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ESBORRANY 
 

EMO/***/****, de XX de 2013 XXXX, 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 agencies de col·locació i s’obre la 

convocatòria  per a l’any 2014.  

 

Preàmbul 
 

La reforma laboral del 2010 va incloure diverses mesures adreçades a la millora 

dels mecanismes de 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 per l’exigència d’una autorització 

administrativa per al desenvolupament de les activitats d’intermediació, per la 

configuració de les agències de col·locació como entitats col·laboradores d’aquests 

serveis públics quan col·laborin amb ells  i, en tot cas, pel fet d’estar sotmeses al 

control  i inspecció dels serveis públics d’ocupació.   

En aquest context, el Real Decret 1796/2010, publicat al desembre del 2010, va 

regular més concretament l’activitat de les agències de col·locació arreu de l’Estat, i 

l’Ordre 123/2010, de 15 de juny va fixar finalment el procediment d’autorització i 

activitat de les agencies de col·locació a Catalunya. 

Durant el temps transcorregut des de la publicació del Reial Decret 1796/2010 s’ha 

anat perfilant i consolidant una xarxa d’agències de col·locació autoritzades que 

operen en el territori de Catalunya. Per aquest motiu, i amb la voluntat de 

complementar l’activitat de les Oficines de Treball de SOC, es considera oportú 

iniciar una col·laboració amb les agencies de col·locació amb centres de treball 

autoritzats a Catalunya, que demostrin haver assolit una activitat continuada i uns 

resultats de contractació efectius. El criteris de selecció de les agencies que 

col·laborin amb el SOC tindran en compte de forma prioritària els resultats de 

contractació informats a través de l’Espai Telemàtic Comú. 

Per altra banda, la manca d’experiències anteriors en aquesta matèria amb l’actual 

marc normatiu,  aconsellen efectuar una primera actuació limitada a determinats 

àmbits territorials i col·lectius, que permetin a totes les parts anar aprenent i 

millorant per futures col·laboracions. 
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Igualment, en aquesta primera actuació s’opta per una forma de finançament que 

combina el pagament per activitat concreta amb el pagament per resultat efectiu 

d’inserció, posant el gruix de l’ajut en aquest darrer concepte, ja que, 

inequívocament, l’objectiu d’aquesta mesura és la inserció de qualitat de les 

persones participants. Per aquest motiu, el pagament per inserció és limita a 

aquelles contractacions demostrades que tinguin una durada mínima de 3 mesos.  

 

Vist el Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Parlament Europeu i del Consell de 5 

de juliol de 2006 relatiu al Fons Social Europeu (DOUE L210, de 31/07/2006), 

parcialment modificat pel Reglament (CE) núm. 396/2009 del Parlament Europeu i 

del Consell de 6 de maig de 2009. 

Vist el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell de l'11 de juliol de 2006, pel 

qual s’estableixen les disposicions generals relatives al FEDER, FSE i al Fons de 

Cohesió (DOUE L210 de 31/07/2006), modificat pel Reglament (UE) núm. 

539/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de juny, pel Reglament (UE) 

núm. 1310/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre, i el 

Reglament (UE) núm. 1311/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de 

desembre. 

Vist el Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, 

pel qual es fixen normes de desenvolupament per al Reglament (CE) núm. 

1083/2006 del Consell (DOUE L 371/1, de 27/12/2006), pel Reglament (CE) núm. 

832/2010, de 27 de setembre, i pel Reglament (CE) núm. 1236/2011, de 29 de 

novembre de 2011. 

Vist el Reglament (CE) núm. 846/2009 de la Comissió, d’1 de setembre de 2009, 

que modifica el Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió. (DOUE L 250/1, 

de 23/09/2009). 

Vista l’Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la qual es determinen les 

despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de 

programació de 2007-2013 (BOE núm. 252, de 18/10/2008), modificada per les 

Ordres TIN/788/2009, de 25 de març, i ESS/1337/2013, de 3 de juliol (BOE núm. 

79, de 01/04/2009, i BOE núm. 167, de 13/07/2013 respectivament). 

Vist el Reglament (CE) núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008, pel 

qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat 

comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (actuals articles 107 i 108 del 

Tractat de Funcionament de la Unió Europea, consolidat a 30 de març de 2010) 

(Reglament general d’exempció). 
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Vist el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 

2006, relatiu a l'aplicació dels arts 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de mínimis 

(actuals articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, 

consolidat a 30 de març de 2010). 

A aquestes bases els són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, 

de 21 de juliol, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (Llei de finances 

públiques de Catalunya). 

A aquestes bases els són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, 

de 21 de juliol, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (Llei de finances 

públiques de Catalunya), 

 

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 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del 

sistema d'ocupació i de creació del Servei d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 

3676, de 12.7.2002), 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 Real Decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel que es regulen les agències 

de col·locació. 

 

Vista l’Ordre EMO/123/2011, de 15 de juny, per la que es determina el procediment  

d’autorització i l’activitat de les agències de col·locació a Catalunya. 
 
 
Per tot això,  
 
 
 
Ordeno 

 

Article 1 Objecte 

 

Establir les bases reguladores per a la concessió dels ajuts a les agències de 

col·locació autoritzades en el marc del Real Decret 1796/2010, de 30 de desembre, 

pel qual es regulen les agències de col·locació,  per a la realització d’accions 
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d’inserció laboral amb persones aturades inscrites a les Oficines de Treball i obrir la 

convocatòria per a l’any 2014.  

 

Article 2 Aplicació pressupostària i import convocat 

Aquest serà cofinançat pel Fons Social Europeu dins de l’eix X i el tema prioritari XX 

del Programa Operatiu 2007ES052PO007 de Competitivitat Regional i Ocupació per 

al període 2007-2013 amb un cofinançament del Fons Social Europeu del 50%. 

Aquest Programa serà finançat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord 

amb les corresponents ordres per les quals es distribueixen territorialment les 

subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals de 

l’Estat. 

