte. Aquests hauran de ser
concrets, mesurables, contrastables, coherents, eficaços i eficients per a les persones i els territoris
destinataris, en el sentit que expressen la realització dels objectius específics.

13. Productes a lliurar.

14. Pressupost: cost estimat per al desenvolupament i execució del projecte, degudament desglossat per
conceptes i tipus de despesa que es prevegi imputar, d’acord amb l’establert a l’annex 4 d’aquesta Ordre.

15. Identificar les fonts de cofinançament previstes i la previsió general d’ingressos.

16. Identificació dels recursos humans, tècnics i de serveis necessaris per executar els projectes, indicant, si
s’escau, el cost que s’imputa al mateix com a despesa de personal.

17. Indicadors de seguiment del projecte.

18. Fitxa–resum de cadascun dels projectes previstos. Per a cada projecte caldrà presentar una fitxa-resum
d’acord amb els continguts que s’estableixen a la “Guia de Prescripcions Tècniques. Programa de projectes
innovadors i experimentals”.

19. Data d’inici i període d’execució previstos.

20. Si s’escau, identificació de l’empresa o persona física que es proposa per fer el servei objecte de la
subvenció, indicant el cost que s’imputa a la mateixa com a despesa de contractació de serveis.

7.4 En cas que es prevegi destinar personal a la realització dels projectes, ja sigui personal contractat o bé
personal propi imputat a temps parcial, caldrà presentar un pla de treball específic per a cadascuna de les
persones proposades.

En cas que els projectes proposats contemplin la realització d’alguna activitat de capacitació especialitzada,
caldrà presentar també un pla de treball específic.

7.5 La “Guia de prescripcions tècniques. Programa de projectes innovadors i experimentals”, d’acord amb
l’establert a la base 28 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, conté el guió per a la elaboració del pla d’execució anual
(que inclourà els plans de treball específics a presentar), així com els continguts de la fitxa-resum dels
projectes previstos.

 

8. Condicions per a la contractació del personal tècnic

8.1 Descripció

La funció del personal tècnic contractat específicament en el marc d’aquest Programa serà dinamitzar,
promoure i executar en cooperació amb altres actors els projectes subvencionats que permetin l’execució de les
estratègies ocupacionals i de desenvolupament socioeconòmic que han estat planificades des dels territoris i
que incideixin en el suport al teixit productiu i en l’ocupació de les persones més desafavorides. L’objectiu final
és la millora de les condicions de vida de les persones del territori a través de la creació o manteniment
d’ocupació.
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8.2 Requisits, selecció i contractació

Les persones proposades han d’estar en possessió d’una titulació universitària oficial de grau o haver superat el
primer o segon cicle d’educació universitària, així com una experiència professional adequada a les activitats
que haurà de desenvolupar en el marc del pla d’execució anual i al seu pla de treball.

L’entitat sol·licitant haurà de poder acreditar un procés de selecció que permeti valorar l’experiència
professional, els coneixements específics i les habilitats i capacitats que li permetin el correcte
desenvolupament de les activitats previstes al pla d’execució anual i al seu pla de treball.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya comprovarà la idoneïtat de la persona candidata proposada amb la
sol·licitud, i en cas que el criteri tècnic del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya sigui contrari a la selecció de
la persona candidata, podrà requerir a l’entitat sol·licitant per tal que presenti una altra persona candidata.

El personal tècnic contractat per part de l’entitat beneficiària específicament per a la realització dels projectes
subvencionats haurà de ser contractat per un període màxim d’un any i a temps complet mitjançant la
modalitat contractual més adient, d’acord amb la normativa laboral vigent i amb el conveni col·lectiu
corresponent. En el contracte es farà constar la frase següent “Subvenció del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals” i el número d’expedient que
consti a la resolució d’atorgament de la subvenció.

8.3. Adaptació, suport i formació

Les entitats beneficiàries han de garantir l’adaptació del personal tècnic al seu lloc de treball, oferint les
infraestructures, la informació i la formació permanent adient per al correcte desenvolupament de les tasques i
funcions previstes al pla d’execució anual i al seu pla de treball.

