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DISPOSICIONS GENERALS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL
ORDRE EMT/247/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions destinades al finançament del programa "Ocupació + Transformació” referent a les
inversions del Component 23 "Nous projectes territorials per al reequilibri i la equitat. Emprenedoria i
microempreses” a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
Després de la declaració de l'Organització Mundial de la Salut de la pandèmia internacional provocada per la
COVID-19 del passat l'11 de març de 2020 i la ràpida propagació d'aquesta malaltia, tant en l'àmbit nacional
com internacional, els estats membres de la Unió Europea van adoptar ràpidament mesures coordinades
d'emergència per protegir la salut de la ciutadania i evitar el col·lapse de l'economia.
El Consell Europeu del 21 de juliol de 2020, conscient de la necessitat en aquest moment històric d'un esforç
sense precedents i d'un enfocament innovador per impulsar la convergència, la resiliència i la transformació a
la Unió Europea, va acordar un paquet de mesures de gran abast.
Aquestes mesures posen en marxa el marc financer plurianual reforçat (MFP) per a 2021-2027 i el llançament
d'un instrument europeu de recuperació (“Next Generation EU”), l'enfocament del qual és el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer de 2021. La implementació dels recursos financers del Fons Europeu de Recuperació es portarà a terme
a través del Pla de recuperació, transformació i resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de
2021, i avaluat favorablement per la Comissió Europea el 16 de juny de 2021.
Els projectes que constitueixen el Pla esmentat permetran la realització de reformes estructurals en els anys
propers, per mitjà de canvis normatius i inversions i, per tant, possibilitaran un canvi de model productiu per a
la recuperació de l'economia després de la pandèmia causada per la COVID-19 i, a més, una transformació cap
a una estructura més resilient que afronti amb èxit possibles crisis o desafiaments en el futur.
En el marc del Pla nacional de recuperació, transformació i resiliència, s'incardina el Component 23 “Noves
polítiques públiques per a un mercat laboral dinàmic, resilient i inclusiu”, emmarcat en l'àrea política VIII
“Nova economia assistencial i polítiques d'ocupació”.
Un dels objectius d'aquest Component és reformar i impulsar les polítiques actives d'ocupació, millorant la
cohesió del Sistema Nacional d'Ocupació, amb un enfocament centrat en les persones i les empreses,
orientant-les cap a resultats avaluables, coherents amb la innovació, la sostenibilitat i les transformacions
productives, basades en la millora de les capacitats i en la transformació digital dels serveis públics d'ocupació.
Entre les reformes i inversions proposades en aquest Component hi ha la Inversió 4, “Nous projectes territorials
per al reequilibri i l'equitat”, que inclou la línia d'inversió “Emprenedoria i microempreses”.
La línia d'inversió “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses”
abasta actuacions per a la promoció de projectes d'emprenedoria que abordin el repte demogràfic i facilitin la
transformació productiva, especialment cap al desenvolupament de l'economia verda i digital, a través de
projectes de la capacitació agrària, desenvolupament local sostenible per a la fixació de la població al territori,
així com iniciatives d'economia social de promoció d'accions culturals i artístiques, iniciatives de transició
ecològica, de turisme rural i patrimoni artístic, entre d'altres, o projectes d'emprenedoria dinamitzadors del
desenvolupament local sostenible. Aquests projectes poden incloure accions d'emprenedoria social i autònoms,
estudi de mercat laboral, agents de promoció i desenvolupament local, ajuts a cooperatives o microempreses,
accions de difusió i fòrums de treball o conferències.
D'acord amb les últimes dades disponibles de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) amb data
01/01/2020, a Catalunya hi havia 236.338 empreses (d'1 a 9 treballadors assalariats). Bona part d'aquestes
empreses tenen la consideració de microempreses tal com les defineix el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la
Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el
mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, en el que s'estableix en el seu annex I, article
2.3 “En la categoria de les pimes, es defineix microempresa com una empresa que ocupa menys de 10
persones i el volum de negocis anual o balanç general de la qual no supera els 2 milions d'euros”. D'altra
banda, les empreses de més de 10 treballadors representen només el 5,4% del total de les empreses a
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Catalunya. Dins de les microempreses, les que ocupen entre 1 i 5 treballadors són les que tenen una situació
de vulnerabilitat davant la situació postpandèmia més agreujada atesa la petita dimensió dels seus negocis,
que fa més complicat adoptar mesures encaminades a la transició cap a una economia verda i digital.
L'objectiu d'aquest projecte és promoure el manteniment de l'ocupació, així com facilitar la continuïtat de
projectes empresarials que ofereixin creació d'ocupació estable. Aquesta Ordre té com a finalitat regular les
bases per a la convocatòria de subvencions per al finançament d'aquest projecte a Catalunya i estableix les
bases que han de regir la concessió de subvencions públiques destinades a finançar el programa “Ocupació +
Transformació” promogut per la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut
Laboral del Departament d'Empresa i Treball. Aquest projecte té com a finalitat el manteniment de l'ocupació
en microempreses i empreses d'emprenedoria, que desenvolupin la seva activitat a Catalunya, quan es
comprometin a facilitar la transició de la seva activitat productiva cap a l'economia verda o digital. Per a això,
es cobrirà part del salari corresponent als treballadors, mentre l'empresa o entitat emprèn actuacions
encaminades a facilitar la seva transició cap a una producció més respectuosa amb el medi ambient o més
digitalitzada, a fi de promoure la continuïtat en l'ocupació d'aquestes persones treballadores i que els costos