L’import màxim destinat als ajuts a les agencies de col·locació és de XXX euros, els 

quals aniran a càrrec de les partides pressupostàries XXXXXX del pressupost del 

Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2014,  distribuïts de la següent forma: 

Per la línia 1: 1.900.000 

Per la línia 2: XXX 

Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de les disponibilitats 

pressupostàries, mitjançant resolució del director/a del Servei d’Ocupació de 

Catalunya. 

La resolució d’atorgament d’aquestes subvencions estarà condicionada a la 

disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat.  

Aquesta actuació està cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu amb càrrec 

al Programa Operatiu del Fons Social Europeu de Competitivitat Regional i Ocupació 

de Catalunya, per  al període 2007 -2013, número CCI 2007ES052PO007. 

 

Article 3 Sol·licituds i termini de presentació 

El termini de presentació de sol·licituds és del xx de xx de 2014  al xx de xx 2014.  

Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 

13 

Article 4 Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos 

 

L’òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, 

el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a la base 21 
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Article 5 Entrada en vigor 

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

Generalitat de Catalunya. 

 

Barcelona, xx de xxxx de 2013 

Felip Puig i Godes 

Conseller d’Empresa i Ocupació 

 

Annex 1 

Bases reguladores 

 

Base 1 Objecte 

 

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió dels ajuts a les agències de 

col·locació autoritzades Real Decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es 

regulen les agències de col·locació per a la realització d’accions d’intermediació 

laboral amb persones aturades inscrites a les Oficines de Treball del SOC. 

 

Igualment s’estableixen en aquestes bases les normes que han de regular la 

col·laboració i coordinació dels processos d’intermediació laboral entre les agències 

de col·locació de Catalunya i el Servei d’Ocupació de Catalunya;  els processos de 

derivació d’aturats; la concreció de les accions d’intermediació a desenvolupar per 

les agències de col·locació; el seguiment i l’ avaluació de resultats. 

 

Aquests ajuts es divideixen en dos línies: 

 

Línia 1: Adreçada a agències de col·locació que realitzin les accions previstes a la 

base 7 i amb els col·lectius indicats a la base 5 

 

Línia 2: Adreçada a agències de col·locació que realitzin les accions previstes a la 

base 7  i amb els col·lectius de persones amb discapacitat i/o malaltia mental 

indicats a la base 6. 
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 Base 2 Entitats Beneficiàries 

 

Podran ser beneficiaries dels ajuts previstos a la present normativa  les agències de 

col·locació que a la data de publicació d’aquestes bases estiguin autoritzades a 

treballar en l’àmbit territorial de Catalunya i que compleixin amb els requisits 

generals i específics indicats a la base 3 i 4, respectivament. 

 

Base 3 Requisits generals per obtenir la condició de beneficiari/ària    

Les persones i les entitats 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 treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures 

alternatives d'acord amb el que disposen l’article 38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, 

d’integració dels disminuïts (BOE núm. 103 de 30/4/1982), el Reial decret 

364/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 94 de 20/4/2005) i el Decret 322/2011, de 19 

d’abril, (DOGC núm. 5864, de 21/04/2011). Aquest requisit només és aplicable en 

el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones. 

b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions 

davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el 

procediment: en el moment de presentació de sol·licitud, previ a la resolució 

d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. 

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de 

beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, 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. Aquest requisit només és aplicable en el cas 

d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones. 

e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 

7 de gener, de política lingüística. (DOGC núm. 2553, de 07/01/1998). 

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu 

en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions 

laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text 

refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial 

decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost. 
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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) Acreditar que disposen d’un sistema  d’organització i de gestió de la prevenció, 

d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de Riscos Laborals; el Reial decret 

39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, 

així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, 

de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos 

laborals. 

i) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit 

laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus 

de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 

250 treballadors/ores, aquestes hauran d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori 

un Pla d’Igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 

3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, 

de 23/3/2007). 

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

El compliment d’aquests requisits s’haurà d’acreditar mitjançant la signatura de les 

declaracions que inclourà la sol·licitud de l’ajut. 

Igualment les entitats sol·licitant hauran de complir els següents requisits específics 

per obtenir la condició de beneficiari  en el marc de la present Ordre. 

a) Tenir la condició d’agència autoritzada per l’administració competent a la data 

de publicació de la present convocatòria. 

b) Disposar de centres de treball autoritzats en l’àmbit territorial de Catalunya a la 

data de publicació de la convocatòria. 

c) Disposar d’activitat demostrada i continuada com agència de col·locació des de 

l’1 de juliol de 2013 i fins el moment de la publicació de la convocatòria. 

L’acreditació del compliment d’aquest requisit el verificarà d’ofici l’òrgan 

instructor, qui comprovarà la informació sobre l’ activitat reportada per l’agència 

través dels  fitxers mensuals  a  l’Espai Telemàtic Comú.   

Es considerarà que l’agència no compleix aquest requisit si durant el període de 

referència no hi consta enviament d’informació durant tres mesos consecutius o 

quatre en el període. 
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L’enviament de fitxers sense contingut no serà tinguda en compte com activitat 

reportada.  

d) En cas de tractar-se d’agències de col·locació 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. 

L’acreditació dels requisits a), b) i c) el verificarà d’ofici l’òrgan instructor.  

 

L’acreditació del requisit d) es portarà a terme a través de la signatura de la 

declaració responsable, adjunta a la sol·licitud. 

 

Base 4 Requisits específics per obtenir la condició de beneficiari per la línia 

2 

A més dels requisits indicats a la base anterior les agències que sol·licitin els ajuts 

previstos per la línia 2 hauran de complir els següents: 

 

a) Haver col·laborat amb el Departament d’Empresa i Ocupació en algun dels 

programes següents, i en convocatòries corresponents als exercicis 2012 i /o 

2013: 

- Programa de treball amb suport a l’empresa ordinària 

- 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 

b) No tenir la condició d’administracions locals. 

 

L’òrgan instructor comprovarà d’ofici aquests requisits. 

 

Base 5 Persones destinatàries dels ajuts previstos a la línia 1 

Són destinatàries les persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació a 

alguna de les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya que figuren a 

l’annex 02,  que en el moment de la derivació de l’Oficina a l’Agència de col·locació, 

compleixin els següent requisits: 

a) Persones majors de 45 anys que portin entre 3 i 18 mesos inscrites 

ininterrompudament com aturades.  
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b) Persones menors de 45 anys i majors de 30 que portin més de 12 mesos 

inscrites ininterrompudament com aturades. 

c) Persones menors de 30 anys que portin menys de 12 mesos inscrites com 

aturades. 

