
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

ORDRE EMO/299/2015, de 21 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions per a la realització d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de
treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació i s'obre la convocatòria per a
l'any 2015.

La reforma laboral de 2010, duta a terme pel Reial decret llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per
la reforma del mercat de treball (BOE núm. 147, de 17.6.2010) i per la llei 35/2010, de 17 de setembre, de
mesures urgents per la reforma del mercat de treball (BOE núm. 227, de 18.9.2010), va incloure diverses
mesures adreçades a la millora dels mecanismes d’intermediació laboral per fomentar les oportunitats d’accés
a una ocupació per part de les persones desocupades. Es va estimar necessari en aquell moment iniciar una
obertura a la col·laboració público-privada en l’àmbit de la intermediació, preservant, en qualsevol cas, el
caràcter públic d’aquesta activitat. Aquest caràcter públic queda garantit pel fet d’estar sotmesa al control i
inspecció dels serveis públics d’ocupació, per la configuració de les agències de col·locació com a entitats
col·laboradores d’aquests serveis públics quan col·laborin amb ells, com és el cas de la present Ordre, i pel
caràcter gratuït de les actuacions per a les persones demandants, en qualsevol cas, i per a les empreses quan
col·laborin amb els serveis públics.

En aquest context, el Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de
col·locació (BOE núm. 318, de 31.12.2010), va regular més concretament l’activitat de les agències de
col·locació arreu de l’Estat i l’Ordre EMO/123/2011, de 15 de juny, per la qual es determina el procediment
d’autorització i l’activitat de les agències de col·locació a Catalunya (DOGC núm. 5904, de 21.6.2011), va fixar
el procediment d’autorització i l’activitat de les agències de col·locació a Catalunya. Posteriorment, el Reial
decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i
l’eficiència (BOE núm. 163, de 5.7.2014) va suprimir l’autorització administrativa prèvia per a l’exercici de
l’activitat com agència de col·locació substituint-la per una declaració responsable, que tindrà validesa en tot el
territori nacional des del moment de la seva presentació.

Durant el temps transcorregut des de la publicació del Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es
regulen les agències de col·locació, s’ha anat perfilant i consolidant una xarxa d’agències de col·locació
autoritzades que operen al territori de Catalunya.

Per aquest motiu, i amb la voluntat de complementar l’activitat de les Oficines de Treball del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, exclusivament en l’àmbit de la intermediació laboral, es considera oportú continuar
amb la col·laboració amb les agències de col·locació amb centres de treball autoritzats a Catalunya que es va
endegar l’exercici del 2014.

Es tracta d’una acció que complementa altres mesures de formació i d’orientació laboral impulsades pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya. En aquest sentit, l’objecte d’aquesta convocatòria és exclusivament la
intermediació i la inserció de les persones destinatàries, i les actuacions que es preveuen es limiten a la cerca
d’ofertes adequades a les persones adreçades a l’agència per les oficines de Treball, a la derivació de les
candidatures i el seu seguiment, i a la preparació d’entrevistes de treball. Es tracta, en definitiva, d’una mesura
que pretén la dedicació intensiva i exclusiva de les agències a la inserció laboral de les persones.

Com a continuació de l’actuació de l’any 2014, es manté una forma de finançament que combina el pagament
per activitat concreta amb el pagament per resultat efectiu d’inserció, posant el gruix de la subvenció en
aquest darrer concepte, ja que, inequívocament, l’objectiu d’aquesta mesura és la inserció de les persones
participants.

En la convocatòria d’enguany, i en coherència amb altres actuacions impulsades pel Govern, en el marc del
projecte “Grans Actius”, es posa l’accent en la col·locació de persones que presenten més dificultats d’inserció,
com són els majors de 45 anys.

Igualment, són destinatàries de les accions d’aquesta convocatòria les persones menors de 45 anys
beneficiàries d’una Renda Mínima d’Inserció, Renda Activa d’Inserció, Programa de Requalificació Professional
de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació (PREPARA) o Programa d’Activació per a
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l’Ocupació, per considerar que configuren un col·lectiu de persones amb especials dificultats d’inserció, ja que
presenten problemes de cronificació en la seva situació d’atur i a la vegada poden tenir circumstàncies
personals que dificulten la seva reinserció en el mercat laboral.

Per últim, remarcar que es manté una línia específica adreçada a la inserció de persones amb discapacitat i/o
malaltia mental, i que es restringeix a aquelles agències de col·locació que al llarg del temps han demostrat
experiència i resultats en la inserció d’aquests col·lectius.

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles
107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de mínimis (DOUE L352, de 24.12.2013);

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 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);

A aquesta Ordre li és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de
18.11.2003), el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm.
176, de 25.7.2006), i 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).

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació (BOE núm. 301, de 17.12.2003),
la gestió de la intermediació laboral i les polítiques actives d’ocupació corresponen als serveis públics
d’ocupació de les comunitats autònomes. Igualment, i d’acord amb 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), a
Catalunya, aquest és l’organisme que té encomanada la gestió de la intermediació laboral pel que fa a les
ofertes i demandes del mercat de treball.

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 el Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació;

Vist el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l’eficiència (BOE núm. 163, de 5.7.2014);

Vista l’Ordre EMO/123/2011, de 15 de juny, per la qual es determina el procediment d’autorització i l’activitat
de les agències de col·locació a Catalunya;

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 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (DOGC núm.
6830, de 13.3.2015);

Vistos els informes de l’Àrea Jurídica de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció
Delegada, havent-ne informat prèviament al 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),

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Aprovar les bases reguladores per a la concessió de les subvencions a les agències de col·locació que
actuen com a entitats col·laboradores en el marc del Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es
regulen les agències de col·locació, per la realització d’accions d’intermediació laboral amb persones aturades
inscrites a les oficines de Treball. Les bases reguladores es detallen a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
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1.2 Obrir la convocatòria per a l’any 2015.

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

Article 2

Aplicació pressupostària i import convocat

2.1 Aquest programa serà finançat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, en el marc de la LX Conferència
Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals del 13.04.2015, mitjançant la qual es distribueixen territorialment
les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat.

2.2 L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions a les agències de col·locació és de
8.208.119 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries D/470.0001.02/331C/0000,
D/480.0001.01/331C/0000, D/481.0001.01/331C/0000, D/482.0001.01/331C/0000,
D/460.0001.01/331C/0000, D/461.0001.01/331C/0000, D/469.0001.01/331C/0000 del pressupost del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2015.

Per a la línia 1, l’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 7.206.700 euros.

Per a la línia 2, l’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 1.001.419 euros.

En cas que una de les dues línies no exhaureixi el pressupost assignat, els romanents d’una línia podran
acréixer el de l’altra.

2.3 Un cop es resolgui la concurrència competitiva d’aquesta convocatòria es faran els tràmits corresponents
per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d’imputar correctament les entitats
beneficiàries de les subvencions, en funció de la seva tipologia, a l’estructura econòmica del pressupost del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2015.

2.4 La subvenció prevista en aquesta Ordre té la consideració d’ajut de mínimis d’acord amb el Reglament (UE)
núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de mínimis.

La quantia total d’ajut de mínimis que pot rebre una empresa no pot superar els 200.000,00 euros en el
termini de 3 exercicis fiscals (exercici fiscal en curs i els dos anteriors).

Els ajuts de mínimis no es podran acumular amb una altra subvenció estatal per a les mateixes despeses
subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat superior a les establertes al Reglament
General d’Exempció per Categories o en una decisió de la Comissió.

2.5 La distribució inicial d'imports de les partides pressupostàries D/470.0001.02/331C/0000,
D/480.0001.01/331C/0000, D/481.0001.01/331C/0000, D/482.0001.01/331C/0000,
D/460.0001.01/331C/0000, D/461.0001.01/331C/0000, D/469.0001.01/331C/0000 podrà ser modificada en
atenció al desenvolupament i les necessitats de cada programa.

2.6 Aquests imports es podran ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la direcció del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.

2.7 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 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.

2.8 En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria no s'hagi exhaurit l'import màxim destinat, s'hagin
produït renúncies i/o revocacions, o bé el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya obtingués nous fons, es
podran assignar nous atorgaments d'accions a entitats 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.

2.9 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 d’atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin
del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 3
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Sol·licituds i termini de presentació

3.1 El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 16 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 5 i la base 6 de
l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 4

Termini d’execució

El termini per a l’execució de les accions descrites a la base 10 de l’annex 1 d’aquesta Ordre s’inicia en la data
de la resolució d’atorgament i finalitza el 31 de gener de 2017.

Article 5

Òrgan competent, resolució d’atorgament de les subvencions i recursos

L’òrgan competent per dictar la resolució d’atorgament, el termini per concloure el procediment, el mitjà de
notificació i el règim de recursos es regulen a la base 22 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Disposició addicional primera

Estudis d’impacte

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya durà 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

Els expedients de subvencions que s’hagin atorgat d’acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre es
continuaran regint per les normes reguladores a l’empara de les quals es van atorgar.

Disposició derogatòria

Queda derogada la disposició següent: Ordre EMO/227/2014, de 25 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per la realització d’accions d’intermediació laboral per a la
inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació i s’obre la
convocatòria per a l’any 2014.
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Disposició final

Entrada en vigor

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

Barcelona, 21 de setembre de 2015

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

Annex 1

Bases reguladores

Base 1

Objecte

1.1 L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de les subvencions a les agències de col·locació que
actuen com a entitats col·laboradores, en el marc del Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es
regulen les agències de col·locació i el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol d’aprovació de mesures urgents
per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, per la realització d’accions d’intermediació laboral amb
persones aturades inscrites a les oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Les subvencions es divideixen en dues línies:

Línia 1: Subvencions per la realització de les accions previstes a la base 10 de l’annex 1 d’aquesta Ordre i amb
els col·lectius indicats a la base 9.1 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Línia 2: Subvencions per la realització de les accions previstes a la base 10 de l’annex 1 d’aquesta Ordre i amb
els col·lectius de persones amb discapacitat i/o malaltia mental previstos a la base 9.2 de l’annex 1 d’aquesta
Ordre.