8.4. Substitució

El personal tècnic contractat específicament per a la realització dels projectes subvencionats podrà ser
substituït prèvia sol·licitud formal al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de l’autorització per procedir a
aquesta substitució, acompanyant l’escrit de petició amb la còpia compulsada del DNI/NIE i del títol universitari
i el currículum de la persona proposada, a més del certificat emès pel/per la secretari/ària en relació a que el
procés de selecció s’ha realitzat d’acord amb l’establert als dos primers paràgrafs de l’apartat 8.2 d’aquest
annex, on constin les dades de la persona candidata que es proposa.

La substitució del personal tècnic contractat específicament per a la realització dels projectes subvencionats per
una persona que disposi d’un nivell de titulació inferior al que substitueix, que ha de complir en qualsevol cas
amb els requisits establerts als dos primers paràgrafs de l’apartat 8.2 d’aquest annex, implicarà una reducció
en la subvenció per a la seva contractació per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Igualment, quan la relació laboral quedi suspesa temporalment per alguna de les causes següents: incapacitat
temporal del/la treballador/ora, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural
d’un menor de nou mesos i adopció o acolliment i excedència voluntària, caldrà que el Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya autoritzi la seva substitució temporal, prèvia sol·licitud motivada, a la qual caldrà adjuntar la
documentació preceptiva relativa a la persona que es proposa per a la substitució.

Tant si es procedeix a la seva substitució com si no es fa, no es podrà imputar cap despesa generada per
aquesta persona mentre sigui de baixa.

 

9. Condicions per a la realització amb mitjans aliens dels projectes subvencionats

9.1 Descripció

En el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals es podrà donar suport a la realització amb
mitjans aliens a les entitats beneficiàries per a l’elaboració d’informes i dictàmens; l’assessorament i
assistència tècnica; la realització d’activitats de difusió i promoció; la realització de jornades i seminaris; el
disseny, creació i manteniment de xarxes de cooperació; l’execució d’activitats de capacitació especialitzada; la
implementació de programes i recursos ocupacionals; l’anàlisi i transferència de bones pràctiques; la tutoria,
suport i l’acompanyament; que tinguin per objectiu l’execució de les estratègies ocupacionals i de
desenvolupament socioeconòmic que han estat planificades prèviament des dels territoris i incideixin en el
suport al teixit productiu i en l’ocupació de les persones més desafavorides.

9.2 Contractació dels projectes o activitats

La contractació de serveis amb tercers per a la realització dels projectes o activitats que es subvencionen en el
marc d’aquest Programa estarà subjecta al que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6975 - 14.10.201528/36 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15282050-2015



pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Aquesta normativa és d’aplicació, entre d’altres, als contractes que subscriguin les entitats que integren
l’Administració local, o els organismes que en depenen, així com també als contractes subvencionats per
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

En virtut del que estableix l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en
relació amb l’establert al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, quan l’import del cost subvencionable superi la quantia de 18.000 euros
en el supòsit de prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el/la beneficiari/ària
haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació,
llevat que, per les especials característiques de l’objecte de la subvenció, no existeixi en el mercat suficient
nombre d’entitats que prestin el servei.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran d’aportar amb la justificació de la subvenció, es realitzarà
segons criteris d’eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l’elecció quan no
recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el compliment dels requisits exigits
als apartats anteriors i no es podran realitzar contractacions amb persones o entitats vinculades a l’entitat
beneficiaria del projecte, d’acord amb l’article 68.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L’entitat beneficiària podrà contractar amb tercers fins el 100% del cost total elegible de cadascun dels
projectes subvencionats. En qualsevol cas, les contractacions de serveis externs tindran una limitació del 75%
del cost total elegible del pla d’execució anual subvencionat.

Quan per la naturalesa jurídica del contractista que es proposa per realitzar el servei aquesta relació es
formalitzi mitjançant un conveni, s’hauran de respectar igualment els límits establerts pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.

En cap cas aquestes accions podran ser objecte de subcontractació per part dels contractistes, que han de
realitzar per si mateixos l’objecte del contracte.

9.3. Requisits de l’empresa o persona física que es proposa per a realitzar el servei

En relació amb la solvència tècnica o professional de l’empresa o persona física que es proposa per a fer el
servei, aquesta haurà d’acreditar que el seu objecte i/o epígraf fiscal li permet la realització d’actuacions
d’aquesta naturalesa, que el seu personal directiu disposi d’una experiència de com a mínim 3 anys en la
realització de treballs similars i que l’equip d’experts concrets que faran el servei disposi de la formació
adequada i/o experiència professional en la matèria.