salarials associats a la seva contractació no suposin un element limitador al manteniment de l'empresa vinculat
inevitablement a les noves formes de producció, especialment després del negatiu impacte econòmic de la crisi
de la COVID-19.
Aquesta Ordre contribueix al compliment de l'objectiu núm. 346 de la Decisió d'execució del Consell relativa a
l'aprovació de l'avaluació del Pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID)
que almenys 64.000 empreses hagin completat el “Programa territorial per al reequilibri i l'equitat per a
emprenedoria i microempreses”, la qual cosa implica que a Catalunya li correspon atendre 10.022 iniciatives
durant el període 2021-2023, d'acord amb l'annex II de l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost.
La present Ordre recull les activitats objecte de la subvenció, així com el procediment de concessió dels ajuts.
En aquest sentit, l'Ordre esmentada estableix les bases reguladores per a la concessió d'aquestes subvencions
d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que
la desplega, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; igualment, i atès que es tracta de finançament
amb fons públics, es recullen les mesures de seguiment per mesurar l'eficàcia dels fons esmentats.
En particular, es preveu que la concessió i justificació de la subvenció es faci a través del règim de mòduls,
d'acord amb el que estableixen els articles 76 a 79 del Reglament de la Llei general de subvencions. Per
implementar l'esmentat règim, en aquesta Ordre s'estableixen com a mòduls les quantitats que configuren el
cost unitari segons l'informe tècnic realitzat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal per calcular els costos unitaris
esmentats.
Atès que els fons públics esmentats procedeixen del Mecanisme de Recuperació i Resiliència europeu, és
aplicable a aquestes bases reguladores, així com a les convocatòries que es publiquin en la seva aplicació, el
Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de
l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, en les mesures que
agiliten i flexibilitzen la tramitació de les subvencions finançables amb fons europeus.
Aquesta Ordre compleix els principis de bona regulació, de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica, transparència i eficiència, previstos a l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Sobre això, es compleixen els principis de necessitat i
eficàcia, ja que aquesta iniciativa normativa està justificada per la necessitat d'establir les bases reguladores
per a la concessió de les subvencions, per finançar el programa “Nous projectes territorials per al reequilibri i
l'equitat. Emprenedoria i microempreses”. De la mateixa manera, en compliment del principi de
proporcionalitat, la norma estableix la regulació imprescindible per atendre la necessitat que s'ha de cobrir, així
com l'establiment de les bases reguladores d'aquesta subvenció.
D'altra banda, en virtut del principi de seguretat jurídica, aquesta Ordre és coherent amb el conjunt del sistema
regulador en el seu àmbit d'actuació. Així mateix, s'ha tingut en compte el principi de transparència en definir
l'objecte i l'àmbit d'aplicació i s'ha promogut la participació dels potencials destinataris, que ha estat objecte de
diàleg social, i de les administracions competents en el procés de la seva tramitació.
Finalment, en aplicació del principi d'eficiència, aquesta Ordre, que estableix criteris objectius i clars sobre el
cicle complet de gestió de la tramitació de les subvencions, persegueix un ús correcte dels recursos públics.
Atès el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència;
Atès el Reglament (UE, Euratom) núm. 1046/2018 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de
2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió Europea, pel qual es modifiquen,
entre d'altres, els reglaments 1303/2013 (UE) i 1304/2013 (UE);
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Atès el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
modernització de l'Administració pública i per a la execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència;
Atès el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió
dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic;
Atesa l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic
de 2021, per a la seva gestió per part de les comunitats autònomes amb competències assumides en l'àmbit
laboral, crèdits finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, destinats a l'execució dels projectes
d'inversió “Pla nacional de competències digitals” i “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball
dinàmic, resilient i inclusiu” que recull el Pla de recuperació, transformació i resiliència;
Atesa l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de
recuperació, transformació i resiliència;
Atesa l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la
informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del
compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del
Pla de recuperació, transformació i resiliència;
Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;
Atès el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública;
Atesa la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;
Atesa la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació;
Atesa la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia;
Atès l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores
aprovat per 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, i se n'aprova el text íntegre;
Atesa l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre
les formes de justificació de subvencions;
Atesa l'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic;
Atès el Decret 247/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball;
Atès 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, a proposta de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball
Autònom, Seguretat i Salut Laboral, amb els informes previs de l'Àrea Jurídica de Treball i de la Intervenció
Delegada del Departament d'Empresa i Treball, i en ús de les facultats que em són atribuïdes;
Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i de la Intervenció Delegada, i en ús de les facultats que em
confereix 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;
Per tot això,