Base 2

Entitats beneficiàries

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions previstes a la present normativa les entitats que tinguin la
condició d’agències de col·locació a data 16 de juliol de 2015 i que disposin, en aquesta mateixa data, de
centres de treball a Catalunya publicats en l’Espai Telemàtic Comú. Així mateix caldrà que compleixin amb els
requisits generals i específics indicats a les bases 5 i 6 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, respectivament.

Base 3

Quantia dels atorgaments a la línia 1

3.1 El sistema de determinació de les subvencions s’efectuarà segons una fórmula mixta de pagament per
accions i pagament per objectius d’acord amb el que s’indica a continuació:

a) Persones desocupades més grans de 45 anys, inscrites entre tres i sis mesos de forma ininterrompuda:

Per adscripció i entrevista inicial: 100 euros
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Per inserció laboral: 289 euros

b) Persones desocupades més grans de 45 anys, inscrites entre tres i sis mesos de forma ininterrompuda i
beneficiàries d’alguna de les següents prestacions o ajuts: Renda Mínima d’Inserció, Renda Activa d’Inserció,
Programa de Requalificació Professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació
(PREPARA) o Programa d’Activació per a l’Ocupació.

Per adscripció i entrevista inicial: 144 euros

Per inserció laboral: 1.115 euros

c) Persones desocupades més grans de 45 anys, inscrites entre sis i dotze mesos de forma ininterrompuda:

Per adscripció i entrevista inicial: 150 euros

Per inserció laboral: 599 euros

d) Persones desocupades més grans de 45 anys, inscrites durant més de sis mesos de forma ininterrompuda i
beneficiàries d’alguna de les següents prestacions o ajuts: Renda Mínima d’Inserció, Renda Activa d’Inserció,
Programa de Requalificació Professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació
(PREPARA) o Programa d’Activació per a l’Ocupació:

Per adscripció i entrevista inicial: 200 euros

Per inserció laboral: 1.425 euros

e) Persones desocupades més grans de 45 anys, inscrites durant més de 12 mesos de forma ininterrompuda:

Per adscripció i entrevista inicial: 200 euros

Per inserció laboral: 1.425 euros

f) Persones desocupades menors de 45 anys inscrites durant més de 6 mesos i beneficiàries d’alguna de les
següents prestacions o ajuts: Renda Mínima d’Inserció, Renda Activa d’Inserció, Programa de Requalificació
Professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació (PREPARA) o Programa d’Activació
per a l’Ocupació:

Per adscripció i entrevista inicial: 200 euros

Per inserció laboral: 1.301 euros

3.2 S’entén que una persona desocupada ha estat inserida en el mercat laboral quan aquesta hagi formalitzat
un o diversos contractes de treball per un termini equivalent almenys a 6 mesos a temps complert, en un
període de 8 mesos i aquests contractes s’hagin derivat directament de la tasca d’intermediació realitzada per
l’agència. Als efectes de les presents bases aquest còmput serà de 180 dies en un període de 240.

3.3 L’atorgament per entrevista inicial es farà atenent al nombre de persones dels col·lectius definits a la base
3.1, derivades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a l’agència, que s’agruparan homogèniament en
funció de les quanties indicades a la mateixa base. Els càlculs de l’import a atorgar per aquest concepte es
faran per l’import màxim dels grups resultants, sens perjudici dels ajustos que s’hagin de realitzar en funció del
col·lectiu atès.

3.4 L’atorgament per inserció laboral es farà atenent a una previsió total d’inserció del 20% de les persones
derivades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a l’agència. Els càlculs de l’import a atorgar per aquest
concepte es faran amb els mateixos criteris establerts al punt anterior.

3.5 En cas que el nombre d’entrevistes i insercions realitzades sigui inferior a les atorgades es realitzarà la
corresponent revocació, de conformitat amb el que s’estableix a la base 31 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Base 4

Quantia dels atorgaments a la línia 2

4.1 El sistema de determinació de les subvencions per al col·lectiu descrit a la base 9.2 s’efectuarà segons una
fórmula mixta de pagament per accions i pagament per objectius d’acord amb el que s’indica a continuació:

a) Persones desocupades menors de 55 anys, inscrites entre sis i dotze mesos de forma ininterrompuda:

Per adscripció i entrevista inicial: 237 euros
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Per inserció laboral: 1.301 euros

b) Persones desocupades, inscrites durant més de dotze mesos de forma ininterrompuda:

Per adscripció i entrevista inicial: 400 euros

Per inserció laboral: 1.425 euros

c) Persones desocupades més grans de 55 anys inscrites entre sis i dotze mesos de forma ininterrompuda:

Per adscripció i entrevista inicial: 400 euros

Per inserció laboral: 1.425 euros

4.2 Als efectes d’aquesta Ordre, s’entén que una persona desocupada ha estat inserida en el mercat laboral
quan aquesta hagi formalitzat un o diversos contractes de treball per un termini equivalent almenys a 6 mesos
a temps complert, en un període de 8 mesos i aquests contractes s’hagin derivat directament de la tasca
d’intermediació realitzada per l’agència. Als efectes de les presents bases aquest còmput serà de 180 dies en
un període de 240.

4.3 L’atorgament per entrevista inicial es farà atenent les previsions del nombre màxim de persones amb
discapacitat i/o malaltia mental a atendre de la borsa pròpia de l’agència. Els càlculs de l’import a atorgar es
faran per l’import màxim previst per aquest concepte, que és de 400 euros, sens perjudici dels ajustos que
s’hagin de realitzar en funció del col·lectiu atès.

4.4 L’atorgament per inserció laboral es farà atenent les previsions d’inserció que l’agència hagi presentat a la
sol·licitud de subvenció. Els càlculs de l’import a atorgar es faran per l’import màxim previst per aquest
concepte, que és de 1.425 euros, sens perjudici dels ajustos que s’hagin de realitzar en funció del col·lectiu
atès.

4.5 S’estableix una limitació en l’atorgament a les agències de la línia 2, que en cap cas podrà superar el 15%
del total del pressupost previst per aquesta línia.

4.6 En cas que el nombre d’entrevistes i insercions realitzades sigui inferior a les atorgades es realitzarà la
corresponent revocació, de conformitat amb el que s’estableix a la base 31 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Base 5

Requisits generals per obtenir la condició d’entitat beneficiària

5.1 Les agències de col·locació sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de persones treballadores amb disminució sobre el nombre total de
persones treballadores de l’entitat, o bé aplicar 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 (BOE núm. 94, de 20.4.2005), pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de
la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat 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
persones treballadores i de les mesures de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 6885, de
4.6.2015). 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 de Catalunya i les obligacions davant la
Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: al moment de
presentació de sol·licitud, amb caràcter 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 d’entitat beneficiària previstes
a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

d) Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen 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
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lingüística. (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració
laboral de persones amb discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i
salut en el treball, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (BOE núm. 189, de 8.8.2000).

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 (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

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); 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 a la
igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

j) No incomplir la normativa de mínimis que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de
18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea als ajuts de mínimis. En aquest sentit, no haver rebut, l’entitat sol·licitant i les empreses vinculades,
més de 200.000,00 euros d’ajuts de mínimis en els darrers 3 exercicis fiscals (exercici fiscal en curs i els dos
anteriors), per part d’una altra administració, organisme o empresa pública d’àmbit estatal, autonòmic o local.
Els ajuts de mínimis no es podran acumular amb un altre subvenció estatal per a les mateixes despeses
subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat superior a les establertes al Reglament
General d’Exempció per Categories o en una decisió de la Comissió.

k) En cas d’entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

l ) En cas de persones físiques empresàries, estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats
econòmiques en aquells supòsits en que sigui obligatori.

m) En cas d’associacions i fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del Codi civil de Catalunya
disposar dels estatus adaptats i inscrits abans del 31 de desembre de 2012, d’acord amb la disposició
transitòria primera de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008), modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol (DOGC núm. 5925,
de 21.7.2011).

n) En cas de fundacions, a més del punt anterior, han de complir el deure de presentar els comptes anuals
davant del protectorat, d’acord amb l’article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la
Llei 4/2008, de 24 d’abril.

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

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

5.3 Igualment, les entitats sol·licitants hauran de complir els següents requisits específics per obtenir la
condició d’entitat beneficiària en el marc de la present Ordre:

a) Tenir la condició d’agència de col·locació a data 16 de juliol de 2015.

b) Disposar de centres de treball en l’àmbit territorial de Catalunya a data 16 de juliol de 2015 publicats a
l’Espai Telemàtic Comú.

c) En cas de tractar-se d’agències de col·locació amb ànim de lucre, han de realitzar almenys un 40% de la
seva activitat amb fons no provinents dels serveis públics d’ocupació; en cas de tractar-se d’entitats sense
ànim de lucre, han de realitzar almenys un 10% d’activitat amb fons no provinents dels serveis públics
d’ocupació.

L’acreditació del requisit c) es portarà a terme a través de la signatura de la declaració responsable, que
inclourà la sol·licitud.

Base 6
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Requisits específics per obtenir la condició d’entitat beneficiària de la subvenció de la línia 2

Les agències que sol·licitin les subvencions previstes a la línia 2 hauran de complir addicionalment algun dels
requisits següents:

a) Haver col·laborat amb el Departament d’Empresa i Ocupació en algun dels programes i en convocatòries
corresponents als exercicis 2013 i /o 2014 següents:

- Programa treball amb suport de persones amb discapacitat i/o malaltia mental en el mercat ordinari de
treball.

- Programa d’orientació i acompanyament a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental de
la xarxa d’orientació per a l’ocupació.

- Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o
malaltia mental.

b) Realitzar accions d’intermediació exclusivament amb persones amb discapacitat i/o malaltia mental.