 

10. Condicions d’inici

10.1 El pla d’execució anual es podrà iniciar a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud de subvenció
i, necessàriament abans del darrer dia de l’any en que es produeix l’atorgament, s’haurà d’haver iniciat com a
mínim un dels projectes subvencionats. Per tant, amb l’inici d’un sol dels projectes subvencionats es
considerarà iniciat el pla d’execució anual.

10.2 D’acord amb l’apartat anterior, el projecte que permet donar per iniciat el pla d’execució anual, s’haurà
d’iniciar amb:

a) Contractació del personal tècnic contractat específicament per a la realització del/s projecte/s
subvencionat/s:

El projecte es considerarà iniciat amb la contractació de com a mínim una de les persones subvencionades com
a personal tècnic en el marc del tipus d’acció a) establert a l’apartat 6 d’aquest annex, abans del 31 de
desembre de l’any en que es produeix l’atorgament.

Atès que el període subvencionable per a la contractació del personal tècnic és d’un màxim d’un any i que, en
qualsevol cas, finalitza el 31 de desembre de l’any posterior a l’atorgament, si no es produeix la seva
contractació abans de la finalització de l’any en que es produeix l’atorgament, el període subvencionat serà
inferior a un any.

b) Contractació d’un o alguns dels projectes quan estigui previst utilitzar mitjans aliens:

El projecte es considerarà iniciat amb l’efectiva contractació de l’empresa o persona física que ha de realitzar el
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servei o bé, si es troba en procés de contractació, per algun o alguns dels documents següents:

Document que acredita l’inici de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.

Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.

Plec de clàusules administratives particulars.

Certificat d’existència de crèdit o un document que el substitueixi legalment.

El document que suporta l’inici d’aquest projecte haurà d’estar emès abans del 31 de desembre de l’any en que
es produeix l’atorgament.

c) Projectes que tinguin com a destinatàries finals a persones pertanyents als col·lectius establerts a l’apartat
4.3 d’aquest annex.

El projecte es considerarà iniciat quan l’entitat beneficiària hagi fet una primera selecció de participants i quedi
constància, mitjançant signatura de l’assistència d’aquests participants a la primera sessió informativa del
projecte, abans del 31 de desembre de l’any en que es produeix l’atorgament.

10.3 Per tal d’acreditar aquestes condicions d’inici, l’entitat beneficiària presentarà un certificat del
representant legal de l’entitat beneficiària en relació a l’inici dels programes subvencionats, segons model
normalitzat.

 

11. Documentació a presentar durant l’execució del pla d’execució anual

11.1 Caldrà presentar davant del Servei de Verificació de Programes d’Ocupació de l’àmbit territorial
corresponent la documentació següent:

En cas que algun dels projectes i/o activitats incloses al pla d’execució anual presentat, per les seves
característiques o atenent a criteris d’equilibri territorial, siguin executats per part d’una altra entitat local del
territori diferent a l’entitat sol·licitant, caldrà formalitzar i presentar el corresponent conveni de col·laboració
abans del seu inici. En aquest cas, aquestes entitats locals tindran també la consideració d’entitats
beneficiàries.

En cas que el pla d’execució anual prevegi la contractació de personal tècnic, caldrà presentar per a cada
persona contractada en el marc del tipus d’acció a) establert a la l’apartat 6 d’aquest annex, la còpia
compulsada dels contractes i l’Informe de dades per a la cotització (IDC) de cadascuna de les persones
contractades. Aquesta documentació s’haurà de presentar en el termini màxim de dos mesos des de la
formalització del contracte.

En cas que el pla d’execució anual prevegi la realització de activitats de capacitació especialitzada o bé
pràctiques no laborals en empreses en el marc del Programa d’Innovació en l’Ocupació, caldrà presentar abans
del seu inici el corresponent certificat d’assegurança d’accidents personals, segons model normalitzat, d’acord
amb la declaració presentada en virtut de l’establert a la base 9.7 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

11.2 Caldrà comunicar abans del seu inici al Servei de Verificació de Programes d’Ocupació de l’àmbit territorial
corresponent, les dates concretes d’inici i fi, els dies i els horaris i el lloc de realització de les jornades,
seminaris i activitats de capacitació especialitzada previstes al pla d’execució anual.