Ordeno:

Article únic
Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques per a la realització del programa
“Ocupació + Transformació”, que promou la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat
i Salut Laboral, d'acord amb l'assignació pressupostària destinada a aquesta finalitat, inclosa al Pla de
recuperació, transformació i resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i avaluat
favorablement per Decisió de la Comissió Europea de 16 de juny de 2021, que es detallen a l'annex 1
d'aquesta Ordre.
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Disposició addicional primera
Aquesta Ordre s'entén automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que es
pugui promulgar després que hagi entrat en vigor.
Les referències a la normativa concreta que s'hi aplica s'entenen fetes per remissió a la normativa que les
pugui substituir en el futur.

Disposició addicional segona
S'autoritza la persona titular de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut
Laboral perquè dicti les resolucions de convocatòria corresponents i les disposicions que consideri oportunes
per desplegar aquesta Ordre.

Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de desembre de 2021

Roger Torrent i Ramió
Conseller d'Empresa i Treball

Annex 1
Bases reguladores

Base 1
Objecte i àmbit d'aplicació
1.1. Aquesta Ordre té per objecte establir les bases reguladores de la subvenció per finançar la inversió “Nous
projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses” a la comunitat autònoma de
Catalunya, d'acord amb la dotació pressupostària assignada a tal finalitat.
1.2. Així mateix, les subvencions regulades en aquesta Ordre estan subjectes, en qualsevol cas, al compliment,
l'execució i la realització de les fites i els objectius que fixa el Pla de recuperació, transformació i resiliència de
conformitat amb la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de recuperació i
resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID), i estan sotmeses a la plena aplicació dels
procediments de gestió i control que s'estableixin per al Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE i altra
normativa de la Unió Europea aplicable a la gestió, el seguiment i el control que s'estableixi per al Pla de
recuperació, transformació i resiliència, així com a les obligacions específiques relatives a la informació i la
publicitat, a la verificació i a la resta que imposi la normativa de la Unió Europea.
1.3. Aquestes subvencions no constitueixen un ajut d'estat en el sentit del que preveu l'article 107.1 del Tractat
de funcionament de la Unió Europea, atès que la seva concessió no afecta els intercanvis comercials entre
estats membres, ja que tenen un impacte fonamentalment local.
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Base 2
Actuacions subvencionables
2.1. L'activitat subvencionada consisteix en la realització per part de la persona física o jurídica beneficiaria
d'una iniciativa de manteniment de l'ocupació del nombre de treballadors que tingui contractats en un centre
de treball ubicat a Catalunya en el moment que sol·licita l'ajut. El manteniment de l'ocupació del nombre de
treballadors del centre de treball ubicat a Catalunya ha de ser durant un període mínim de sis mesos des del
moment en què sol·licita l'ajut.
En el cas de les cooperatives o societats laborals, han de mantenir durant el mateix termini els socistreballadors que estiguin en alta, al seu centre de treball ubicat a Catalunya, a comptar des del dia en que
sol·liciten l'ajut.
No es considera incomplerta aquesta obligació de manteniment de l'ocupació si s'extingeix alguna de les
relacions laborals per causes objectives o per acomiadament que no s'hagin declarat com a improcedents, per
jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador, i, en el cas de
contractes temporals, inclosos els formatius, quan el contracte s'extingeixi per expiració del temps convingut o
la realització de l'obra o servei que constitueix el seu objecte, i en el cas concret dels fixos discontinus quan
finalitzi o s'interrompi el període estacional d'activitat.
2.2. Així mateix, la persona física o jurídica beneficiària ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la
transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.
A aquests efectes, la persona física o jurídica beneficiària ha de participar en accions de suport per iniciar la
seva transformació productiva respectuosa amb el medi ambient o digital. Aquestes accions s'adeqüen a
l'etiqueta climàtica, que es correspon amb el camp d'intervenció “047 Suport a processos de producció
respectuosos amb el medi ambient i eficiència en l'ús de recursos en les pimes” de l'annex VI del Reglament
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i a l'etiqueta digital, que es
correspon amb el camp d'intervenció “100 Suport al treball per compte propi i a la creació d'empreses” de
l'annex VII del mateix Reglament.
Les accions de suport s'estableixen en la convocatòria i poden consistir en accions de difusió, píndoles
formatives, guies, qüestionaris i documentació informativa, entre d'altres.
2.3. S'estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa “Nous projectes territorials per al reequilibri i
l'equitat. Emprenedoria i microempreses”:
Línia 1: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones
treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com
el dels socis-treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la
transició productiva de la seva activitat cap a l'economia verda. Aquesta línia es correspon al subprojecte 1 del
Projecte P2, “Projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses”, el qual està
inclòs a la Inversió 4: “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat” del Component 23: “Noves
polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu del Pla de recuperació, transformació
i resiliència”.
Aquestes accions s'adeqüen a l'etiqueta climàtica, que es correspon amb el camp d'intervenció “047 Suport a
processos de producció respectuosos amb el medi ambient i eficiència en l'ús de recursos en les pimes” de
l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021,
Línia 2: Actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones
treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com
el dels socis-treballadors d'empreses d'emprenedoria col·lectiva, i realització d'una acció per facilitar la
transició productiva de la seva activitat cap a l'economia digital. Aquesta línia es correspon al subprojecte 2 del
Projecte P2, “Projectes territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses”, el qual està
inclòs a la Inversió 4: “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat” del Component 23: “Noves
polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu del Pla de recuperació, transformació
i resiliència”.
Aquestes accions s'adeqüen a l'etiqueta digital, que es correspon amb el camp d'intervenció “100 Suport al
treball per compte propi i a la creació d'empreses” de l'annex VII del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