En tots els casos, les persones derivades han d’haver realitzat en l’Oficina de 

Treball el qüestionari de factors d’ocupabilitat. 

Les persones indicades a l’apartat  a) i b) seran aquelles que hagin obtingut un 

resultat que permeti i aconselli una incorporació immediata al mercat de treball, 

tant perquè les ocupacions i els sectors als que s’adreça la seva recerca de feina 

són  favorables, com per no tenir carències significatives de formació o experiència. 

En el cas de les persones de l’apartat c) seran aquelles amb dèficits en algun factor 

estructural o competencial.  

Base 6 Persones destinatàries dels ajuts previstos a la línia 2 

Són destinatàries dels ajuts previstos a la línia 2  les persones aturades inscrites 

com a demandants d’ocupació no ocupats o demandants de millora de feina a 

qualsevol de les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, i de forma 

específica les dones per entendre que és un dels col·lectius amb major taxa 

desocupació en el mon laboral, que compleixin els requisits següents:  

1.- que pertanyin a la borsa de demandants d’ocupació de l’agencia sol·licitant, 

2.- 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 per part del servei que fa el seguiment terapèutic, 

3.- que tinguin un grau d’autonomia suficient per poder afrontar el procés d’inserció 

sense un acompanyament intensiu, 

4.- que la condició de persona amb discapacitat haurà de constar registrada a les 

dades de la demanda d’ocupació de la persona, amb excepció de les persones amb 

malaltia mental  
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També es consideraran afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 

33%  els pensionistes de la Seguridad social que tinguin  reconeguda una pensió de 

incapacitat permanent en el grau total, absoluta o gran invalidesa i els pensionistes 

de classes passives que tinguin reconegut 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.  

Base 7 Accions d’intermediació laboral  

Les accions d’intermediació que portaran a terme les agències de col·locació,  en el 

marc d’aquesta ordre de bases, són les següents: 

a) Accions relacionades amb la valoració dels perfils professionals,  aptituds i 

coneixements i la qualificació professional de les persones derivades en 

relació a els requeriments i característiques dels llocs de treball ofertats. 

 

b) Accions d’intermediació laboral que tinguin per objecte facilitar a les 

persones derivades 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.  

 

c) Accions d’orientació, formació  i informació professional que tinguin com a 

finalitat millorar l’ocupabilitat de les persones derivades. 

 

d) Accions de captació d’ofertes de treball i inserció laboral de les persones 

derivades  

 

Totes les persones derivades pel SOC hauran de realitzar una entrevista inicial on 

l’agència realitzarà les accions descrites a l’apartat a) relacionades amb la valoració 

dels perfils professionals,  aptituds i coneixements i la qualificació professional de 

les persones, i on s’acordarà i explicarà individualment a les persones les 

actuacions a realitzar i les accions que es portaran a terme per a la seva inserció. 

Les agencies beneficiaries hauran de realitzar les accions descrites amb les 

persones derivades,  en el termini de 6 mesos des de la notificació de la resolució 

inclosa la primera acció de inserció laboral. En relació a aquesta última és prendrà 

com a data de referència la data de signatura del contracte de treball. 
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Totes les accions en les que participi la persona derivada, 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 que imparteix l’acció. El SOC proporcionarà documents normalitzats a tal 

efecte. 

Les agències beneficiaries de la Linia 2 hauran d’efectuar addicionalment les 

següents accions amb les persones amb discapacitat i/o malaltia mental : 

a) Accions d’assessorament a les empreses sobre les avantatges  d’ incorporar 

persones con discapacitat. 

b) Accions adreçades a valorar les necessitats mínimes d’adaptació del lloc de 

treball que ocupi.  

c) Accions de seguiment del procés de 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 el cas que es 

produïssin. 

Base 8 capacitació del personal de l’agència que realitza les accions 

d’intermediació,  nombre mínim de persones dedicades i vinculació laboral 

amb l’agència. 

Per la línia 1: Titulació universitària de grau mig o superior i experiència mínima 

d’un any en tasques relacionades amb la intermediació laboral i/o prospecció 

empresarial.  

El personal mínim que ha de dur a terme les accions descrites a la base 7 en les 

entitats beneficiaries de la línia 1 són 2 persones a temps complert, per centre de 

treball. 

Per la línia 2: Titulació universitària de grau mig o superior i experiència mínima 

d’un any en el tractament del col·lectiu de persones amb discapacitat i/o malaltia 

mental en  tasques relacionades amb la intermediació laboral i/o prospecció 

empresarial.  
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El personal mínim que ha de dur a terme les tasques descrites a la base 8, en les 

entitats beneficiaries de la línia 2 és 1 persona  a temps complert, per agència de 

treball. 

El personal que realitzi les accions en totes dues línies  haurà de ser personal 

contractat per l’agència beneficiaria sota qualsevol modalitat contractual prevista a 

la normativa laboral.  No s’admet cap tipus de subcontractació o prestació de 

serveis. En el cas de noves contractacions, l’inici de la contractació s’ha de produir 

en el termini màxim de 15 dies de la notificació de la resolució de concessió. 

Base 9 Inici de les accions d’intermediació laboral 

Les accions es consideraran iniciades en el moment en què l’agència realitzi la 

primera entrevista inicial a alguna de les persones aturades beneficiaries.   

Aquest inici s’haurà de dur a terme, en el cas dels beneficiaris de la línia 1, en el 

termini de 15 dies naturals des de la data de la recepció de la relació de persones 

derivades. L’acció d’entrevista inicial a totes les persones derivades s’haurà de 

realitzar en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la recepció de la relació 

de persones derivades, tret que l’entitat comuniqui que la persona no s’ha 

presentat a través del fitxer d’incidències i Galileu. 