L’òrgan instructor comprovarà d’ofici el requisit a).

El requisit b) s’acreditarà mitjançant declaració responsable, que inclourà la sol·licitud.

Base 7

Obligacions de les agències de col·locació beneficiàries

Són obligacions generals de les persones i 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 24 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

b) 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 o la inversió, el
cost total corresponent, sense perjudici d’altres mitjans de comprovació que s’hagin establert en aquesta
Ordre.

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i l’altra documentació relacionada amb la subvenció
atorgada, durant un període mínim de cinc anys.

d) Proposar a l’òrgan competent qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la
destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Aquest s’ha de notificar prèviament i per escrit a l’òrgan
instructor amb anterioritat a la finalització del termini d’execució, el qual ha de valorar la proposta de
modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i
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.

e) 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.

f) 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 puguin 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.

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

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

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

Núm. 6964 - 28.9.20159/32 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15266019-2015



i) Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit
producte de l'actuació subvencionada, d’acord amb les mesures de difusió contingudes a la base 35 de l’annex
1 d’aquesta Ordre.

j) 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.

k) 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.

l) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis, 92 bis i 99 del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

m) 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 l’execució de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del
bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats que els
realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la
subvenció.

n) 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.

o) Complir amb les indicacions que determinin les guies i les instruccions que s’esmenten i desenvolupin
aquesta Ordre, pels diferents àmbits de gestió i que es publiquin al web del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.

p) 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, en el cas que les persones beneficiàries siguin persones jurídiques i
l’import a atorgar sigui superior a 10.000 euros, comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans
de direcció o administració, a efectes de fer-les públiques. Aquesta informació s’ha de comunicar en el moment
de la justificació.

Base 8

Obligacions específiques com a agència de col·locació col·laboradora

Les agències de col·locació que actuïn com a entitats col·laboradores dels serveis públics d’ocupació, a més de
complir les obligacions de l’article 5 del Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les
agències de col·locació, han de dur a terme la seva activitat amb subjecció al que estableix la resolució
d’atorgament i aquesta Ordre de bases.

Específicament resten obligades a:

a) Subministrar la informació que es prevegi en la resolució d’atorgament i en aquestes bases, en el format
que es requereixi, i específicament en relació amb les persones ateses i els seus perfils, així com en relació
amb les ofertes d’ocupació i els perfils que corresponguin amb aquestes.

b) Comunicar les incidències que es produeixin en relació amb les obligacions de les persones treballadores i de
les persones sol·licitants i beneficiàries de prestacions per atur, previstes a l’article 231.1 del Text refós de la
Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny (BOE núm. 154, de
29.6.1994). Aquesta comunicació s’ha de fer als efectes de la valoració, per part dels serveis públics
d’ocupació, dels possibles incompliments que es puguin derivar d’aquestes incidències i adoptar les mesures
que, si s’escau, siguin procedents.

c) Realitzar les accions que s’indiquen a la resolució d’atorgament i aquestes bases en els termes i les
condicions que s’hi assenyalen.

d) Estar subjectes a les accions que puguin realitzar els serveis públics d’ocupació amb la finalitat d’efectuar el
seguiment i avaluació de les actuacions objecte d’aquestes bases segons el que estableix l’article 20, del Reial
decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació.

e) Garantir a les persones treballadores i empreses la gratuïtat per la prestació de serveis en els termes que
estableix l’article 22.4 de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació (BOE núm. 301, de 17.12.2003).
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f) D’acord amb el que preveu l’article 17 f) del Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen
les agències de col·locació, en cas de tractar-se d’entitats amb ànim de lucre, han de realitzar almenys un
quaranta per cent de la seva activitat amb fons no provinents dels serveis públics d’ocupació; en cas de
tractar-se d’entitats sense ànim de lucre, han d’acreditar que almenys realitzen un deu per cent d’activitat amb
fons no provinents dels serveis públics d’ocupació.

g) Realitzar les accions d’intermediació en el centre de treball autoritzat com a agència de col·locació en l’àmbit
territorial que estableix la resolució d’atorgament.

h) Iniciar les accions en els terminis indicats a la base 13 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

i) Informar de totes les accions realitzades amb les persones participants a través del sistema d’informació
Galileu i de l’Espai Telemàtic Comú i, en conseqüència, disposar de connexió a la xarxa telemàtica del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb el que disposen les especificacions tècniques de l’annex 2
d’aquesta Ordre.

j) Complir amb els procediments de gestió, les especificacions tècniques, instruccions per a la justificació
econòmica i qualsevol altre directriu emesa pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en relació amb la
realització, gestió, seguiment, justificació econòmica i avaluació de les accions objecte d’aquesta Ordre.

k) Comunicar la incorporació del nou personal de l’entitat en el termini de 15 dies i complir amb les indicacions
establertes a la base 14 de l’annex 1 d’aquesta Ordre en relació a la capacitació del personal relatives a
titulació i experiència.

l) Complir amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Base 9

Persones destinatàries

9.1 Són persones destinatàries de la subvenció prevista a la línia 1 d’aquesta Ordre les persones desocupades
inscrites com a persones demandants d’ocupació derivades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a les
agències beneficiàries, que al moment de la derivació a l’agència de col·locació pertanyin a algun dels
col·lectius següents:

a) Persones desocupades més grans de 45 anys inscrites durant més de tres mesos de forma ininterrompuda.

b) Persones desocupades menors de 45 anys inscrites durant més de 6 mesos i beneficiàries d’alguna de les
següents prestacions o ajuts: Programa Extraordinari d’Activació de l’Ocupació, Renda Activa d’Inserció,
PREPARA o Renda Mínima d’Inserció.

9.2 Són persones destinatàries de les subvencions previstes a la línia 2 les persones desocupades inscrites
durant més de sis mesos ininterrompudament com a persones demandants d’ocupació a qualsevol de les
oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que compleixin els requisits següents:

a) Que pertanyin a la borsa de persones demandants d’ocupació de l’agència de col·locació sol·licitant.

b) Que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que pateixin alguna de les
discapacitats següents: intel·lectual, física, sensorial o trastorn mental. Sobre aquesta última, serà suficient la
seva acreditació mitjançant un informe del servei que fa el seguiment terapèutic.

c) Que la condició de persona amb discapacitat consti registrada a les dades de la demanda d’ocupació de la
persona a la data de l’entrevista inicial, amb excepció de les persones amb malaltia mental.

També es consideraran persones afectades per una discapacitat en grau igual o superior al 33% les persones
pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau
total, absoluta i les persones pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o
de retir per incapacitat permanent per al servei d’inutilitat amb disponibilitat d’incorporar-se al mercat de
treball ordinari.

9.3 Les persones destinatàries no poden haver participat amb anterioritat en un programa d’inserció en
col·laboració amb agències de col·locació subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Base 10

Accions d’intermediació laboral
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10.1 Les accions d’intermediació laboral que portaran a terme les agències de col·locació en el marc d’aquesta
Ordre de bases tenen per objecte facilitar a les persones una ocupació adient a les seves característiques i
facilitar a les empreses aquelles persones treballadores amb un perfil professional ajustat als seus
requeriments i les seves necessitats. En concret, les accions que es portaran a terme seran les següents:

a) Accions de prospecció d’empreses per a la captació de les ofertes a on es derivaran les candidatures de les
persones assignades a l’agència.

b) Accions relacionades amb la valoració dels perfils professionals, aptituds i coneixements i de la qualificació
professional en relació als requeriments i característiques dels llocs de treball derivats de les accions de
prospecció esmentades en el punt anterior.

c) Accions de seguiment de les candidatures proposades per l’agència amb les empreses i les persones
candidates, per comprovar els resultats de les derivacions i introduir millores en properes accions de derivació.

d) Accions de preparació de les entrevistes laborals que siguin conseqüència de les candidatures proposades
per l’agència, ja sigui a través de sessions personalitzades o grupals.

10.2 Totes les persones demandants d’ocupació hauran de realitzar una entrevista inicial on l’agència realitzarà
les accions descrites a l’apartat b) relacionades amb la valoració dels perfils professionals, aptituds i
coneixements i de la qualificació professional de les persones demandants d’ocupació, i on s’acordarà i
explicarà individualment a aquestes les actuacions a realitzar i les accions que es portaran a terme per a la
seva inserció laboral. Les entrevistes inicials es portaran a terme en el termini indicat a les bases 13.2 i 13.3
de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

10.3 Totes les accions en què participi la persona demandant d’ocupació, inclosa l’entrevista inicial, hauran de
quedar registrades documentalment amb indicació de la data, hora, contingut de l’acció i signatura de la
persona derivada i del personal tècnic de l’agència de col·locació que realitza l’acció. El Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya proporcionarà documents normalitzats a tal efecte.

10.4 Les agències de col·locació que sol·licitin treballar amb el col·lectiu de persones amb discapacitat i/o
malaltia mental de la línia 2 descrit a la base 9.2 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, hauran d’efectuar
addicionalment les accions següents:

a) Accions d’informació, assessorament i sensibilització a les empreses per tal de ser una empresa inclusiva.

b) Accions adreçades a valorar les necessitats mínimes d’adaptació del lloc de treball que ocupi.

c) Accions de seguiment del procés d’inserció mitjançant entrevistes amb les persones treballadores
seleccionades i el personal de l’empresa, amb l’objectiu de vetllar pel procés d’inserció i solucionar possibles
dificultats en cas que es produïssin.

Base 11

Subcontractació

Les actuacions previstes en aquesta Ordre no es poden subcontractar.

Base 12

Derivació de persones destinatàries a les agències de col·locació beneficiàries de la subvenció prevista a la línia
1 i assignació de les persones de la borsa a les agències beneficiàries de la subvenció de la línia 2.

12.1 Les oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya derivaran un nombre màxim de persones
a les agències beneficiàries de la línia 1 per a la seva inserció laboral en un termini màxim de 4 mesos a partir
de la notificació de la resolució d’atorgament. Aquest nombre serà el que s’indiqui a la resolució d’atorgament.