Base 3
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Finançament
3.1 Les subvencions previstes en aquesta Ordre es financen a partir dels fons corresponents previstos en el
pressupost del Departament d'Empresa i Treball, en el marc dels fons europeus del Mecanisme de Recuperació
i Resiliència, dins del programa 240A, d'acord amb la distribució que fa, per a cada exercici, la Conferència
Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals.
3.2 Per al compliment de les obligacions derivades per a aquesta Inversió relatives al seu etiquetatge climàtic,
que es correspon amb el camp d'intervenció “047 Suport a processos de producció respectuosos amb el medi
ambient i eficiència en l'ús de recursos en les pimes” de l'annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i al seu etiquetatge digital, que es correspon amb el camp
d'intervenció “100 Suport al treball per compte propi i a la creació d'empreses” de l'annex VII del mateix
Reglament, els fons disponibles per a aquesta subvenció es distribueixen en dues línies, de la manera següent:
a) Un 50 per 100 per al manteniment de l'ocupació en entitats que facilitin la transició de la seva activitat cap
a l'economia verda.
b) Un 50 per 100 per al manteniment de l'ocupació en entitats que facilitin la seva transformació digital.

Base 4
Beneficiaris de la subvenció
4.1 Poden ser beneficiàries i beneficiaris de la subvenció:
a) Les microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el
moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci
anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d'euros.
b) Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar
l'ajut i que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya. En el cas de les cooperatives, han d'haver optat
per la modalitat d'assimilats a persones treballadores per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.
4.2 Cap persona física o jurídica no pot ser beneficiària de més d'una de les línies de subvenció
simultàniament, sense perjudici de la sol·licitud subsidiària d'ambdues.
4.3 No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions que regula aquesta Ordre les persones
físiques i jurídiques en què concorri alguna de les circumstàncies que disposa l'article 13.2 i 3, de la Llei
38/2003, de 17 de novembre.
No poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques que tinguin la consideració
de sector públic, d'acord amb l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Base 5
Requisits per obtenir l'ajut
5.1 Les persones físiques o jurídiques sol·licitants d'aquest ajut han de complir els requisits següents:
5.1.1 Requisits generals
a) Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i de les obligacions
davant la Seguretat Social. No es pot resoldre l'atorgament de l'ajut ni ordenar cap pagament sense que s'hagi
acreditat el compliment d'aquest requisit, que s'ha de complir al llarg de tot el període subvencionable.
b) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que
preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
c) Respecte a l'àmbit laboral de l'entitat, si s'escau, d'acord amb el que estableixen els articles 45-47 de la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, elaborar i aplicar un pla d'igualtat, i complir les obligacions que estableix
sobre aquests plans el Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre. Igualment, en matèria d'igualtat retributiva,
complir les obligacions que estableix el Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre.
d) Utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista ni androcèntric en els comunicats i la publicitat, tant escrita com
audiovisual.
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e) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística.
f) No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'una infracció greu en matèria d'integració
laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i
salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre
infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si ha estat
sancionada, haver aplicat les mesures correctores previstes i haver abonat les quantitats requerides per aquest
concepte.
g) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per
haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere.
h) Complir el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
i) Respectar el dret a l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014, de 30
d'octubre, d'accessibilitat.
j) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
k) Complir el que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i a l'adolescència, segons el qual el personal de les entitats les activitats de les quals
suposin l'accés i l'exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb
menors, no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat
sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la
prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com el tràfic d'éssers humans.
l) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
m) Complir l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, i adherir-se al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.
n) Estar donada d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors, en els supòsits en què sigui
obligatori.
o) Declarar si ha demanat o ha obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, i fer constar la
relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.
p) No incórrer en doble finançament sobre el mateix cost, procedents de qualssevol altres administracions o
ens públics, nacionals o internacionals i expressament a càrrec del pressupost de la UE.
q) Ser la persona física o jurídica titular del compte bancari que ha indicat a la sol·licitud de l'ajut a l'efecte
d'ingrés de la subvenció.
r) Complir qualsevol altre obligació legal o reglamentària que pugui afectar-la.
s) Fer publicitat de les subvencions rebudes, d'acord amb la base 8.
t) Respectar les condicions de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, així
com les normes i mesures dictades pel Departament d'Igualtat i Feminismes en el seu desplegament, i en
conseqüència no promoure desigualtats per qualsevol dels motius a què fa referència l'article 1 de la Llei
esmentada, d'acord amb el que preveu el seu article 31.3.
5.1.2 Requisits específics