En el cas de persones beneficiaries de la línia 2, les entrevistes inicials s’hauran de 

realitzar en el termini de 30 dies naturals des de la notificació de la resolució. Les 

entitats de la Línia 2 hauran de comunicar al Servei d’Ocupació de Catalunya en el 

termini de 15 dies des de la recepció de la notificació de la Resolució les dades de 

les persones que seran objecte de les accions previstes en aquesta Ordre. 

 

Base 10 Derivació de persones beneficiaries de la Línia 1 

Les agències beneficiaries dels ajuts previstos a la línia 1 rebran del SOC per la 

seva inserció un nombre màxim de persones.  Aquest nombre serà el que s’indiqui 

a la resolució d’atorgament. 

El SOC derivarà les persones en un termini màxim de 15 dies a partir de la 

notificació de la resolució. 

Base 11 Actuacions i despeses subvencionables 

Es consideraran subvencionables les accions d’intermediació laboral descrites a la 

base 7 
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Es consideren elegibles les despeses establertes a l’annex 08 d’aquesta Ordre de 

bases.  

Base 12 termini d’execució de les accions subvencionables 

El termini per a l’execució de les accions descrites a la base 12 s’inicia amb 

l’atorgament de les accions i finalitza sis mesos desprès d’aquesta data, excepte en 

el cas de les accions d’inserció laborals posteriors a la primera contractació en què 

el termini serà de 12 mesos, igualment a partir de la data de l’atorgament. 

Base 13 . Sol·licituds i documentació 

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a 

disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la 

Generalitat de Catalunya ubicada al portal http://www.gencat.cat/canalempresa, al 

web de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt), a la pàgina web 

del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 

(http://www.gencat.cat/empresaiocupacio), a la pàgina web del SOC. 

Les sol·licituds han d’anar adreçades al director/a del Servei d’Ocupació de 

Catalunya i es presentaran preferentment per mitjans telemàtics, acompanyades de 

la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través de l’Oficina 

Virtual de Tràmits/Canal Empresa (http://www.gencat.cat/ovt) o presencialment a 

la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial, que es poden consultar a la pàgina web 

(http://www.gencat.cat/oge/oficina/xarxa/index.html). 

La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb els supòsits 

que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

La presentació de les sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb els supòsits 

que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

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

requisits:  

a) Requisits als que fa referència la base 3 

b) Existència o no d'altres subvencions o ajudes públiques i/o privades, nacionals o 

internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el 

formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia sol·licitada, el 

percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de 

sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.  
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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 la empresa, d'acord amb la 

corresponent escriptura notarial inscrita en el Registre Mercantil o en el 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 dels 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.  

h) Declaració conforme l’entitat es compromet a disposar del personal tècnic que 

s’indica a la base 8, amb els requisits i experiència que s’esmenten a la mateixa. 

 

En el cas d’agències sol·licitants de la línia 1, la sol·licitud inclourà els àmbits 

territorials on vol operar l’entitat, amb indicació de l’adreça del centre de treball 

autoritzat en aquest territori. 

En el cas d’agències sol·licitants de la línia 2, la sol·licitud inclourà el col·lectiu de 

persones amb discapacitat i/o malaltia mental i el nombre màxim de persones per 

col·lectiu amb els que vol treballar.  Els col·lectius són els relacionats a la base 6.2. 

Igualment, les agències sol·licitants de la línia 2, indicaran a la sol·licitud el centre 

de treball on volen operar i que necessàriament serà un dels centres autoritzats 

com a agència de treball. L’agència que  indiqui un centre de treball  no autoritzat, 

serà inadmesa. En el cas que indiqui més d’un centre de treball i algun dels centres 

de treball no estigui autoritzat, aquest centre de treball no serà tingut en compte 

en la valoració. 

En compliment del requisit previst a la base 4, les agències sol·licitants de la línia 2 

indicaran a la sol·licitud, el programa on han col·laborat amb el Departament 

d’Empresa i Ocupació,  i any de col·laboració. 

 

La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en 

qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. 
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La signatura de la sol·licitud comporta l’autorització al SOC per obtenir per mitjans 

electrònics les dades relatives a NIF de l’entitat sol·licitant, DNI del representant 

legal,  compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de 

Catalunya i estar a corrent de les obligacions amb la Seguretat Socials. En cas de 

no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s’hauran de presentar els 

documents acreditatius corresponents.  

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

a) Copia compulsada dels poders de representació de l’empresa d’acord amb la 

corresponent escriptura notarial inscrita en el registre mercantil o en el registre 

corresponent. 

b) Full de domiciliació bancària degudament emplenat d’acord amb el model del 

Departament d’Economia i Coneixement disponible a  

 
http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Arxius/doc_92922561_1.pdf  

 

En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol dels departaments 

de la Generalitat de Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 35.f) de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una 

declaració de la persona o entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions 

en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l’òrgan 

davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s’inclou al 

formulari de sol·licitud. 

En el 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. 

Les agencies de col·locació que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, 

ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial, cal que aportin 

documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial. 

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquest article, es requerirà la 

persona sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o 

adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que 

desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que disposa 

l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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Base 14 Incompatibilitats en la sol·licitud de les línies 

Les agències hauran d’optar per sol·licitar únicament una de les dues línies. En el 

cas que sol·licitin les dues, es considerarà que opten a la Línia 1.  

Base 15 Procediment de concessió  

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el 

de concurrència  

L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és el Servei d’Orientació i 

Intermediació. 

Base 16 Procediment de concessió de les subvencions previstes a la línia 1 

Una vegada registrada la sol·licitud, es revisarà la documentació presentada, es 

verificarà el compliment dels requisits de la  base  03   de  l’agència de col·locació i 

els àmbits territorials on vol operar l’agència. 

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 pressupostaries establertes a l’Ordre 

de convocatòria. 

El nombre màxim d’agències que operaran en cada àmbit territorial està determinat 

per les derivacions previstes indicades a l’annex 02, d’acord amb els següents 

criteris: 

De 100 a 199 derivacions: 1 agència 

De 200 a 299 derivacions: 2 agències 

300 derivacions o més: 3 agències 

Es procedirà a preassignar a cada àmbit territorial que consta a l’annex 02  

d’aquesta Ordre,  les agències de col·locació sol·licitants amb centre de treball a 

l’àmbit geogràfic. En el cas que el nombre d’agències de col·locació sol·licitants a un 

àmbit sigui igual o inferior al nombre màxim d’agències indicat a l’apartat anterior,   

es procedirà a efectuar l’assignació definitiva.  