12.2 Les agències beneficiàries de la línia 2 proporcionaran les dades de les persones de la seva borsa a
l’oficina de Treball en un màxim de 4 mesos des de la data de la resolució per tal que l’oficina de Treball
verifiqui el compliment de requisits i faci l’assignació definitiva de les persones a les agències. Cada agència
presentarà les dades de les persones en una o varies relacions al llarg dels 4 mesos en el model indicat pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i a l’oficina que correspongui al centre de treball de l’agència. El nombre
màxim de persones a presentar serà el que s’indiqui a la resolució d’atorgament.
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Base 13

Inici de les accions d’intermediació laboral

13.1 Les accions es consideraran iniciades al moment en què l’agència de col·locació realitzi l’entrevista inicial
a alguna de les persones aturades beneficiàries.

13.2 L’entrevista inicial s’haurà de realitzar en el cas de les agències de la línia 1 en el termini de 30 dies
naturals des de la derivació de l’oficina de Treball a l’agència.

13.3 Les agències de la línia 2 disposaran de 4 mesos a comptar des de la data de la resolució per efectuar
l’entrevista ocupacional amb les persones de la seva borsa que hagin estat assignades a l’agència, prèvia
verificació de requisits per part de les oficines de Treball.

Base 14

Personal de l’agència de col·locació que realitza les accions d’intermediació. Capacitació, nombre mínim de
persones dedicades i vinculació laboral amb l’agència.

14.1 La capacitació exigida al personal de les agències beneficiàries que efectuen les tasques d’intermediació
descrites en la base 10 de l’annex 1 d’aquesta Ordre és una titulació universitària de grau mig o superior i una
experiència mínima d’un any en tasques relacionades amb la intermediació laboral i/o prospecció empresarial.

14.2 En cas d’agències que sol·licitin treballar amb el col·lectiu de persones amb discapacitat i/o malaltia
mental descrites a la base 9.2 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, hauran de disposar d’una experiència mínima d’un
any en tasques relacionades amb la intermediació laboral i/o prospecció empresarial del col·lectiu de persones
amb discapacitat i/o malaltia mental.

14.3 L’agència de col·locació haurà de disposar del personal mínim suficient per dur a terme les accions
d’intermediació laboral previstes en aquesta convocatòria.

14.4 El personal que realitzi les accions previstes a la base 10 de l’annex 1 d’aquesta Ordre haurà de ser
personal contractat per l’agència de col·locació beneficiària sota qualsevol modalitat contractual prevista a la
normativa laboral. S’admetrà que en cas de socis de cooperatives sigui personal autònom. No s’admet cap
tipus de subcontractació o prestació de serveis. En cas de noves contractacions, l’inici de la contractació s’ha
de produir al termini màxim de 15 dies naturals des de la notificació de la resolució d’atorgament corresponent.

14.5 Les agències hauran de comunicar el NIF, nom i cognoms, titulació acadèmica i temps d’experiència de
cada persona que realitzi les accions d’intermediació previstes en aquesta Ordre i hauran de trametre la
sol·licitud de connexió a la xarxa telemàtica Galileu en la forma i termini que s’indica a l’annex 2 d’aquesta
Ordre. Per a les noves contractacions o canvis que es realitzin durant l’execució de les accions, s’haurà de
cursar igualment la sol·licitud de connexió a Galileu d’acord amb el que s’indica a l’esmentat annex 2.

14.6 Durant el període d’execució, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà efectuar les accions de
comprovació que siguin necessàries per verificar l’efectiva contractació de les persones que realitzen les
accions d’intermediació i la capacitació exigida.

Base 15

Actuacions i despeses subvencionables

15.1 Es consideraran subvencionables les accions d’intermediació laboral descrites a la base 10 de l’annex 1
d’aquesta Ordre.

15.2 Es consideren despeses subvencionables les establertes a l’annex 4 d’aquesta Ordre.

Base 16

Sol·licituds i documentació

16.1 Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones
interessades a la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

16.2 Les sol·licituds han d’anar adreçades a la persona titular de la direcció del Servei Públic d’Ocupació de
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Catalunya i es presentaran preferentment a la xarxa d’oficines de Treball de la Generalitat o als Serveis
Centrals del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (C/ Llull, 297-307 de Barcelona).

La presentació de les sol·licituds es realitzarà 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).

16.3 En cada convocatòria es podran establir els llocs i la forma de presentació de les sol·licituds per a les
diferents entitats sol·licitants.

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

a) Requisits als què fa referència les bases 5 i 6.b de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

b) Existència o no d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix
concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, 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 de l’escriptura de constitució de la societat i inscripció dels seus estatuts en el Registre Mercantil o
en el Registre corresponent.

d) Disposar de facultats de representació de l’empresa, d’acord amb la corresponent escriptura notarial inscrita
al Registre Mercantil o al registre corresponent, si escau.

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable.

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

g) Existència o no d’ajuts de mínimis que li hagin estat atorgats durant l’exercici fiscal en curs i els dos
exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l’import i l’ens atorgant.

Les quanties que hagin rebut en aquest concepte, sumades a l’import de l’ajuda que sol·licita no podran
excedir de 200.000 euros. Els ajuts de mínimis poden haver estat concedits per a l’activitat de la subvenció o
per a d’altres diferents i poden haver estat atorgats per qualsevol Administració pública de l’Estat i/o rebre
finançament de la Unió Europea.

h) En cas d’associacions i fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del Codi civil de Catalunya,
disposar dels estatus adaptats i inscrits abans del 31 de desembre de 2012, d’acord amb la disposició
transitòria primera de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008), modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol (DOGC núm. 5925,
de 21.7.2011).

i) Declaració conforme l’entitat es compromet a disposar del personal tècnic que s’indica a la base 14 de
l’annex 1 d’aquesta Ordre, amb els requisits i experiència que s’esmenten a la mateixa.

j) Declaració conforme l’entitat desenvolupa les seves accions d’intermediació dirigides exclusivament a
persones amb discapacitat i/o malaltia mental, si escau.

16.5 La sol·licitud inclourà la indicació de l’adreça o adreces del centre de treball autoritzat on l’agència pretén
treballar.

16.6 En cas d’agències que sol·licitin treballar exclusivament amb persones amb discapacitat i/o malaltia
mental, la sol·licitud inclourà el nombre màxim de persones amb què preveu realitzar les accions de la base 10
de l’annex 1 d’aquesta Ordre, així com la previsió de persones a inserir.

16.7 En cas que l’agència indiqui únicament un centre de treball no donat d’alta al l’Espai Telemàtic Comú, a
data 16 de juliol de 2015, la sol·licitud no serà admesa. En cas que l’agència indiqui més d’un centre de treball,
no seran tinguts en compte en la valoració aquells que no estiguin donats d’alta a data 16 de juliol de 2015.

16.8 En el cas de les sol·licituds de la línia 2, l’import sol·licitat per una agència no podrà superar en cap cas el
15 % del pressupost total previst per aquesta línia. En el cas que ho superi, es considerarà que sol·licita
l’import corresponent al percentatge màxim permès, fent els ajustos corresponents a les accions que aquest
percentatge implica.

16.9 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
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que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

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

16.11 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 consultaran el document d’identificació fiscal de
l’entitat sol·licitant, els poders de representació mitjançant la consulta al Registre d’entitats i al Registre
Mercantil, sempre que aquestes dades estiguin disponibles en els esmentats registres.

En el formulari de sol·licitud caldrà autoritzar la consulta del document nacional d’identitat de la persona
representant legal de l’empresa que presenta la sol·licitud, i en cas de no autoritzar-ho, s’haurà de presentar la
còpia compulsada del document acreditatiu.

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

a) Original i fotocòpia o còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua,
si no s’ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. En cas que la
representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar aquesta documentació perquè l’òrgan
instructor ho comprovarà d’ofici.

b) Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d’acord amb el model del Departament d’Economia i
Coneixement, disponible a l’adreça
http://economia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/doc_92922561_1.pdf, si no s’ha presentat
anteriorment, han transcorregut més de 5 anys o s’ha modificat el seu contingut.

c) En cas que l’agència sol·licitant sigui una entitat local, certificació de l’acord de l’òrgan competent per
sol·licitar les subvencions previstes en aquestes bases.

d) En cas de societats civils, original i fotocòpia o còpia compulsada de l’escriptura pública o contracte de
constitució.

16.13 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 a 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.

16.14 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.

16.15 Les agències de col·locació que tinguin negociada amb l’Administració una pròrroga, ajornament,
moratòria o qualsevol altra condició especial, cal que aportin la documentació acreditativa d’aquesta
prerrogativa especial.

Base 17

Inadmissió i desistiment

17.1 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. També serà causa d’inadmissió que l’agència indiqui
únicament un centre de treball no donat d’alta a l’Espai Telemàtic Comú, a data 16 de juliol de 2015, tal com
s’indica a la base 16.7 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

17.2 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 16 de l’annex 1 d’aquesta
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 agències
sol·licitants.

17.3 Qualsevol agència sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció presentant un
escrit de desistiment i l’Àrea d’Intermediació ha d’acceptar el desistiment amb la resolució corresponent.
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17.4 Prèviament a la concessió de les subvencions, l’Àrea d’Intermediació ha de resoldre sobre la inadmissió o
el desistiment de les sol·licituds. Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada
individualment 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.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant
del/la subdirector/a General d’Ocupació i Territori en el termini d’un mes a comptar de la publicació o
notificació.

Base 18

Incompatibilitats en la sol·licitud de les subvencions previstes a les dues línies

Les agències hauran d’optar per sol·licitar únicament les subvencions previstes a una de les dues línies. En cas
que sol·licitin les subvencions previstes a les dues, es considerarà que opten a les subvencions previstes a la
línia 1, aplicant en aquest cas els imports, sistema de derivació, persones destinatàries i procediment
d’adjudicació que s’indica en aquesta Ordre per a les subvencions previstes a la línia 1.