a) En el cas de microempreses i persones treballadores autònomes: tenir entre 1 i 5 persones treballadores
assalariades en el moment de sol·licitar l'ajut i que el volum de negoci del darrer exercici disponible no sigui
superior a 2 milions d'euros.
b) En el cas de cooperatives i societats laborals: tenir fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar
l'ajut. En el cas de les cooperatives, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats a persones treballadores
per compte d'altri, als efectes de la Seguretat Social.
c) Disposar almenys d'un centre de treball ubicat a Catalunya.
d) No haver estat beneficiària d'aquest ajut o similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.
5.2 El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la
sol·licitud de subvenció o la presentació de la documentació corresponent que estableixi la convocatòria,
segons escaigui. La presentació de les declaracions responsables faculta l'òrgan competent del Departament
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d'Empresa i Treball per fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per
mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades de les declaracions. En aquest
sentit, el requisit sobre el nombre de treballadors assalariats de les persones físiques o jurídiques sol·licitants
dels ajuts es comprovarà amb les dades que consten a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Base 6
Quantia de la subvenció
6.1 Les dues línies de subvenció per al manteniment de l'ocupació tenen per objecte compensar en part els
costos salarials de les persones treballadores assalariades de la microempresa o de la persona treballadora
autònoma, o dels socis-treballadors de l'empresa d'emprenedoria col·lectiva que sigui beneficiària, d'un centre
de treball ubicat a Catalunya, durant un termini de sis mesos, i l'empresa beneficiària es compromet a dur a
terme en el termini esmentat una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a
l'economia verda o digital, segons la línia de subvenció sol·licitada i d'acord amb el que especifica la base 2.
6.2 La quantia de la subvenció és de 5.000 euros a tant alçat per empresa beneficiària.
Aquesta quantitat té la consideració de mòdul màxim a efectes de la determinació de l'import de la subvenció i
de la seva justificació, que s'han d'efectuar pel règim de mòduls, d'acord amb el que estableixen els articles 76
a 79 del Reglament de la Llei general de subvencions. El mòdul s'ha configurat considerant el cost unitari de les
inversions del Component 23 establert a l'annex III de l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, per la qual es
distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2021, per a la seva gestió per les comunitats
autònomes amb competències assumides en l'àmbit laboral, crèdits finançats amb el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència, destinats a l'execució dels projectes d'inversió “Pla nacional de competències digitals”
i “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu” que recull el Pla de
recuperació, transformació i resiliència. Aquest cost unitari s'ha determinat a l'informe tècnic elaborat pel
Servei Públic d'Ocupació Estatal i ha estat validat per la Intervenció General de l'Estat per al projecte
“Emprenedoria i microempreses”.
6.3 Les subvencions que regula aquesta Ordre són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada. En tot
cas, ha de quedar identificada nítidament la traçabilitat de les despeses. No obstant això, aquestes subvencions
són incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió.
De conformitat amb l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer de 2021, els projectes d'inversió finançats pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència poden rebre ajuda
d'altres programes i instruments de la Unió sempre que aquesta ajuda no cobreixi el mateix cost que els que ja
financi la subvenció d'aquesta línia de subvenció.
La persona física o jurídica beneficiària ha de comunicar a l'Administració l'obtenció d'altres subvencions o ajuts
per a la mateixa finalitat sense incórrer en doble finançament sobre el mateix cost, procedents de qualssevol
altres administracions o ens públics, nacionals o internacionals.
D'acord amb el que estableix l'article 92.2 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, les
subvencions concedides es poden modificar en cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent
d'altres ajuts.

Base 7
Compromís de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH)
7.1 Les persones físiques i jurídiques beneficiàries de les subvencions que regula aquesta Ordre han de garantir
el ple compliment del principi de “no causar un perjudici significatiu” (principi “do no significant harm-DNSH”) i
l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que preveuen el Pla de recuperació, transformació i resiliència, la
Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de recuperació i resiliència d'Espanya
(Council Implementing Decision-CID) i el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12
de febrer de 2021, i la seva normativa de desplegament, en totes les fases del disseny i execució dels
projectes i de manera individual per a cada actuació.
7.2 Les sol·licituds han d'incloure una declaració responsable d'adequació al principi de “no causar un perjudici
significatiu” (principi “do no significant harm-DNSH”), en el sentit establert a l'article 6.2 del Reglament UE
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, mitjançant el formulari que s'indiqui a
la convocatòria, degudament emplenat per la persona física o jurídica sol·licitant.
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7.3 Les declaracions responsables del principi de “no causar un perjudici significatiu-DNSH” estan subjectes
obligatòriament a la Comunicació de la Comissió Europea 2021/C 58/01, “Guia tècnica sobre l'aplicació del
principi de no causar un perjudici significatiu-DNSH, d'acord amb el Reglament relatiu al Mecanisme de
Recuperació i Resiliència”.
7.4 Les persones físiques o jurídiques beneficiàries han de preveure mecanismes de verificació del compliment
del principi de “no causar un perjudici significatiu-DNSH” i mesures correctores per assegurar-ne la
implementació, i deixar-ne constància a la memòria justificativa de la subvenció.