Si el nombre d’agències de col·locació sol·licitants és superior al nombre màxim 

d’agencies indicat, es procedirà a aplicar els criteris establertes a la base 19 

d’aquesta Ordre en relació al nombre de contractacions informades, fent les 
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assignacions per ordre de mes a menys contractacions.  En cas d’empat entre dos o 

mes agències s’utilitzarà el criteri d’usuaris atesos.  

Les persones a derivar seran distribuïdes en un nombre igual entre les agències 

assignades a cada àmbit. Igualment, es farà una distribució de la previsió de 

contractacions. En cas que no sigui possible la distribució en nombre igual, es 

derivarà la/les persones sobrants a l’agència amb un nombre de contractacions 

comunicades a través de l’Espai Telemàtic Comú més elevat d’acord amb les dades 

de l’annex 06 d’aquesta Ordre. 

 

Base 17 Procediment de concessió per les subvencions previstes a la línia 2 

PENDENT 

 

Base 18 Òrgan col·legiat 

Un cop valorades les sol·licituds presentades per les dues línies aquestes seran 

examinades per un Òrgan Col·legiat, la composició del qual serà:  

- El Cap del Servei d’Orientació i Intermediació 

- Un director o directora territorial del Servei d’Ocupació de Catalunya  

- El subdirector o subdirectora general de Polítiques Actives d’Ocupació  

Així mateix assistirà un lletrat o lletrada del Servei Jurídic del Servei d’Ocupació 

com a assessor/a 

 

Base 19 Criteris de valoració de les agencies sol·licitants de la línia 1 

Els criteris de valoració de les sol·licituds seran els següents: 

Nombre de contractacions comunicades a través de l’Espai Telemàtic Comú entre 

s’1 de gener de 2012 i 31 de desembre de 2013, i que es troben publicats a l’annex 

04 d’aquesta Ordre. En el cas que una agència tingui més d’un centre de treball a 

Catalunya, els resultats globals de contractació de l’agència es dividiran pel nombre 

de centres de treball autoritzats. 

En el cas d’empat en el nombre de contractacions comunicades,  es valorarà el 

nombre de persones ateses i informades a través de l’Espai Telemàtic entre s’1 de 

gener de 2012 i 31 de desembre de 2013, i que es troben publicats a l’annex 05 
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d’aquesta Ordre. En el cas que una agència tingui més d’un centre de treball a 

Catalunya, els resultats globals d’atencions de l’agència es dividiran pel nombre de 

centres de treball autoritzats. 

Base 20 Criteris de valoració de les agencies sol·licitants de la línia 2 

PENDENT 

Base 21  Resolució i notificació 

L'òrgan competent per dictar la resolució és el director/a del Servei d’Ocupació de 

Catalunya.  

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 2 mesos, a comptar 

des de la data de la publicació de la convocatòria.  

La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada contindrà 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 el 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. 

Específicament, en aquesta convocatòria, per la Línia 1 es resoldrà l’àmbit territorial 

on s’autoritza a treballar a l’agencia, així com  el nombre màxim de persones que 

seran derivades des del SOC per la seva inserció. Igualment s’indicarà la previsió 

de contractació que se li assigna a cada entitat.   

Igualment, en compliment de l’article 18 del Reial Decret 1796/2010, de 30 de 

desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació, les resolucions a través 

de les quals es determina la col·laboració amb les agències que són objecte 

d’aquestes bases incorporaran una referència al següents extrems: 

a. Àmbit d’aplicació. 

b. Durada. 

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

d. Forma de finançament de les accions amb expressió de la seva vinculació als 

resultats fixats. 

e. Els mitjans materials, humans i econòmics que ha de fer servir l’agència per 

emprendre les accions previstes. 

f. Col·lectius de demandants destinataris dels serveis. 

g. Seguiment i avaluació. 

h. Definició dels sistemes de comunicació de la informació. 

i. Mecanismes de comunicació per donar compliment al que estableix l’article 17.b). 
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j. Els indicadors d’eficàcia definits en funció del que estableix la disposició 

addicional primera de l’esmentada Llei. 

k. Procediment i tràmit per a la seva modificació, així com la determinació de les 

causes de la seva revocació. 

Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada per qualsevol 

mitjà que permeti tenir constància de la recepció per l´interessat o el seu 

representant, d´acord amb l´article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 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. 

En el 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. 

La resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via 

administrativa, pot ser objecte de recurs d’alçada davant el Secretari/a 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 com, 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. 

Base 22  Quanties dels ajuts previstos a la línia 1 

El sistema de determinació dels ajuts s’efectuarà segons  un fórmula mixta de 

pagament per accions  i pagament per  objectius d’acord amb el que s’indica a 

continuació: 

Per entrevista inicial: 40 euros  

Per inserció laboral : 

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 3 mesos: 300 euros 

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 4 mesos: 400 euros 

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 5 mesos: 500 euros 

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 6 mesos: 600 euros 
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L’atorgament per entrevista inicial es farà atenent al nombre de persones derivades 

pel SOC a l’agencia que s’estableix a la base 10 

 

L’atorgament  per inserció laboral es farà atenent a les previsions totals d’inserció 

que s’indiquen a l’annex 02 i que corresponen aproximadament al 25% de les 

persones derivades pel SOC. Els càlculs de l’import a atorgar es farà atenent a la 

previsió del nombre de persones que es contractaran que  s’indiquen a l’annex 02  i 

pels imports previstos en contractacions iguals o superiors a 6 mesos per un i altre 

col·lectiu. 

 

Base 23  Quanties dels ajuts previstos a la línia 2 

El sistema de determinació dels ajuts s’efectuarà segons una fórmula mixta de 

pagament per accions i pagament per  objectius d’acord amb el que s’indica a 

continuació: PENDENT 

Base 24  Pagament i justificació 

 

En el moment de la concessió, s’atorgarà una bestreta equivalent a l’import atorgat 

resultant de les entrevistes inicials de les persones derivades pel SOC,  més un 

20% de l’import atorgat corresponent a les insercions, d’acord a l’indicat a la base 

anterior. 