Base 19

Procediment de concessió

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

19.2 L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és l’Àrea d’Intermediació del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.

19.3 La composició de l’òrgan col·legiat que analitzarà i avaluarà les sol·licituds presentades és:

- La persona titular de l’Àrea d’Intermediació.

- La persona titular de la Subdirecció General d’Ocupació i Territori.

- La persona titular d’un Servei territorial del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

- Un/a lletrat/ada del Servei Jurídic del Servei Públic d’Ocupació com a assessor/a.

19.4 L’òrgan instructor comprovarà d’ofici les dades i el compliment dels requisits indicats a les bases 5 i 6 de
l’annex 1 d’aquesta Ordre.

En el cas que l’òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d’ofici les dades i el
compliment dels requisits esmentats, ha de requerir a la persona beneficiària que aporti la documentació
escaient en un termini de 10 dies hàbils, en el cas de no aportar aquesta documentació en aquest termini,
s’entendrà desistida la sol·licitud presentada.

L’òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que
consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

19.5 Quan s’hagi completat la instrucció de l’expedient amb la verificació de tots els requisits, l’Àrea
d’Intermediació elevarà una proposta a la persona titular de la direcció del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.

Base 20

Criteris de concessió de les subvencions previstes a la línia 1

a) El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya efectuarà una distribució de les persones que s’han de derivar i de
les insercions previstes per àmbits territorials.

b) Els àmbits territorials seran determinats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en funció de les
sol·licituds presentades per les entitats col·laboradores i de les persones destinatàries objecte d’aquesta
convocatòria, amb l’objectiu d’assolir el màxim nivell de cobertura territorial i donar un servei de proximitat a
les mateixes.
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c) El repartiment de derivacions entre les agències sol·licitants es farà de la forma següent:

c.1) Les persones a derivar es distribuiran entre les agències autoritzades de cada àmbit territorial, amb un
mínim de 30 derivacions per agència. En cas que no sigui possible la distribució en un nombre igual de
persones, els sobrants s’assignaran a l’agència amb un nombre major de contractacions comunicades a través
de l’Espai Telemàtic Comú entre l’1 de gener i 31 de desembre de 2014.

c.2) En cas que el nombre de centres de treball d’un àmbit territorial indicat a les sol·licituds impliqui un
nombre de derivacions per agència inferior a 30, es seleccionaran les agències de l’àmbit territorial que hagin
tingut un nombre superior de col·locacions comunicades a través de l’Espai Telemàtic Comú entre l’1 de gener i
31 de desembre de 2014.

c.3) En el supòsit que una agència disposi de més d’un centre de treball autoritzat, el nombre de col·locacions
que es considerarà per al càlcul dels apartats c.1) i c.2) anteriors serà el resultat de dividir les col·locacions
comunicades en el període de referència entre el total de centres de treball autoritzats a l’agència.

Base 21

Criteris de concessió de les subvencions previstes a la línia 2

21.1 Quan l’expedient sigui complet, es procedirà a l’atorgament de les subvencions corresponents a les
accions d’intermediació laboral d’acord amb el següent procediment, tenint en compte les limitacions
pressupostàries establertes en aquesta Ordre i les partides pressupostàries existents.

21.2 L’import màxim que s’atorgarà a una agència és el 15 % del pressupost previst per aquesta línia.

21.3 En el cas que les sol·licituds de les agències que compleixin els requisits previstos a aquesta Ordre
excedeixin el pressupost previst per aquesta línia, es reduiran proporcionalment els imports atorgats i,
conseqüentment, les accions previstes.

Base 22

Resolució i notificació

22.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la direcció del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Subdirecció General d’Ocupació i Territori.

22.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 2 mesos, a comptar des de l’endemà de la
data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

22.3 La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha de contenir, com a mínim, la identificació
de la persona o persones sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció, l’import i, si escau, el percentatge
subvencionat del pressupost de l'activitat, i en cas que s’autoritzin bestretes, la justificació de l’execució de
l’objecte de la subvenció, la forma i la quantia de les garanties que, si s’escau, ha de presentar el beneficiari.

22.4 Específicament, en aquesta convocatòria, per a les subvencions previstes a la línia 1 es resoldrà l’àmbit
territorial on s’autoritza a l’agència a treballar, la ubicació del centre de treball, així com el nombre màxim de
persones que seran derivades des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la seva inserció, d’acord
amb el que s’indica a la base 3.3 de l’annex 1 d’aquesta Ordre. Igualment s’indicarà la previsió d’inserció que
se li assigna a cada entitat, d’acord amb el que s’indica a la base 3.4 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

22.5 A les resolucions d’atorgament corresponents a les subvencions de les agències que treballin
exclusivament amb persones amb discapacitat i/o malaltia mental de la línia 2 s’indicarà la ubicació del centre
de treball, el nombre de persones amb discapacitat i/o malaltia mental que tractarà l’agència, d’acord amb el
que s’indica a la base 4.3 de l’annex 1 d’aquesta Ordre i la previsió d’inserció indicada per l’agència.

22.6 Igualment, en aplicació de l’article 18 del Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen
les agències de col·locació, la resolució a través de la qual es determina la col·laboració amb les agències que
són objecte d’aquestes bases incorporarà una referència als extrems següents:

a) Termini d’execució de les accions.

b) Descripció de les accions concretes que s’han de dur a terme.

c) Forma de finançament de les accions, amb expressió de la seva vinculació amb els resultats fixats.
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d) Els mitjans materials, humans i econòmics que ha de fer servir l’agència per emprendre les accions
previstes.

e) Col·lectius de persones demandants destinatàries dels serveis.

f) Seguiment i avaluació.

g) Definició dels sistemes de comunicació de la informació.

h) Mecanismes de comunicació per donar compliment al que estableix l’article 17.b) del Reial decret
1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació.

i) Els indicadors d’eficàcia definits en funció del que estableix la disposició addicional primera de l’esmentat
Reial decret.

j) Procediment i tràmit per a la revocació de la subvenció.

22.7 Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada individualment 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. Així mateix, es podran utilitzar mitjans electrònics quan les persones interessades així ho hagin sol·licitat
o consentit expressament, d’acord amb l’article 43 de la Llei 26/2010, 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).

22.8 En cas que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de 2 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.

22.9 La resolució d’atorgament o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, pot
ser objecte de recurs d’alçada davant la Secretaria 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 comú, 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.

22.10 D’acord amb l’article 92.2.g) bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà dur a
terme una reducció parcial o total de la subvenció, abans que es dicti la resolució definitiva, com a
conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

22.11 L’atorgament d’aquestes subvencions resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries.

Base 23

Pagament

23.1 Prèviament al reconeixement de l’obligació de cadascun dels pagaments, l’Àrea d’Intermediació
comprovarà d’ofici si l’agència 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’agència beneficiària implica l’autorització per fer-
ne la comprovació.

23.2 En el moment de l’atorgament, es tramitarà una bestreta del 100% de l’import atorgat corresponent a les
entrevistes inicials de les persones derivades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

23.3 El pagament de l’import corresponent a les insercions s’ha de tramitar un cop l’activitat subvencionada ha
estat degudament justificada d’acord amb l’annex 3 d’aquesta Ordre.

23.4 El seu pagament material s’efectuarà de manera successiva d’acord amb el Pla de Tresoreria del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya i les seves disponibilitats.

23.5 A efectes del pagament previst en aquesta Ordre, únicament es tindran en compte els contractes que
compleixin les següents característiques:
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- Que es derivin de les candidatures presentades per l’agència a les empreses. En cap cas es tindran en
compte els contractes que les persones hagin aconseguit pels seus propis mitjans.

- Que s’hagin produït després de la derivació o assignació a les agències.

- Que hagin estat comunicats per l’agència a través de l’Espai Telemàtic Comú, d’acord amb el que s’indica a
l’annex 2 d’aquesta Ordre.

- Que hagin estat verificats pel Servei Públic d’Ocupació Estatal en el marc de les actuacions de l’Espai
Telemàtic Comú.

23.6 No computarà cap tipus de contractació subvencionada per administracions públiques i tampoc es
consideraran les insercions en empreses del mateix grup en el qual la persona hagués treballat durant els sis
mesos anteriors.

23.7 A efectes de la quantificació del nombre de mesos per al pagament per inserció laboral es tindrà en
compte totes les contractacions a temps complert per compte d’altri que s’indiquen al punts anteriors per un
termini equivalent almenys a 6 mesos a temps complert, en un període de 8 mesos. Als efectes de les presents
bases aquest còmput serà de 180 dies en un període de 240. El pagament per contractacions a temps parcial
s’ajustarà proporcionalment al temps efectivament treballat, d’acord amb el coeficient de parcialitat del fitxer
d’altes de la Seguretat Social.

23.8 Les entrevistes inicials, objecte de subvenció seran únicament aquelles realitzades i informades al sistema
d’informació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’establert a la base 26 de l’annex 1
d’aquesta Ordre.

23.9 La persona titular de la direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és l’òrgan que signarà la
proposta de pagament d’aquesta Ordre.

Base 24

Justificació

24.1 Les agències de col·locació beneficiàries de les subvencions hauran de justificar l’aplicació dels fons
d’acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 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 les subvencions (DOGC
núm. 6890, de 11.6.2015).

24.2 Un cop finalitzades les actuacions, l’agència haurà de presentar el compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa, on acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses
generades per les accions esmentades i la correcta aplicació dels fons percebuts. Aquest compte justificatiu ha
d’incloure una memòria d’actuació justificativa, així com una memòria econòmica que tindrà el contingut indicat
a l’annex 3 d’aquesta Ordre.

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

24.4 Els justificants originals es marcaran amb un segell, indicant-hi la subvenció que es justifica i 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’s), ni les factures electròniques.