Base 8
Obligacions de publicitat
Les persones físiques o jurídiques beneficiàries han de donar visibilitat a l'origen dels fons rebuts, de tal
manera que en la documentació i els mitjans de difusió de les seves accions han de fer constar “finançat per la
Unió Europea–Next Generation EU”, per a aquelles actuacions finançades amb les subvencions que regula
aquesta Ordre. Aquesta visibilitat s'ha de fer, en particular, quan promoguin les accions i els seus resultats, a fi
de facilitar informació coherent, efectiva i proporcionada dirigida a múltiples destinataris, inclosos els mitjans
de comunicació i el públic en general.
A més, la publicitat que es faci del programa ha d'incloure també la referència al Departament d'Empresa i
Treball i a la normativa de la Unió Europea que sigui aplicable, segons les indicacions que estableixi la resolució
de convocatòria corresponent.

Base 9
Obligacions de les persones físiques i jurídiques beneficiàries de la subvenció
Són obligacions dels beneficiaris d'aquesta subvenció:
a) Complir l'objectiu de manteniment de l'ocupació i dur a terme les actuacions que contribueixin a la transició
de la seva producció cap a una economia verda o bé cap a la digitalització, en funció de la línia d'ajut que
hagin sol·licitat, i acreditar-ho davant el Departament d'Empresa i Treball. No es considera incomplerta
aquesta obligació de manteniment de l'ocupació si s'extingeix alguna de les relacions laborals per causes
objectives o per acomiadament que no s'hagin declarat com a improcedents, per jubilació, dimissió, mort,
incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora i, en el cas de contractes
temporals, inclosos els formatius, quan el contracte s'extingeixi per expiració del temps convingut o la relació
de l'obra o servei que constitueix el seu objecte, i en el cas concret de les persones treballadores fixes
discontínues quan finalitzi o s'interrompi el període estacional d'activitat.
b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió,
o el gaudi de la subvenció, d'acord amb el que estableix la base 22 d'aquesta Ordre d'ajuts, així com el
compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció.
c) Conservar tota la documentació relacionada amb la subvenció atorgada durant un període mínim de cinc
anys.
En la resolució d'atorgament dels ajuts s'ha d'informar les persones físiques i jurídiques beneficiàries de la data
d'inici d'aquest termini. Els documents s'han de conservar en forma d'original o còpia compulsada de l'original
o en versió electrònica de documents originals.
d) Proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la
destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit
a l'òrgan instructor, abans que finalitzi el termini d'execució, que ha de valorar la proposta de modificació i la
pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions
que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no s'hagin acceptat poden donar lloc al
reintegrament total o parcial de la subvenció.
e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Treball, 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, i aportar
tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa
finalitat, ajuts, ingressos o recursos que corresponguin a la mateixa activitat objecte de la subvenció, i
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qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi que se'n pugui avaluar la compatibilitat.
Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació
donada als fons percebuts.
g) Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquen a la resolució
corresponent.
h) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament d'acord amb les mesures de difusió incloses
en aquestes bases.
i) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar la realització
correcta de les activitats objecte d'aquesta subvenció.
j) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
k) S'ha de disposar de la variable de gènere de les persones participants en les accions que es desenvolupin en
el projecte.

Base 10
Procediment de concessió
10.1 El procediment de concessió d'aquesta subvenció s'inicia l'endemà de la data de publicació al DOGC de la
convocatòria ordinària.
10.2 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva i s'atorga un mòdul
econòmic fixat a la base 6.2 d'aquesta Ordre fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.
10.3 El termini màxim per emetre una resolució i notificació és de sis mesos, a comptar de la data de publicació
de la convocatòria. La convocatòria corresponent d'ajuts pot establir un termini inferior. Si, un cop
transcorregut aquest termini, no s'ha dictat i notificat una resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada
per silenci administratiu, d'acord amb el que estableixen l'article 55.1.a) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 25 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
10.4 La Resolució de convocatòria s'ha de fer d'acord amb les bases reguladores que estableix aquesta Ordre i
amb el contingut de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. En qualsevol cas, la Resolució de
convocatòria ha de determinar el període durant el qual es poden presentar les sol·licituds.
10.5 La concessió de les subvencions resta condicionada a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici
econòmic.