 

12. Justificació tècnica del Programa de projectes innovadors i experimentals

La justificació tècnica dels programes i projectes innovadors i experimentals continguts en el pla d’execució
anual, regulada a la base 19.3 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, es realitzarà mitjançant la presentació de la
documentació següent:

a) Un informe semestral de l’activitat desenvolupada fins aquell moment en el marc del pla d’execució anual
subvencionat i un informe anual de l’activitat duta a terme durant tot el període, on s’especificaran els resultats
aconseguits, degudament quantificats, en la implementació de les actuacions ocupacionals i de
desenvolupament local subvencionades, comparant-los amb els resultats previstos inicialment.

L’informe semestral s’haurà de presentar en el termini màxim de 2 mesos a partir de l’acompliment dels sis
primers mesos d’implementació del pla d’execució anual.

L’informe anual s’haurà de presentar d’acord amb l’establert a la base 19.6 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.
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Conjuntament amb l’informe anual, caldrà presentar tots els productes obtinguts com a conseqüència de la
implementació dels projectes que es van identificar al pla d’execució anual subvencionat.

D’aquests documents també cal entregar-ne una còpia en format electrònic a l’adreça
programes.pdl.soc@gencat.cat.

b) Els indicadors de realització de les persones destinatàries finals participants per tal de complir amb els
requisits de justificació, així com informar a la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals dels indicadors
establerts al Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE), al mateix Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el
marc del Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de Catalunya (PDPO), i als pressupostos de la
Generalitat de Catalunya, caldrà presentar-los transcorreguts dos mesos a partir de la finalització del primer
període semestral i als quinze dies de la finalització del pla d’execució anual. La seva presentació es realitzarà
únicament en format electrònic a l’adreça programes.pdl.soc@gencat.cat.

c) Les dades de les empreses participants en els projectes subvencionats, s’hauran de presentar únicament en
format electrònic a l’adreça programes.pdl.soc@gencat.cat, conjuntament amb l’informe anual d’acord amb
l’establert a la base 19.6 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Tant els guions amb els continguts que han de recollir els informes semestral i anual del pla d’execució anual,
els models per a recollir les dades corresponents a les persones destinatàries finals i a les empreses
participants, com les condicions i el procediment per a la correcta justificació tècnica es troben recollits a la
“Guia de Prescripcions Tècniques. Programa de projectes innovadors i experimentals”.

Annex 3

Condicions a complir en cas de subcontractació d’actuacions

Es podrà subcontractar fins el 100% del cost total elegible de cadascun del projectes subvencionats.

Per a la subcontractació s'haurà de tenir en compte el que disposa l'article 29 i l’article 46 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, l’article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que en
desenvolupa el reglament i els criteris següents:

1. D’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, els contractistes estan
subjectes al deure de col·laboració, per permetre l'adequada verificació del compliment de les condicions del
desenvolupament de les accions.

2. La subcontractació s'haurà de formalitzar per escrit, mitjançant contracte, conveni o acte de validesa jurídica
similar, entre l’entitat beneficiària i l’entitat o empresa subcontractada, i haurà de recollir l’obligació per part
del contractista de facilitar a l’entitat beneficiària la informació requerida pel SOC en relació a les accions
subvencionades. La negativa al compliment d’aquesta obligació pot constituir causa de reintegrament de la
subvenció, sense perjudici de les sancions que en el seu cas poguessin correspondre d’acord amb l’article 37 de
la Llei 38/20003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El contingut mínim que s’ha d’incloure al contracte, conveni o acte de validesa jurídica similar és el següent:

- Identificació de les parts (càrrec, nom, NIF, domicili social, tipus de empresa).

- Objecte del conveni/contracte.

- Activitat concreta que es subcontracta: partides contractades, cost o pressupost previst, percentatge sobre el
total de la subvenció.

- Contraprestació (quantia, forma de realitzar el pagament i justificació del servei prestat).