24.5 Les agències de col·locació beneficiàries de les subvencions resten obligades a realitzar la justificació en el
termini de dos mesos a partir del dia 31 de gener del 2017, data en la qual finalitza el termini d’execució de les
accions, davant del Servei de Verificació de Programes d’Ocupació.

24.6 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 25

Publicitat de les subvencions atorgades
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Es farà publicitat de les subvencions concedides mitjançant l’exposició de la seva relació al Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), a la pàgina web del
Departament d’Empresa i Ocupació (http://empresaiocupacio.gencat.cat/ ), a la pàgina web del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (http://www.oficinadetreball.gencat.cat), i al portal de la transparència
(http://transparencia.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 agències beneficiàries, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

Base 26

Mecanització de les accions al sistema d’Informació Galileu i Espai Telemàtic Comú

26.1 L’agència haurà de mecanitzar l’inici de les actuacions informant el codi “11R Acció d’atenció en agència
de Col·locació - Entrevista inicial”, en el sistema d’informació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
Galileu. Igualment, l’agència haurà d’incorporar qualsevol altra informació que es determini d’acord amb les
especificacions tècniques que li proporcioni el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

26.2 Les agències hauran de disposar de connexió a la xarxa telemàtica del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya, d’acord amb les especificacions tècniques previstes a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

26.3 El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà realitzar accions formatives relacionades amb l’ús del
sistema d’informació Galileu i adreçades al personal de les agències beneficiàries. L’agència beneficiària haurà
de facilitar l’accés del seu personal a la formació.

26.4 Igualment, i en compliment del Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les
agències de col·locació, les agències de col·locació estaran obligades a remetre a través de l’Espai Telemàtic
Comú, la informació resultant de les actuacions que són objecte d’aquesta Ordre de bases, d’acord amb les
especificacions que s’indiquen a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

Base 27

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció.

27.1 D’acord amb l’article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol
alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la
modificació de la resolució de concessió, en els termes establerts en la normativa reguladora de la subvenció.

Per les actuacions regulades en aquesta Ordre, es consideraran circumstàncies que alteren les condicions de la
concessió les que afectin a qualsevol dels requisits establerts per obtenir les subvencions, les que afectin,
sense autorització prèvia, a les instal·lacions, ubicació dels punts d’actuació i l’obtenció concurrent d’altres
subvencions.

27.2 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 28

Indicadors

28.1 El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya establirà els mitjans de recollida d’informació de les dades de
manera estandarditzada i sistematitzada. A més, de manera complementària, les agències hauran d’informar
dels indicadors de realització i de resultats que no siguin d’inserció laboral corresponents a la gestió de la
subvenció rebuda amb l’objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació a la Conferència
Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals–Pla Anual de Polítiques d’Ocupació (PAPE)- i al mateix Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya-Pla de desenvolupament de polítiques actives d’ocupació (PDPA)- i els pressupostos
de la Generalitat de Catalunya. Aquestes dades s'han de recollir des del moment en que el participant inicia
l’actuació, independentment que la finalitzi o no. És a dir, s'han de recollir també les dades dels participants
que abandonen.

28.2 Les agències beneficiàries han de recollir aquests indicadors a fi de lliurar-los a l’òrgan competent en els
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termes que s’estableixen a l’annex 2 d’aquesta Ordre.

Base 29

Verificació de les accions subvencionables

29.1 Les actuacions de verificació per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de les accions
subvencionables seran de dos tipus:

a) Verificacions administratives:

Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les entitats
beneficiàries estiguin suportades per documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).

b) Verificacions in situ o sobre el terreny:

Tenen per objecte comprovar l’efectiva realització de l’acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions
de les entitats beneficiàries.

Les verificacions sobre el terreny s’efectuaran durant la realització de l’acció subvencionada.

29.2 Les agències de col·locació 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.

29.3 El Servei de Verificació de Programes d’Ocupació comprovarà d’ofici la veracitat de les dades aportades
per l’entitat en relació amb les contractacions efectuades, així com la incorporació de les dades de l’entrevista
en els aplicatius de gestió.

29.4 La verificació de les contractacions s’efectuarà a través de consultes a la Tresoreria General de la
Seguretat Social.

29.5 La verificació de les entrevistes s’efectuarà a través de la informació del servei rebut incorporat a Galileu i
de les verificacions documentals corresponents.

Base 30

Control de les accions subvencionables

30.1 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.

30.2 Les agències de col·locació 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 de l’Administració autonòmica, estatal i comunitària.

Base 31

Revocació

31.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 90 bis, 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 previstos a les bases 5 i 6 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.

31.2 Atès que les subvencions objecte d’aquesta disposició estan sotmeses al règim de mínimis, serà causa de
revocació:

a) Quan la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat i/o despeses
subvencionables, procedents de qualsevol Administració o ens públic nacional, autonòmic o local, doni lloc a un
excés de finançament públic del projecte, sobrepassant els percentatges o llindars establerts als reglaments o
decisions de la Comissió Europea que li són aplicables.

b) Quan d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu
a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de mínimis,
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l’entitat beneficiària superi l’acumulació d’ajuts de mínimis establerta en 200.000,00 euros per agència durant
el període de 3 exercicis fiscals. En aquest còmput es considerarà qualsevol ajut de mínimis atorgat per
qualsevol Administració o ens nacional, autonòmic o local.

c) L’adopció, en virtut del que estableixen els article 107 a 109 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea, d’una decisió de la qual se’n derivi una necessitat de reintegrament.

31.3 Si el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 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 9 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 9 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 de l’entitat controlada tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva
actuació, proposarà a l’òrgan competent l’inici del procediment de revocació i sancionador.

31.4 Els incompliments parcials dels requisits o les obligacions de les entitats beneficiàries, l’execució
incorrecta de les accions que es posin de manifest en la verificació administrativa o in situ de les accions
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. Concretament, en cas que el nombre
d’accions d’entrevista inicials o d’insercions realitzades sigui finalment inferior a les resoltes es realitzarà una
revocació per la quantia corresponent a les accions no efectuades.

31.5 Una vegada justificada la realització de les accions subvencionades i revisada la justificació de les
despeses, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya procedirà a recalcular la subvenció i podrà minorar la
quantia atorgada inicialment, per ajustar-la a l’execució de les activitats realitzades i les despeses efectuades.

31.6 Els criteris i fórmules que s’aplicaran per calcular els imports a revocar s’indicaran a la Guia per a la
justificació econòmica de les subvencions per a la realització d’accions d’intermediació laboral per a la inserció
en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació, que estarà
disponible a la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya www.oficinadetreball.gencat.cat .

Base 32

Renúncia

32.1 Les agències de col·locació beneficiàries poden renunciar només per causes justificades i de forma
expressa, totalment o parcialment, a les subvencions atorgades mitjançant un escrit motivat dirigit a l’òrgan
competent per resoldre i, a aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent, i
hauran de reingressar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

32.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat
atorgada, l’entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la
subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució
corresponent.

Base 33

Règim de compatibilitat de la subvenció

33.1 La subvenció regulada en aquestes bases és incompatible amb qualsevol altre subvenció concedida amb la
mateixa finalitat que estigui finançada per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d’àmbit local,
nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

33.2 No s’admetrà la inclusió d’una mateixa persona amb discapacitat i/o malaltia mental destinatària del
Programa de serveis Integrals d’orientació acompanyament i suport a la inserció de l’any 2014 a les accions
d’intermediació objecte de la present Ordre.

33.3 Tampoc es permetrà l’alta de cap persona amb discapacitat i/o malaltia mental en la borsa de treball
d’una entitat que ja consta d’alta a una altra entitat, si no s’autoritza la baixa en aquesta.

33.4 L’import de les subvencions concedides en cap cas pot ser d’una quantia que superi el cost de l’activitat a
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desenvolupar per l’agència de col·locació beneficiària.

Base 34

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 35

Publicitat de les subvencions per part de l’entitat beneficiària

35.1 Les agències beneficiàries de la subvenció han de donar l’adequada publicitat al caràcter públic del
finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que s’estableix a la
base 7 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, sobre les obligacions de les persones i 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.

35.2 Les mesures de publicitat que han d’adoptar les agències beneficiàries de les subvencions són les
següents:

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

- Llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans
electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de comunicació.

- Igualment, haurà de constar en lloc visible el finançament amb càrrec als fons rebuts del Servei Públic
d’Ocupació Estatal incorporant els elements establerts a la corresponent Ordre de distribució de fons.

Base 36

Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació els preceptes continguts al capítol IX
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós 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 2/2015, d’11 de març de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (DOGC núm. 6830, de 13.3.2015).

Base 37

Avaluació de resultats

A la finalització de les accions previstes en les presents bases, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
elaborarà un informe d’avaluació en el qual s’inclouran com a mínim els indicadors d’eficàcia previstos a la
disposició addicional primera del Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre pel qual es regulen les agències
de col·locació.

Base 38

Protecció de dades de caràcter personal

38.1 Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d’obtenir la
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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
d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 5602, de 7.4.2010). La seva finalitat és gestionar els expedients de
subvencions i ajuts del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el seu responsable 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 la Subdirecció General de
Polítiques Actives d’Ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, carrer Llull, 297-307, 08019-
Barcelona, adreça electrònica: subdireccio.pao.soc@gencat.cat.

38.2 Les agències de col·locació 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, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999), desplegada pel
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 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, adoptaran les mesures adients
per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades.

Annex 2

Tramesa d’informació a través de l’Espai Telemàtic Comú del Sistema Nacional d’Ocupació i Sistema
d’Informació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

L’Espai Telemàtic Comú (ETC) en el Sistema Nacional d’Ocupació

Sens perjudici de la informació que les agències autoritzades remeten mensualment a través de l’ETC, les
agències de col·locació col·laboradores beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Ordre, hauran de
proporcionar addicionalment la informació a través de l’Espai Telemàtic Comú, d’acord amb el que s’estableix
al Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació.