Base 11
Sol·licitud de la subvenció i altres tràmits
11.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva
justificació s'han de presentar segons els models normalitzats i seguint les indicacions que estan disponibles a
l'apartat Tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits) i al
Canal empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/), concretament buscant el nom del
tràmit que especifiqui la resolució de convocatòria en el cercador de tràmits.
11.2 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva
justificació s'han de presentar exclusivament per mitjans telemàtics, acompanyats de la documentació que
preveuen aquestes bases.
11.3 La identificació de la persona sol·licitant s'ha de fer a través dels sistemes de signatura electrònica
admesos per la seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemessignatura-electronica-seu.html
11.4 En el supòsit d'interrupció del funcionament normal de la seu electrònica per incidència tècnica, es
determinarà l'ampliació del termini no vençut i es publicarà tant la incidència tècnica com l'ampliació concreta
del termini no vençut.
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11.5 Segons el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques, les entitats interessades a participar en aquest procediment han d'utilitzar
mitjans electrònics per relacionar-se amb l'òrgan convocant.
11.6 Les entitats que hagin iniciat la tramitació de la sol·licitud en poden fer el seguiment de l'estat a l'espai
“La meva carpeta” que poden trobar a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(https://seu.gencat.cat).
11.7 La forma i el termini de presentació de les sol·licituds, així com de la documentació amb què l'interessat
les ha d'acompanyar, s'estableixen en la resolució de convocatòria corresponent.
11.8 En la sol·licitud de subvenció, la persona física o jurídica sol·licitant ha de presentar la declaració
responsable de compliment de les condicions per accedir a la subvenció, i ha d'autoritzar el Departament
d'Empresa i Treball perquè consulti els sistemes d'informació corresponents per verificar el compliment dels
requisits dels beneficiaris. En cas que es detecti l'incompliment d'alguna de les condicions, es procedirà a la
denegació de la subvenció o a l'exigència de reintegrament si la subvenció ja ha estat concedida.
11.9 Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits establerts en aquesta Ordre i en la Resolució de
convocatòria corresponent, si no està degudament emplenada, si la documentació rebuda és incorrecta o si
falta algun dels documents preceptius, es requerirà la persona física o jurídica sol·licitant que, en el termini
màxim de deu dies hàbils, esmeni la falta o enviï els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es
considerarà que desisteix de la seva petició, de conformitat amb el que estableix l'article 68.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
11.10 La presentació del formulari de sol·licitud comporta l'autorització a la Generalitat de Catalunya per
obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la tramitació del procediment i l'intercanvi amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social i per a l'intercanvi amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributaria,
de conformitat amb l'article 95.1.k de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (BOE núm. 302,
de 18/12/2003).

Base 12
Documentació que cal presentar amb la sol·licitud
12.1 Amb les sol·licituds de les línies de subvenció per al manteniment d'ocupació que facilitin la transició cap a
l'economia verda o digital, s'ha d'adjuntar la documentació que es relaciona a continuació:
a) Full de domiciliació bancària degudament emplenat, si no s'ha presentat anteriorment, o han transcorregut
més de cinc anys, o se n'ha modificat el contingut, d'acord amb el model del Departament d'Economia i
Hisenda de la Generalitat de Catalunya, disponible a l'adreça d'Internet
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/04_models_i_formularis/.
b) Declaració responsable d'adequació al principi de “no causar un perjudici significatiu” (principi “do no
significant harm-DNSH”), d'acord amb el que preveu la base 7.
c) Altra documentació que determini la resolució de convocatòria.
12.2 A la sol·licitud s'ha d'indicar el nombre de treballadors de l'empresa i del centre de treball situat a
Catalunya a què es vincula la subvenció. Igualment, s'ha d'identificar el centre de treball.
12.3 A la convocatòria es pot establir la possibilitat de sol·licitar les dues línies de subvenció mitjançant una
única sol·licitud en la qual s'indiqui l'ordre de preferència entre les dues línies. En tot cas, s'han de reunir els
requisits d'ambdues línies de subvenció per poder fer la sol·licitud conjunta i atenir-se al que estableix la base
4.2 d'aquesta Ordre.
12.4 Les persones físiques o jurídiques sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un
ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la
documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial, juntament amb la sol·licitud.

Base 13
Criteris de valoració
Els expedients s'atorguen tenint en compte el nombre de treballadors contractats per compte d'altri en el
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moment de presentar la sol·licitud d'ajut, i es prioritzen els expedients amb més treballadors per compte d'altri
contractats.
En cas d'empat, es concedeix l'ajut atenent al volum de negoci de la persona física o jurídica en el darrer
exercici disponible quan es publiqui la convocatòria d'ajuts corresponent, i es prioritzen les empreses amb
menys volum de negoci.