 

El pagament de l’import restant s’ha de tramitar un cop l’activitat subvencionada ha 

estat degudament justificada d’acord amb l’annex 07 

El seu pagament material s’efectuarà de manera successiva d’acord amb el Pla de 

Tresoreria del SOC i les seves disponibilitats. 

A efectes del pagament previst en aquesta ordre, únicament es tindran en compte 

els contractes de treball de les persones ateses realitzats desprès de les entrevistes 

inicials. Igualment no computaran cap tipus de contractacions subvencionades per 

administracions públiques,  ni els contractes de posada a disposició realitzats per 

ETT.  

A efectes de la quantificació del nombre de mesos per al pagament per inserció 

laboral es tindrà en compte totes les contractacions per compte aliena demostrades 

i realitzades dins del termini d’execució de 12 mesos que s’indica en la base XX per 

a les accions d’intermediació laboral, sempre i quan la primera contractació s’hagi 
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produït dins dels primers sis mesos. 

Les entrevistes inicials objecte de subvenció seran únicament aquelles realitzades i 

informades al sistema d’informació d’acord amb l’establert a la base 26 

Les tramitacions dels pagaments, tant pel concepte d’entrevista inicial com per 

inserció, es faran en el moment de la justificació econòmica. A tal efecte,  es 

presentarà la documentació justificativa que s’indica a l’annex 07 d’aquesta Ordre. 

La persona competent per a les propostes de pagament és el director/a del Servei 

d’Ocupació de Catalunya. Aquest pagament es realitzarà d’acord amb el Pla de 

Tresoreria del Servei d’Ocupació de Catalunya.  

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 d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control 

d’ajuts i subvencions. 

En els supòsits de cofinançament pel FSE, la documentació justificativa haurà de 

complir els requisits establerts a l’Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la 

qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el 

període de programació de 2007-2013; i les Ordres TIN/788/2009, de 25 de març, i 

ESS/1337/2013, de 3 de juliol, que modifiquen l’anterior. 

Un cop finalitzades les actuacions, l’agència haurà de presentar un compte 

justificatiu 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. 

Les despeses s’han de justificar mitjançant factures, nòmines i altres documents de 

valor probatori equivalent, amb validesa jurídica al tràfic mercantil o amb eficàcia 

administrativa. Les despeses han d’estar pagades abans de la data de justificació 

econòmica. 

Totes i cadascuna de les despeses  han de tenir el suport de factures pagades o 

documents comptables de valor probatori equivalent. Els justificant originals es 

marcaran amb un segell, indicant-hi la subvenció que es justifica, el cofinançament 
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del FSE i, si escau, l’import o percentatge que s’imputa. No se segellaran les 

nòmines de personal propi ni les factures electròniques. 

Les agències de col·locació beneficiàries de les subvencions resten obligats a 

realitzar-ne la justificació en el termini de dos mesos a partir de la data en què 

finalitzen el termini d’execució de les accions, d’acord amb el que s’estableix a la 

base 12. 

La justificació econòmica s’ha d’adreçar al/la Cap de Verificació Administrativa i 

Justificació Econòmica. 

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. 

La manca de presentació de la justificació en el termini establert, i d’acord amb el 

que estableix el  procediment administratiu, comportarà la revocació de la 

subvenció i l’obligació de reintegrament de les quantitats indegudament 

percebudes, i altres responsabilitats que estableixen el Decret legislatiu 3/2002, de 

24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques, i la 

Llei 38/2003, de 24 de desembre, general de subvencions. 

Base 25  Publicitat de les subvencions atorgades 

D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, i l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, si l’import de les subvencions atorgades, individualment considerades, 

és igual o superior a 3.000 euros, es donarà publicitat a través de la publicació al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis de [indicar 

adreça] i en el tauler electrònic, indicant-hi la convocatòria, el programa i el crèdit 

pressupostari al qual s'ha imputat, les [persones/entitats] beneficiàries, la quantitat 

concedida i la/les finalitat/s de la subvenció. Si la quantia de les subvencions 

concedides és inferior a 3.000 euros, no escaurà la publicació en el DOGC. 

En el supòsit d’actuacions cofinançades per l’FSE, i d’acord amb l’article 7 apartat 2, 

lletra d) del Reglament (CE) Nº 1828/2006 de la Comissió, es realitzarà la 

publicació, electrònica o per altres mitjans, de la llista de [persones/entitats] 

beneficiàries, els noms de les operacions i les quantitats dels fons públics 

assignades. 
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Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, es donarà publicitat dels 

atorgaments de les subvencions mitjançant la pàgina web del Departament 

d’Empresa i Ocupació (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio) [i/o de 

l’organisme corresponent]. 

Base 26 mecanització de les accions al sistema d’Informació Galileu i Espai 

Telemàtic Comú 

L’agència haurà de mecanitzar l’inici de les actuacions informant el codi XX en el 

sistema d’informació Galileu. 

L’agència haurà d’incorporar igualment la informació sobre la totalitat de les accions 

que realitzi, en el sistema d’informació d’acord amb les especificacions tècniques 

que li proporcioni el SOC. 

Igualment, i en compliment del Real Decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel 

que 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 06. 

 

Base 27 Revisió i variacions en la destinació de la subvenció 

Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la 

resolució d’atorgament en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció 

concurrent d’altres ajuts.  

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 i, en tot cas, l’obtenció concurrent d’altres subvencions 

fora dels casos permesos en les normes reguladores, podrà donar lloc a la 

modificació de la resolució de concessió, en els termes establerts en la normativa 

reguladora de la subvenció.  

La 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 (pendent) 
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 L’òrgan concedent establirà els mitjans de recollida d’informació de les dades de 

manera estandarditzada i sistematitzada. A més, de manera complementària, les 

entitats o empreses beneficiàries hauran d’informar dels indicadors de realització i 

de resultats corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l’objectiu de 

complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu–

Programa Operatiu Regional de Catalunya núm. CCI2007ES052PO007 període 

2007-2013, la Conferència sectorial d’Ocupació i Afers Laborals – Plan Anual de 

Políticas de Empleo, PAPE- i al mateix SOC, Pla de desenvolupament de polítiques 

actives d’ocupació, PDPA, i els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.  