- Declaracions i compromisos:

L’entitat o empresa subcontractada es compromet a facilitar a la beneficiària les dades (indicadors) a efectes
de la justificació que s’indiquen.
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L’entitat beneficiària declara si té o no té parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga,
per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb la contractista o amb qualsevol altre membre
dels seus/seves socis/sòcies o partícips.

L’entitat beneficiària declara que no concerta l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb cap
dels supòsits establerts a l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Vigència de la relació contractual.

- Condicionament de l’efectivitat del contracte a l’atorgament de la subvenció.

- Causes d’extinció de la relació contractual.

- Òrgans i procediments a què es sotmetran les qüestions litigioses que es puguin derivar del conveni.

- Signatura de les parts.

L’empresa subcontractada no podrà concertar amb tercers l’execució total ni parcial de l’activitat
subcontractada.

3. La subscripció del contracte o conveni o acte de validesa jurídica similar no exclou de la responsabilitat
directa i inequívoca de l'entitat beneficiària de la subvenció, en relació amb les obligacions inherents a aquesta
condició.

4. Quan l’activitat concertada amb tercers superi el 20% de l’import total de la subvenció, i aquest import sigui
superior a 60.000 euros, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya haurà d’autoritzar prèviament la
formalització del contracte o conveni i s’haurà de complir amb el principi de publicitat, mitjançant la publicació
d’un anunci en qualsevol mitjà de difusió que permeti el coneixement més ampli possible d’empreses
interessades en la licitació.

5. D’acord amb l’establert amb l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
en cap cas es podrà concertar per part de l’entitat beneficiària l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb:

- Persones o entitats que hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de
contractació.

- Persones o entitats incurses en algunes de les prohibicions per obtenir subvencions detallades a l’article 13 de
la Llei general de subvencions esmentada.

- Persones intermediàries o assessores en les quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost
total de l'operació, llevat que aquest pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball
realitzat o els serveis prestats.

- Entitats sol·licitants de la subvenció a la mateixa convocatòria i programa que no hagin obtingut subvenció
per no reunir els requisits.

- Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, excepte quan la contractació es realitzi d’acord amb les
condicions normals de mercat i es reuneixin per l’entitat subcontractada la resta de requisits establerts en
aquestes bases, en que l’òrgan competent atorgarà l’autorització.

En referència a aquest apartat es consideren persones o entitats vinculades als beneficiaris, d’acord amb
l’article 68 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, les següents:

- Persones físiques unides per relació conjugal, o amb relació anàloga d’afectivitat, parentiu de consanguinitat
fins al quart grau, o d’afinitat fins al segon grau.

- Persones físiques i jurídiques que tinguin una relació laboral retribuïda mitjançant pagaments periòdics.

- Ser membres associats del beneficiari, i ser membres o partícips de les entitats sense personalitat jurídica.

- Una societat i els seus socis majoritaris o els seus consellers o administradors així com els cònjuges o
persones lligades amb relació anàloga d’afectivitat i familiars fins al quart grau de consanguinitat, o d’afinitat
fins al segon grau.
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- Les societats que, d’acord amb l’article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, reguladora del Mercat de Valors,
reuneixin les circumstancies requerides per a formar part del mateix grup.

- Les persones jurídiques, agrupacions sense personalitat i seus representants legals, patrons o els que
exerceixin la seva administració, així com els cònjuges o persones lligades amb anàloga relació d’afectivitat i
familiars fins el quart grau de consanguinitat, o d’afinitat fins al segon grau.

- Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i les persones físiques, jurídiques o agrupacions
sense personalitat que d’acord a les normes legals, estatutàries o acords contractuals tinguin dret a participar
en més d’un 50% en el benefici de les primeres.

6. Caldrà presentar amb la sol·licitud de subvenció l’oferta de serveis i pressupost de l’empresa o persona física
que es proposa per a la seva execució i acreditar adequadament la seva solvència tècnica o professional, i
s’entendrà autoritzada amb la resolució d’atorgament.