Les agències beneficiàries hauran d’enviar mensualment tres tipus de fitxers, un amb les dades individuals de
les persones demandants, un altre fitxer acumulat amb els indicadors totals, i un tercer amb les incidències en
les obligacions de les persones demandants. Les dades contingudes en els fitxers que s’indiquen tot seguit,
poden ser objecte de modificació per part de l’ETC. Aquestes modificacions seran informades a través de la
pàgina web del Sistema Nacional d’Ocupació https://www.sistemanacionalempleo.es/cat/index.html. Les
especificacions tècniques per a la incorporació dels fitxers també es publicaran a la mateixa pàgina web.

Fitxer de dades individuals

Partint del disseny actual, que és el que han de complir totes les agències de col·locació per enviar la
informació a l’ETC, el fitxer estarà conformat pels camps següents:

a) Tipus de fitxer, que serà sempre ACCD.

b) Codi de conveni, que és el codi identificatiu de la col·laboració.

c) Codi d’agència.

d) Any i mes d’enviament.

e) DNI o NIE.

f) Primer cognom.

g) Segon cognom.

h) Nom.

i) Data de naixement.

j) Sexe.
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k) Nivell formatiu.

l) Indicador discapacitat.

m) Indicador immigrant.

n) Indicador perceptor prestacions.

o) Indicador de col·lectiu amb dificultats d’inserció.

p) Tipus d’acció:

- Informació.

- Orientació.

- Formació.

- Enviament a ofertes.

q) Data d’inici de l’acció.

r) Data final de l’acció.

s) Indicador de col·locació.

t) Data d’inici del contracte.

u) Data final del contracte, si escau.

v) Tipus de contracte.

w) CIF/NIF empresa contractant.

x) Raó social empresa contractant.

Fitxer de dades acumulades

Partint del disseny actual, el fitxer acumulat mensual estarà conformat pels indicadors següents:

a) Tipus de fitxer, que serà sempre ACCD.

b) Codi de conveni, que és el codi identificatiu de la col·laboració.

c) Codi d’agència.

d) Any i mes d’enviament.

e) Nombre de persones ateses en el mes.

f) Nombre de persones ateses en el mes perceptores de prestacions per desocupació.

g) Nombre de persones ateses en el mes pertanyents a col·lectius amb dificultats d’inserció.

h) Nombre d’ofertes de treball captades en el mes.

i) Nombre de llocs de treball captats en el mes.

j) Nombre d’ofertes de treball cobertes en el mes.

k) Nombre de llocs de treball coberts en el mes.

l) Nombre de contractes de treball subscrits en el mes.

m) Nombre de contractes de treball indefinits subscrits en el mes.

n) Nombre de persones diferents enviades en el mes a ofertes de treball.

o) Nombre total de persones col·locades en el mes.

p) Nombre total de persones diferents que han rebut accions.
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q) Nombre total de persones diferents que han rebut l’acció d’informació.

r) Nombre total de persones diferents que han rebut l’acció d’orientació.

s) Nombre total de persones diferents que han rebut l’acció de formació.

El fitxer ACCD (que és la suma del fitxer amb les dades individuals i les dades acumulades) haurà de ser remès
a l’ETC tots els mesos, entre els dies 1 i 25 del mes següent al que s’estigui informant. El fitxer de dades
individuals es validarà amb el fitxer de les dades del conveni a través de la relació Agència/Demanda. En cas
que la persona no figuri en el fitxer de relació, el registre serà rebutjat.

Fitxer d’incidències en les obligacions de les persones demandants (ACCI)

Les agències de col·locació col·laboradores hauran de comunicar mensualment les incidències que es
produeixin en relació amb les obligacions de les persones treballadores i de les persones sol·licitants i
beneficiàries de prestacions per desocupació. Aquesta comunicació es realitzarà perquè el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya pugui valorar la possibilitat d’incompliment d’obligacions que poguessin derivar-se
d’aquestes incidències i, si escau, adoptar les mesures que procedeixin.

El fitxer obeeix al disseny següent:

a) Tipus de fitxer, que serà sempre ACCI.

b) Codi de conveni, que és el codi identificatiu de la col·laboració.

c) Codi d’agència.

d) Any i mes d’enviament.

e) DNI o NIE.

f) Primer cognom.

g) Segon cognom.

h) Nom.

i) Tipus d’incidència

- No comparèixer davant l’agència de col·locació.

- Negativa a participar en accions d’orientació.

- Negativa a participar en accions de formació.

- Rebuig d’oferta d’ocupació.

j) Data de la incidència.

El codi de conveni, serà informat a les agències beneficiàries en el seu moment.

Sistema d’Informació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Galileu

Les agències beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Ordre hauran de mecanitzar a través de la
xarxa telemàtica del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya Galileu, la informació següent:

Servei Iniciat: 11R Acció d’atenció en agència de col·locació. Entrevista inicial.

Recursos tècnics necessaris per a la connexió a la xarxa telemàtica del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
Galileu

- L’amplada de banda de la connexió ha de ser suficient per poder suportar l’aplicació, per la qual cosa no s’ha
d’utilitzar una connexió amb línia telefònica, sinó una de més capacitat: ADSL, cable, etc.

- Internet Explorer v7 o superior.

- Lector de documents PDF Adobe Acrobat 7.0 o superior.

- La resolució mínima de pantalla suportada ha d’ésser de 1280x1024.
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- En cas que aparegui un problema amb el certificat de seguretat, cal baixar el certificat o bé per l’opció de
"Baixa el certificat de Catcert" que us apareixerà en la pantalla d’autenticació o bé des de l’adreça:
http://www.catcert.cat/.

- L’accés a l’aplicació es fa des d’Internet a través de l’adreça: https://galileu.oficinadetreball.cat/ .

- El personal tècnic ha de tenir una adreça de correu electrònic única, pròpia i diferenciada per a cada persona
tècnica, amb domini de l’entitat sol·licitant; en cap cas es poden duplicar les adreces per a més d’una persona
tècnica.

Connexió a la xarxa telemàtica del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya Galileu per part del personal tècnic
de les agències

Les agències proporcionaran al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el formulari “Comunicació de personal /
Sol·licitud de connexió a la xarxa telemàtica Galileu” emplenat en el termini de 15 dies des de la data de
recepció de la resolució d’atorgament. Aquest formulari estarà a disposició de les agències beneficiàries a
l’apartat “Formularis i documents / Catàleg del Departament / Intermediació laboral” de la pàgina web del
Departament d’Empresa i Ocupació http://empresaiocupacio.gencat.cat/ i, un cop presentat al Registre
d’entrada, caldrà enviar-lo per correu electrònic a l’adreça electrònica: agencies2015.soc@gencat.cat.

Per a noves contractacions, substitucions o modificacions al llarg de l’execució caldrà presentar el formulari
indicant si es tracta d’una alta/baixa/modificació del personal.

 

 

Annex 3

Documentació que ha de contenir la justificació econòmica

 

El compte justificatiu inclourà una memòria d’actuació justificativa del compliment de la finalitat de l’acció,
activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i una
memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades amb el contingut que s’estableix a continuació.

La memòria econòmica ha d’incloure els documents següents:

1. Sol·licitud d’acceptació de la justificació econòmica segons model genèric que estarà disponible a través de
la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (http://www.oficinadetreball.gencat.cat/) o a la
pàgina web http://empresaiocupacio.gencat.cat/ dins l’opció “Formularis i documents” del Departament
d’Empresa i Ocupació, que inclourà les declaracions corresponents als punts 5, 7, 8, 9 d’aquest annex.

2. Una relació classificada de totes les despeses subvencionables vinculades al desenvolupament de l’acció,
amb identificació del/de la creditor/a, el número de document, data d’emissió, data de pagament i forma de
pagament, import total, percentatge imputat i total imputat, segons model genèric que estarà disponible a
través de la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (http://www.oficinadetreball.gencat.cat/) o
a la pàgina web http://empresaiocupacio.gencat.cat/ dins l’opció “Formularis i documents” del Departament
d’Empresa i Ocupació.

En cas de les nòmines caldrà indicar també el preu o cost/hora, calculat tal com s’indica a l’annex 5 d’aquesta
Ordre.

La relació ha d’anar acompanyada de les fotocòpies compulsades de les factures o documents de valor
probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa juntament amb la documentació
acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació
acreditativa de la percepció de l’import per part del creditor.

3. En relació a les despeses directes, quan aquestes s’imputin en base a un percentatge, document que
expliqui com es justifica el percentatge imputat.

4. En relació a les despeses indirectes, document amb indicació del criteri o criteris definits per a la imputació
d’aquestes despeses, considerant que els càlculs que suporten aquests criteris s’han de poder comprovar.
D’altra banda, en cas que es reparteixi una despesa indirecta en la justificació de diferents línies i
actuacions/accions, s’ha d’indicar el criteri de repartiment entre aquestes.

5. Una declaració de l’agència beneficiària conforme els pagaments corresponen a actuacions correctament
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realitzades i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori
equivalent (inclosa a la sol·licitud d’acceptació de la justificació econòmica).

6. En cas de les nòmines del personal propi:

a) El document on s’indiqui el preu o cost/hora, calculat tal com s’especifica a l’annex 5 d’aquesta Ordre,
segons model normalitzat que estarà disponible a través de la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (http://www.oficinadetreball.gencat.cat/) o a la pàgina web http://empresaiocupacio.gencat.cat/
dins l’opció “Formularis i documents” del Departament d’Empresa i Ocupació.

b) Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel què fa a la retenció de l’IRPF de les persones
treballadores pròpies imputades com a despesa, amb indicació de la persona perceptora, els imports liquidats,
les dates i la forma de pagament, amb l’objectiu de facilitar el seguiment de la pista d’auditoria, segons model
normalitzat que estarà disponible a través de la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(http://www.oficinadetreball.gencat.cat/) o a la pàgina web http://empresaiocupacio.gencat.cat/ dins l’opció
“Formularis i documents” del Departament d’Empresa i Ocupació.

c) Temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca del personal propi, segons model normalitzat
que estarà disponible a través de la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
(http://www.oficinadetreball.gencat.cat/) o a la pàgina web http://empresaiocupacio.gencat.cat/ dins l’opció
“Formularis i documents” del Departament d’Empresa i Ocupació. En aquesta temporalització es farà constar la
descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades i haurà d’estar signada tant per l’entitat beneficiària
com per la persona responsable de la seva execució. S’admet que aquesta temporalització mensual sigui el
resum de la temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control
corresponents.

d) En el cas que l’agència sigui una entitat local o administració pública, el document de designació formal del
personal imputat al projecte (funcionari o laboral fix).