Les agencies de col·locació beneficiaries han de recaptar aquests indicadors, a fi de 

lliurar-los a l’òrgan competent en els terminis que s’estableixen a  continuació: 

Els indicadors de seguiment:  

Els indicadors de resultat:  

 

Base 29 Verificació de les accions subvencionables  

Les actuacions de verificació per part del SOC de les accions subvencionables seran 

de dos tipus: 

a.  Verificacions administratives 

Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses 

presentades  per les 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 dels beneficiaris. 

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

subvencionada. 

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 SOC. 

 

Base 30  Control de les accions subvencionables  
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El SOC  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. 

Les agències de col·locació beneficiàries de les  subvencions s’han de sotmetre a les 

actuacions de control que el SOC consideri necessàries i a les de control efectuades 

pels organismes competents de l’administració autonòmica, estatal i comunitària. 

El Servei d’Ocupació de Catalunya facilitarà a les agències de col·locació un 

document amb els indicadors corresponents al tema prioritari en el qual s’ha inclòs 

l’actuació subvencionada. Les agències de col·locació hauran de facilitar al Servei 

d’Ocupació de Catalunya les dades i indicadors de l’execució del projecte referits a 

les actuacions executades i acabades, amb l’objectiu de complir amb els requisits 

de la certificació i/o justificació al Fons Social Europeu, en els terminis que 

s’estableixen a continuació: 

Pel que fa als indicadors de seguiment a la finalització del projecte i no més tard del 

31 de gener de l’any següent en què finalitza. 

Pel que fa als indicadors de resultat referits a persones físiques als 6 mesos a partir 

de la finalització del projecte. 

Base 31 Revocació 

Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis, 99 i 100 del Decret 

legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de 

Finances Públiques de Catalunya, i l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. També podrà ser causa de revocació 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes a les bases 36 i 37 

d’aquesta Ordre. 

Si el SOC, 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 del subjecte controlat tendent a 
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entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l’òrgan competent l’inici del 

procediment de revocació i sancionador. 

Base 32  Renúncia 

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. 

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 dels ajuts 

Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut 

concedit amb la mateixa finalitat que estigui finançat per altres administracions o 

ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o 

d'organismes internacionals. 

No s’admetrà la inclusió d’una mateixa persona amb discapacitat i/o malaltia 

mental destinatària del Programa de Treball amb Suport de l’any 2013 a les accions 

d’intermediació objecte de la present Ordre.  

Tampoc es permetrà l’alta de cap persona amb discapacitat i/o malaltia mental  que 

figuri adscrita a una altra  entitat, si no s’autoritza la baixa en aquella altra.  

Base 34 Infraccions i sancions 

A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que 

estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del 

Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s’hi oposi. 

Base 35  Publicitat de les subvencions per part de l’agència beneficiària 

El beneficiari de la subvenció ha 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 36 sobre les obligacions de les agències 
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beneficiaries  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. 

Així mateix, d’acord amb els articles 8 i 9 del Reglament (CE) núm. 1828/2006 de 

la Comissió Europea, l’agència beneficiària s’assegurarà que les persones 

destinatàries de l’actuació han estat informades del cofinançament del Fons Social 

Europeu. Concretament, farà constar el cofinançament de l’ FSE en qualsevol 

document que formi part de l’expedient de l’actuació cofinançada; i d’altra banda, 

farà constar l’emblema de la Unió Europea, el lema del Fons Social Europeu i la 

declaració “L’ FSE inverteix en el teu futur” en totes les mesures d’informació i 

publicitat adreçades a les persones destinatàries, als/les destinataris/àries 

potencials i al públic en general. 

En el supòsit que en l’actuació cofinançada, la contribució pública superi els 

500.000 euros, l’agència  beneficiària haurà de col·locar un cartell durant l’execució 

de l’activitat, informant al públic de l’ajut obtingut pel Fons Social Europeu; i en 

funció del tipus d’actuació subvencionada, s’haurà de col·locar una placa explicativa 

permanent en el termini de 6 mesos un cop finalitzada l’actuació. 

Base 36  Obligacions de les agències de col·locació beneficiaries 

 

Les agències de col·locació estaran obligades al compliment de les condicions i 

obligacions establertes a l’article 5 del Real Decret 1796/2010, de 30 de desembre.  

 

Són obligacions generals de les persones i entitats beneficiàries d’aquestes 

subvencions: 

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el 

comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el 

el SOC en la forma i termini que s’estableix a la base 24 

b) Justificar davant del SOC 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 les bases reguladores. 

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i l’altra documentació 

relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys.  
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En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de  conservar 

els documents justificatius relacionats amb les despeses i amb les auditories 

corresponents a l’actuació cofinançada, mentre puguin ser objecte de les actuacions 

de comprovació i de control per la Comissió Europea i el Tribunal de Comptes, 

durant un període de 3 anys a partir del tancament del programa operatiu en què 

està cofinançat, i que es preveu que no es produirà abans de l’any 2021. 

d) Proposar a l’òrgan competent qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa 

vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la 

finalitat. Qualsevol canvi s’ha de notificar prèviament i per escrit a l’òrgan 

instructor, 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 aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin 

estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció. 

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei 

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 les bases reguladores de les subvencions, amb la 

finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control. 

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la 

subvenció en els termes que s’indiquin en la corresponent resolució. 