7. D’acord amb el que estableix l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
en relació al que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic quan l’import del cost subvencionable que es pretén subcontractar
superi la quantia de 18.000 euros en el supòsit de prestació de serveis per empreses de consultoria o
assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb
caràcter previ a la contractació, llevat que, per les especials característiques de l’objecte de la subvenció, no
existeixi en el mercat suficient nombre d’entitats que prestin el servei.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran d’aportar amb la justificació de la subvenció, es realitzarà
segons criteris d’eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l’elecció quan no
recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Annex 4

Despeses subvencionables i criteris d’imputació de les despeses

1. Són subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desplegament dels projectes per respondre de
manera inequívoca a llur naturalesa, que s’hagin realitzat durant el termini d’execució establert a l’article 4
d’aquesta Ordre, siguin verificables i hagin estat efectivament pagades per l’entitat beneficiària abans de la
presentació de la justificació econòmica.

2. Amb caràcter general, són despeses subvencionables les que s’estableixen a continuació:

- Despeses directes. Són aquelles que, inequívocament, s’identifiquen amb les operacions subvencionades i el
nexe amb elles es pot demostrar sense cap dubte.

a) Retribucions de personal: els costos salarials del personal adscrit al pla d’execució anual, inclosa la cotització
empresarial a la Seguretat Social per tots els conceptes.

En el cas de personal propi dedicat al pla d’execució anual a temps parcial, caldrà especificar el percentatge de
dedicació amb caràcter previ, i la imputació es calcularà dividint el cost salarial mensual subvencionable,
inclosa la quota patronal, entre les hores mensuals efectivament treballades, i es multiplicarà per les hores de
dedicació al pla d’execució anual.

b) Despeses corresponents a dietes i desplaçaments del personal adscrit al pla d’execució anual, quan constin
en les seves nòmines.

c) Cost de les contractacions de serveis, que s’hauran de regir pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

D’acord amb el que estableix l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en
relació al que estableix el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, quan l’import del cost subvencionable que es pretén contractar superi la
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quantia de 18.000 euros (sense IVA) en el supòsit de prestació de serveis per empreses de consultoria o
assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb
caràcter previ a la contractació, llevat que, per les especials característiques de l’objecte de la subvenció, no
existeixi en el mercat suficient nombre d’entitats que prestin el servei.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’hauran d’aportar amb la justificació de la subvenció, es realitzarà
segons criteris d’eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l’elecció quan no
recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

d) Despeses de materials didàctics, materials consumibles de naturalesa anàloga i materials de difusió
directament associats a la realització dels projectes.

e) Despeses relatives a dietes i desplaçaments de les persones participants quan estiguin motivades i siguin
estrictament necessàries per a la realització de les activitats programades.

f) Assegurances de les persones destinatàries finals dels projectes.

g) Despeses de lloguer, arrendament financer o amortització de locals i béns inventariables específicament
utilitzats per al desenvolupament dels projectes. Per tant el període d’imputació haurà de correspondre amb el
període d’execució dels projectes i la seva imputació haurà de ser proporcional al temps d’utilització i a l’espai
utilitzat en el cas de locals.

Caldrà disposar dels contractes de lloguer o arrendament, factura de compra dels elements amortitzables,
quadre financer de l’amortització i assentaments comptables de les amortitzacions, justificants de pagament,
documents relatius a la declaració i liquidació de l’IVA i l’IRPF i detall dels càlculs efectuats per a la
determinació de la despesa imputable.

Les despeses d’amortització es calcularan segons normes de comptabilitat generalment acceptades i és
aplicable el mètode d’amortització segons les taules que recull el Reial decret 1777/2004 pel que s’aprova el
Reglament de l’impost de societats. No seran subvencionables les despeses d’amortització de locals o equips
quan s’hagin utilitzat ajuts públics per a l’adquisició d’aquests béns. Caldrà disposar de les factures de compra,
justificants de pagament, quadres d’amortització, assentaments comptables de les amortitzacions imputades i
detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable.

h) Les despeses de preparació i tancament que es produeixin durant un mes abans de l’inici o un mes
posterior a la finalització del pla d’execució anual, ja siguin personals o materials.

i) Altres despeses directament associades al desenvolupament de les accions i que són indispensables per a la
seva execució. D’aquestes despeses el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà demanar a les entitats
beneficiàries, si escau, justificació específica de la seva necessitat.

- Despeses indirectes. Són aquelles que no poden vincular-se directament amb el desenvolupament dels
projectes que conformen el pla d’execució anual, però que són necessàries per a la realització d’aquest:

a) Despeses de subministraments i serveis generals necessàries per a la realització dels projectes o activitats i
només durant el seu període d’execució.

b) Despeses de materials consumibles que no poden vincular-se directament als projectes o activitats però que
són necessàries per a la seva realització.