7. Quan l’import de la contractació d’una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros en el
supòsit de prestació del servei o lliurament del bé, s’haurà de lliurar la documentació suport de, com a mínim, 3
ofertes de diferents proveïdors/ores. En cas que l’elecció no hagi estat l’oferta més econòmica, s’adjuntarà un
document explicatiu o memòria justificant expressament l’elecció (inclosa a la sol·licitud d’acceptació de la
justificació econòmica).

8. Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb
indicació de l’import i la procedència (inclosa a la sol·licitud d’acceptació de la justificació econòmica).

9. Declaració del compromís de l’entitat beneficiària de mantenir en arxiu durant cinc anys els documents
originals que justifiquen la subvenció i l’aplicació dels fons rebuts (inclosa en el model de sol·licitud
d’acceptació de la justificació econòmica).

10. 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 de pagament.

11. Original i còpia dels documents següents: factures, nòmines, TC1 i TC2 i liquidacions de l’IRPF amb detall
de totes les persones perceptores incloses i acreditació de pagaments de factures, nòmines, TC1 i IRPF,
degudament estampillats, tal i com s’indica a l’annex 4 d’aquesta Ordre.

12. Declaració sobre l’import d’IVA efectivament suportat, en cas que l’agència beneficiaria estigui subjecta a
règim de prorrata general o especial.

 

Memòria d’actuació justificativa:

L’agència presentarà les següents relacions d’objectius aconseguits, que determinaran la quantia màxima a
liquidar en funció de l’import justificat:

1. Relació de persones insertades al final del període, amb indicació de la data d’inici del primer contracte i
import que representa en funció del temps total de contractació d’acord amb la base 3 de l’annex 1 d’aquesta
Ordre per a les subvencions previstes a la línia 1 o base 4 de l’annex 1 d’aquesta Ordre per a les subvencions
previstes a la línia 2. La relació s’ajustarà al model facilitat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

2. Relació de persones que han efectuat l’entrevista inicial i import que representa d’acord amb la base 3 de
l’annex 1 d’aquesta Ordre per a les subvencions previstes a la línia 1 o base 4 de l’annex 1 d’aquesta Ordre per
a les subvencions previstes a la línia 2. La relació s’ajustarà al model facilitat pel Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.
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Annex 4

Despeses subvencionables

Són subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desplegament de les accions per respondre de manera
inequívoca a llur naturalesa, que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació d’acord amb el que
s’indica a l’article 4 d’aquesta Ordre i hagin estat efectivament pagades per l’entitat beneficiària abans de la
presentació de la justificació econòmica.

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

Són despeses indirectes o generals totes aquelles que no es puguin vincular directament a una actuació del
projecte subvencionat, però que són necessàries per a la realització de l’actuació. Dins de les despeses
indirectes o generals s’inclouen tant les que són imputables a diverses actuacions que exerceix l’entitat
beneficiària, com les que, sense ser imputables a una activitat concreta, són necessàries per a dur a terme
l’actuació.

Totes i cadascuna de les despeses han de tenir el suport de factures pagades o documents comptables de valor
probatori equivalent. Els justificants originals es marcaran amb un segell, indicant-hi la subvenció que es
justifica i l’import o percentatge que s’imputa.

En qualsevol cas, les despeses han d’estar acreditadament satisfetes per l’entitat subvencionada i han de fer
referència, en cas de les despeses generals, als centres de treball autoritzats expressament per al
desenvolupament de les actuacions (relacionats a la resolució d’atorgament).

Als efectes d’aquesta Ordre es consideraran despeses subvencionables les següents:

a) Despeses directes:

- Despeses de contractació del personal tècnic de cada centre de treball: despeses corresponents a les
retribucions totals i la cotització empresarial a la Seguretat Social per tots els conceptes, en funció de les
normes legals i reglamentàries del conveni col·lectiu aplicable, o d’acord amb la normativa d’aplicació a les
administracions públiques per a personal funcionari o personal laboral.

- Impresos, fotocòpies i material fungible i material didàctic directament imputable a l’acció.

b) Despeses indirectes:

- Despeses del personal de suport per a la gestió i execució de les accions. Es considera de suport el personal
de caràcter administratiu, així com el personal de coordinació, direcció i gestió.

- Lloguers dels locals autoritzats en la resolució d’atorgament on es desenvolupen les actuacions amb les
persones participants.

- Lloguer de mobiliari i/o equips informàtics per a les persones participants i per al personal tècnic.

- Subministrament d’energia elèctrica, aigua, combustible per a calefacció (si no està inclòs al lloguer).

- Comunicacions (telèfon, correus).

- Neteja.

- Seguretat i vigilància.

La suma de les despeses indirectes degudament justificades no pot superar el 20% del total subvencionat,
correctament justificat.

Despeses no subvencionables

Són despeses no subvencionables les següents:

- Interessos deutors de comptes bancaris.
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- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

- Despeses de procediments legals i judicials.

- Impost sobre el valor afegit recuperable.

- Altres impostos o taxes, llevat de l’impost personal sobre la renda en els casos que es contempla la seva
subvencionalitat.

- 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.

- Despeses de transaccions financeres.

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

- Despeses laborals i de Seguretat Social generades per baixa laboral de la persona treballadora, tant si és per
malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. En qualsevol
cas, seran subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi, però no els de la persona
treballadora de baixa.

- Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècie; les vacances no
efectuades; les dietes, el plus de transport, les despeses de locomoció; les indemnitzacions per mort i els
trasllats corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de
contracte; les percepcions per matrimoni.

- Els complements o plus 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 la persona treballadora.

- Les despeses corresponents a telèfons mòbils que no es trobin contractats a nom de l’entitat subvencionada;
les targetes de càrrega de mòbils, ni la concurrència de la despesa de telefonia mòbil i fixa en el mateix punt
d’actuació (en aquest cas, s’entén que no és necessari per al desenvolupament de l’actuació subvencionada).

- Despeses relacionades amb el compliment dels requisits per obtenir la subvenció.

- Quotes de col·legis professionals.

- Les despeses imputades que hagin estat documentades amb factures que no compleixin els requisits legals
aplicables.

- Qualsevol altra tipus de despesa que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya consideri que no és imputable
per la seva naturalesa o relació amb l’actuació subvencionada.

Annex 5

Criteris d’imputació de les despeses

a) Despeses de personal

En relació a les despeses de personal (personal tècnic o de suport, directiu, administratiu o coordinador),
l’import a imputar es calcularà tenint en compte les hores realitzades segons temporalització, pel cost per hora
de cada persona treballadora (cost/hora).

El cost/hora es calcularà en funció del cost salarial, la Seguretat Social a càrrec de l’empresa i les hores anuals
segons conveni.

Es considerarà cost salarial el salari base brut- que inclou les pagues extraordinàries-, més els complements
salarials que es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora (llevat de les
hores extraordinàries i els pagaments per beneficis).

La resta de conceptes que integren la nòmina no són subvencionables tal com s’esmenta en l’apartat de
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despeses no subvencionables.

 

                       cost salarial + SS empresa

cost / hora = -------------------------------

                          hores anuals conveni

 

 

El cost/hora així obtingut, multiplicat pel total d’hores justificades en la temporalització horària per tasca i
persona treballadora permetrà calcular les despeses de personal propi.

 

b) Obligatorietat de presentar un mínim de tres ofertes

Quan l’import de la contractació d’una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros (sense
IVA) en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé, l’entitat beneficiària ha de sol·licitar com a mínim
tres ofertes de diferents proveïdors/ores, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les
característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o prestin, o
llevat que la despesa s’hagi realitzat anteriorment a la sol·licitud de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’ha d’aportar en la justificació econòmica, es realitzarà conforme
als criteris d’eficiència econòmica, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui
en la proposta econòmica més avantatjosa.

c) Despeses indirectes

Les despeses indirectes s’imputaran sobre la base de l’actuació 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,
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.

d) Pagaments en efectiu

S’accepta la imputació de pagaments en efectiu per un import màxim de 2.500,00 euros (IVA inclòs) respecte
el total de subvenció correctament justificat. Els xecs al portador són considerats pagaments en efectiu.

e) Lloguers

Les despeses de lloguer de locals es justificaran mitjançant les corresponents factures de proveïdors.

L’agència beneficiària ha de disposar dels documents justificatius següents:

- Contracte de lloguer per a la verificació de les condicions firmades.

- Extracte bancari o els rebuts acreditatius del pagament.

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

Si el lloguer fa referència a locals, també s’ha de disposar dels documents següents:

- En relació a l’IVA: model trimestral 303 i model anual 390.

- En relació a l’IRPF: model trimestral 115 i model anual 180.

- Si hi ha exempció pel que fa a l’IVA, caldrà disposar del document d’Hisenda que així ho acrediti. Igualment si
es dóna el cas de no tenir obligació de fer les retencions de l’IRPF.
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Tota aquesta documentació restarà a disposició de l’Administració per a accions de verificació i control.

f) IVA

Serà subvencionable l’import de l’IVA efectivament suportat i no recuperable.

Les entitats beneficiàries hauran de declarar la situació en què es troben respecte aquest impost. En cas que
estiguin subjectes a règim de prorrata general o especial, només es podran imputar el percentatge que
legalment els correspon.

(15.266.019)
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