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. 
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j) No subrogar la gestió de qualsevol aspecte de l’activitat subvencionada. 

k) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti 

verificar, d’una banda, la correcta realització de les activitats objecte d’aquesta 

subvenció, i d’altra, l’adequació entre els registres comptables i els documents 

acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes activitats, amb 

els imports que es presentaran a cofinançament del Fons Social Europeu.  

l) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a 

cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti 

verificar el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu. 

m) Informar les persones destinatàries de l’actuació que aquesta ha estat 

cofinançada en un 50 per cent pel Fons Social Europeu en el marc del Programa 

Operatiu de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya, per al període 2007–

2013, número CCI 2007ES052PO007,  d’acord amb els articles 8 i 9 del Reglament 

(CE) núm. 1828/2006 de la Comissió  Europea. Concretament es farà constar 

l’emblema de la Unió Europea, el lema del Fons Social Europeu i la declaració 

“L’FSE inverteix en el teu futur” en totes les mesures d’informació i publicitat 

adreçades a les persones destinatàries, als destinataris potencials i al públic en 

general. 

n) Acceptar la seva inclusió en la llista de beneficiaris publicada de conformitat amb 

l’article 7 apartat 2, lletra d) del Reglament (CE) Nº 1828/2006 de la Comissió. La 

publicació podrà ser electrònica o per altres mitjans, i inclourà les operacions i les 

quantitats del fons públics assignades. 

o) Informar dels indicadors de realització i de resultats corresponents a l’actuació 

cofinançada pel Fons Social Europeu en la forma que estableixi l’òrgan competent.  

p) Les [persones/entitats/empreses] beneficiàries, contractistes i altres tercers 

relacionats amb l’objecte dels projectes subvencionats, han de col·laborar i facilitar 

tota la documentació que els sigui requerida durant l’exercici de les funcions de 

control i verificació de l’Autoritat d’Auditoria de Programa operatiu, de l’Autoritat de 

Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora del FSE- de la Comissió Europea i 

d’altres òrgans que, d’acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes 

funcions de control i financer dels ajuts finançats pel FSE. 

q) 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 
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acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes activitats, amb 

els imports que es presentaran a cofinançament del Fons Social Europeu.  

r) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a 

cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti 

verificar el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu. 

s) Informar les persones destinatàries de l’actuació que aquesta ha estat 

cofinançada en un 50 per cent pel Fons Social Europeu en el marc del Programa 

Operatiu Pluriregional d’Adaptabilitat i Ocupació, per al període 2007-2013, núm. 

2007ES05UPO001, d’acord amb els articles 8 i 9 del Reglament (CE) núm. 

1828/2006 de la Comissió  Europea. Concretament es farà constar l’emblema de la 

Unió Europea, el lema del Fons Social Europeu i la declaració “L’FSE inverteix en el 

teu futur” en totes les mesures d’informació i publicitat adreçades a les persones 

destinatàries, als destinataris potencials i al públic en general. Així mateix també 

farà constar el logotip del Servicio Público de Empleo Estatal d’acord amb la 

normativa estatal de referència. 

t) Acceptar la seva inclusió en la llista de beneficiaris publicada de conformitat amb 

l’article 7 apartat 2, lletra d) del Reglament (CE) Nº 1828/2006 de la Comissió. La 

publicació podrà ser electrònica o per altres mitjans, i inclourà les operacions i les 

quantitats del fons públics assignades. 

Base 37 Obligacions específiques com 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 Real Decret 

1796/2010, de 30 de desembre, pel que 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 el 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 aquests. 

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. Aquesta 

comunicació s’ha de fer als efectes de la valoració, per part dels serveis públics 
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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 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, Real Decret 1796/2010, de 30 

de desembre, pel que 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. 

f) D’acord amb el que preveu 17 f) del Real Decret 1796/2010, de 30 de desembre, 

pel que 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 

agència de col·locació en el territori. 

h) Iniciar les accions d’intermediació laboral en el termini màxim de 15 dies 

naturals a partir de la recepció de la relació de persones derivades i informar de la 

realització de la  totalitat de les entrevistes en el termini de 30 dies. 

i) Informar de totes les accions realitzades amb les persones derivades a través del 

sistema d’informació Galileu i Espai Telemàtic Comú 

k) Mantenir durant tot el període d’execució de les accions el personal indicat a la 

base 8, tant pel que fa al seu nombre com per la seva capacitació (titulació i 

experiència) 

l) complir amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades 

 

Base 38  Normativa aplicable 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació els 

preceptes continguts al capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya en 

tot allò que no s’oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, i el Reglament de la Llei general de 
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subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en els seus 

preceptes bàsics; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques catalanes; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 

d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com el que 

disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya del present exercici i 

la resta de la normativa aplicable. 

Base 39 Protecció de dades de caràcter personal 

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per 

tal d’obtenir la subvenció s’inclouen en el fitxer “Base de dades de subvencions i 

ajuts”, regulat a l’Ordre TRE/199/2010, de 12 de març, de creació i supressió de 

fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Servei d’Ocupació de 

Catalunya. La seva finalitat és la és la de gestionar els expedients de subvencions i 

ajuts del Servei d’Ocupació de Catalunya i el seu responsable és la Subdirecció 

general de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya. Les 

persones interessades poden exercir els drets de l’afectat mitjançant escrit dirigit a 

Subdirecció general de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei d’Ocupació de 

Catalunya, carrer Llull, 297-307, 08019-Barcelona, adreça electrònica: 

subdireccio.pao.soc@gencat.cat . 

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, desplegada 

pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les entitats establiran les mesures 

organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les 

quals accedeixi com a conseqüència de les actuacions que són objecte d’aquesta 

Ordre. En especial, adoptarà les mesures adient per evitar l’alteració, pèrdua, 

tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades.  

 

Annexos  

Annex 01 Ordre de bases 

Annex 02 Àmbits que intervenen en la convocatòria en la Línia 1,  oficines 

vinculades  i nombre de persones  susceptibles de ser derivades des de cada àmbit, 

amb indicació de les previsions de contractació de persones derivades. 

Annex 03 Territoris inclosos a cada àmbit de la Línia 1 
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Annex 04 Contractacions comunicades a través de l’Espai Telemàtic Comú. 

Annex 05 Activitat comunicada per l’agència en el període definit a través de l’Espai 

Telemàtic comú 

Annex 06 Tramesa d’informació a través de l’Espai Telemàtic Comú i Sistema 

d’Informació del SOC 

Annex 07 Justificació econòmica 

Annex 08 Despeses subvencionables 

Annex 09 Criteris d’imputació de despeses 
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