Les despeses indirectes s’imputaran sobre la base del projecte i/o activitat subvencionada de manera que el
prorrateig de les despeses indirectes serà com a màxim el percentatge que, sobre els ingressos anuals totals
de l’entitat beneficiària, representa la subvenció. Si l’activitat s’inicia i finalitza en anys diferents, es calcularà
sobre els 12 mesos anteriors a la finalització del projecte.

En cas que les despeses siguin imputables a diversos projectes, caldrà assignar-les a prorrata aplicant-hi el
percentatge corresponent.

Les despeses indirectes no podran excedir del 10% del total de les despeses directes per a cada projecte
subvencionat.

3. Les despeses elegibles per a cada tipus d’acció, regulats a l’apartat 6 de l’annex 2 d’aquesta Ordre, són les
següents:

a) Despeses del personal adscrit al pla d’execució anual:

- Seran subvencionables els costos salarials totals derivats de la contractació laboral per part de l’entitat
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beneficiària de personal tècnic destinat a la realització dels projectes, inclosa la cotització empresarial a la
Seguretat Social. També seran subvencionables, si s’escau, les despeses corresponents a dietes i
desplaçaments, sempre que quedin reflectides a les nòmines.

En cas que l’entitat destini personal propi a temps parcial per a la realització dels projectes subvencionats en el
marc del pla d’execució anual seran subvencionables els costos salarials i de Seguretat Social. També seran
subvencionables, si s’escau, les despeses corresponents a dietes i desplaçaments, vinculades als projectes
subvencionats, sempre que quedin reflectides a les nòmines.

- En cap cas, no serà subvencionable cap despesa salarial ni de la Seguretat Social que es generi durant els
períodes no treballats en cas de baixa laboral. Tampoc seran subvencionables les indemnitzacions.

- Els criteris per al càlcul de les subvencions corresponents als costos salarials del personal adscrit al pla
d’execució anual són els següents:

Categoria
professional

Costos salarials bruts anuals
màxims acceptats

Topall de subvenció
anual (75%)

Topall de cost hora (inclou
sou brut i SS)

Personal directiu 67.780,59 50.835,44 41,15

Personal tècnic 42.526,34 31.894,76 25,82

Personal
administratiu i
auxiliar

27.363,36 20.522,52 16,61

 

 

- En el cas de personal propi destinat a temps parcial a la realització dels projectes, la imputació no podrà ser
inferior al 25% d’una jornada a temps complert. Aquestes despeses s’hauran d’imputar en funció de la seva
dedicació als projectes subvencionats i només durant el període en que porti a terme aquestes activitats.

En el cas que el personal propi destinat a temps parcial intervingui en la realització dels projectes i aquesta
intervenció sigui en el marc de projectes en els que s’utilitzen els tipus d’acció b), c), d) i e), només es podrà
imputar despeses fins un màxim del 50% del cost dels subprojectes en que intervinguin.

Quan aquesta imputació es faci a prorrata, caldrà dividir el cost salarial mensual subvencionable, inclosa la
quota patronal, entre les hores mensuals efectivament treballades, i es multiplicarà per les hores de dedicació
als projectes.

- Les entitats beneficiàries podran imputar fins a un 30% del cost total del pla d’execució anual en concepte de
coordinació per part de personal directiu propi de l’entitat beneficiària. Aquestes tasques s’hauran de realitzar
sempre amb recursos propis de l’entitat beneficiària i en cap cas es podran concertar amb tercers.

- Les entitats beneficiàries podran imputar, fins a un 5% del cost total del pla d’execució anual, les despeses
de preparació i tancament a càrrec del personal propi adscrit al pla d’execució anual.

b) Tipus d'acció b), c), d) i e), que s’hauran de realitzar amb mitjans aliens:

Seran subvencionables els costos de l’elaboració dels informes o dictàmens; l’assessorament i assistència
tècnica per a la realització dels projectes; el cost de la concepció, disseny i realització dels materials produïts
per a la realització d’activitats de difusió i promoció sempre que siguin necessàries per al desenvolupament
dels projectes; els costos d’organització, coordinació i realització de les jornades i seminaris així com els
honoraris dels ponents, els seus desplaçaments i dietes, l’edició de materials de treball i difusió i, si s’escau i
sempre amb mitjans aliens, el lloguer d’instal·lacions i equips necessaris i la traducció simultània.

Els tipus d’acció b), c), d) i e), que hauran de ser realitzats amb mitjans aliens a l’entitat beneficiària, no tenen
la consideració de subcontractació.

No serà subvencionable l’impost sobre el valor afegit quan aquest sigui recuperable.

c) Tipus d’acció f), g) h), i) i j):

Són despeses elegibles en els tipus d’acció f), g) h), i) i j) totes les que consten a l'apartat 2 d'aquest annex.
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Quan en els tipus d’acció f), g) h), i) i j) s’utilitzin mitjans aliens per part de l’entitat beneficiària no tindran la
consideració de subcontractació, sempre que siguin despeses de contractació de serveis amb tercers en que
hagi d’incórrer l’entitat beneficiària per a la realització per sí mateixa de l’activitat subvencionada.

Les despeses corresponents a dietes i desplaçaments en territori català o estatal, no podran excedir del 10%
del cost total del subprojecte on s’imputin, excepte quan aquesta despesa afecti al tipus d’acció g), definit en
l’apartat 6 de l’annex 2 d’aquesta Ordre. En qualsevol cas, el total de despeses en aquest concepte mai podrà
superar el 20% del cost del projecte.

4. S’accepta la imputació de pagaments en efectiu per un import màxim de 2.500 euros (IVA inclòs), en el
marc dels tipus d’acció f), g) h), i) i j), respecte al total de subvenció correctament justificat. Els xecs al
portador són considerats pagaments en efectiu.

5. Els serveis o lliurament de béns que generen les despeses subvencionables s’han de produir dins el termini
d’execució comprès entre l’endemà de la presentació de la sol·licitud i el 31 de desembre de l’any posterior a
l’atorgament de la subvenció.

Les factures o altres documents que suporten les despeses podran ser emesos i pagats dins el període comprès
entre l’endemà de la presentació de la sol·licitud i el darrer dia del termini establert per a la seva justificació.

6. No seran subvencionables les despeses següents:

- Els interessos deutors de comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals i les
despeses de procediments legals i judicials.

- Les despeses de transaccions financeres, les comissions i pèrdues de canvi i d’altres despeses purament
financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.

- Altres impostos o taxes. No es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan són
susceptibles de recuperació, ni els impostos personals sobre la renda del beneficiari.

- L’adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys, tant si són adquisicions
noves com de segona mà. Només es podran subvencionar les amortitzacions d’aquests béns quan compleixin
els requisits establerts per a les amortitzacions.

- Les despeses justificades amb factures, nòmines o altres documents comptables de valor probatori equivalent
que hagin estat realitzades fora del període d’elegibilitat establert a l’apartat 5 d’aquest annex.

- Les despeses salarials i de seguretat social generades en períodes de suspensió temporal del contracte per
incapacitat laboral, maternitat, paternitat, risc d’embaràs o lactància, adopció o acollida. En tot cas, seran
subvencionables les despeses de la persona que substitueixi interinament el personal subvencionat.

- Els pagaments en espècies, els pagaments de beneficis, les vacances no efectuades, les indemnitzacions de
qualsevol tipus o altres despeses no salarials derivades de suspensions, acomiadaments i cessaments i les
percepcions per matrimoni.

- Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials, complements de lloc, complements en
funció del resultat de l’empresa, complements de quantitat i qualitat) no seran subvencionables, excepte que
es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de treball.

7. Els ingressos que constitueixen rendes que redueixen la subvenció hauran de ser declarats. S’entendrà per
ingressos els generats pel propi projecte subvencionat en concepte de vendes, lloguers, serveis, taxes
d’inscripció, matrícules o d’altres equivalents.

No té consideració d’ingrés l’aportació del sector privat al cofinançament del projecte. Aquesta aportació,
juntament amb la subvenció sol·licitada i l’aportació de l’entitat beneficiària, que hauran de fer constar en el
pressupost i en la justificació econòmica del projecte, constituiran el cost total del projecte.

(15.282.050)
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