Base 14
Comissió de Valoració

14.1 La Comissió de Valoració és l'òrgan col·legiat que té atribuïdes les funcions d'aplicar les bases reguladores
de la convocatòria, examinar els expedients de sol·licitud en funció dels criteris de valoració prioritaris
establerts i resoldre incidències, si n'hi ha, per a l'elaboració de l'informe en què es concreti el resultat de
l'avaluació efectuada.
14.2 En la composició de la Comissió de Valoració s'ha de garantir la presència equilibrada d'homes i dones
amb capacitació, competència i preparació adequades, sempre que sigui tècnicament viable.
A aquest efecte, la Comissió de Valoració ha d'estar formada per dones i homes, i s'entén d'acord amb la llei
que es respecta una composició equilibrada quan tots dos sexes estiguin representats almenys en un 40%, tot
i que es recomana arribar al 50% d'acord amb l'article 2.i) de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat
efectiva de dones i homes.
14.3 S'ha de constituir una Comissió de Valoració que estigui integrada per la persona titular de la Subdirecció
General de Relacions Laborals, Treball Autònom i Qualitat en el Treball, que exerceix les funcions de
president/a; la persona titular del Servei de Treball Autònom, amb funcions de secretari/ària, i 3 persones
adscrites al Servei de Treball Autònom de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom i
Seguretat i Salut Laboral com a vocals.
14.4 S'atribueixen a la Comissió de Valoració les funcions d'aplicar les bases reguladores de la convocatòria
ordinària; examinar els expedients de sol·licitud en funció del criteri de valoració establert i resoldre
incidències, si n'hi ha, per a l'elaboració de l'informe en el qual es fonamenta la proposta de resolució
provisional de cada òrgan instructor. Sobre aquesta qüestió, la Comissió de Valoració ha d'indicar en el seu
informe si el crèdit de la convocatòria és suficient per atendre totes les sol·licituds que compleixen els requisits
per rebre l'ajut. En cas que el crèdit no sigui suficient, ha d'ordenar els expedients d'acord amb el criteri que
estableix la base 13 d'aquesta Ordre. En vista de l'informe que emeti la Comissió de Valoració, l'òrgan
instructor ha d'elaborar la corresponent proposta de resolució provisional.

Base 15
Òrgans competents per a l'ordenació, la instrucció i la resolució del procediment
15.1 L'òrgan competent per instruir el procediment és la persona titular de la Subdirecció General de Relacions
Laborals, Treball Autònom i Qualitat en el Treball. L'òrgan instructor ha de realitzar d'ofici totes les actuacions
que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades, la concurrència de l'actuació
subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits, en virtut dels quals s'ha de formular la proposta
de resolució.
Les persones que intervinguin en el procés de selecció de les beneficiàries i beneficiaris, o en els processos de
verificació del compliment de les condicions, han de manifestar de manera expressa l'absència o no de
conflictes d'interessos o de causa d'abstenció, segons el que estableixen l'article 61.3 del Reglament (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol, sobre normes financeres aplicables al
pressupost general de la Unió (“Reglament financer de la UE”) i l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic. En cas que hi hagi conflicte d'interessos o causa d'abstenció, la persona
afectada s'ha d'abstenir d'intervenir en aquestes actuacions.
15.2 L'òrgan competent per dictar resolució és la persona titular de la Direcció General de Relacions Laborals,
Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.
15.3 L'òrgan instructor en l'exercici de les seves competències és l'encarregat de fer les verificacions
necessàries per comprovar l'exactitud de les dades declarades.
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Base 16
Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, presentació de documentació addicional i
proposta de resolució definitiva
16.1 L'òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions,
d'acord amb l'informe de la Comissió de Valoració. En cas que no estigui d'acord amb l'informe de la Comissió
esmentada, l'òrgan que elabora la proposta n'ha de motivar la discrepància. La proposta de resolució
provisional s'ha de notificar mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sense perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans
electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes, d'acord amb l'article
45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
16.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de les persones físiques o jurídiques
proposades per ser beneficiàries de les subvencions i ha de fer referència, si escau, a la documentació que han
d'aportar en el termini de 10 dies hàbils, i les sol·licituds que es proposa inadmetre i denegar.
16.3 Un cop publicada la proposta de resolució provisional, les persones treballadores autònomes, les
microempreses i les empreses d'economia social sol·licitants disposen de 10 dies hàbils, a comptar des de
l'endemà de la notificació de l'acte corresponent, per presentar la documentació requerida, per desistir de la
sol·licitud, per renunciar a la bestreta o per presentar al·legacions. La documentació esmentada l'han de
presentar mitjançant el formulari d'aportació de documentació, disponible a l'apartat Tràmits del web de la
Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), en el termini establert.
16.4 La subvenció s'entén acceptada tàcitament en cas que la persona treballadora autònoma, la microempresa
o l'empresa d'economia social proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació o el seu desistiment dins
del termini de 10 dies hàbils esmentat en el punt 2 d'aquesta base.
16.5 L'òrgan instructor ha de formular la proposta definitiva de concessió de les subvencions, considerant, en
tot cas, la proposta de resolució provisional i la documentació addicional presentada pels beneficiaris
proposats, i l'ha d'elevar a l'òrgan resolutori.

Base 17
Inadmissió i desistiment
17.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o l'exhauriment del termini de presentació de sol·licituds que
estableixen les bases reguladores d'aquesta subvenció comporta la inadmissió de la sol·licitud.
17.2 La manca de presentació, la presentació incorrecta o la presentació incompleta de la documentació
indicada a la proposta de resolució provisional dins del termini de 10 dies hàbils des de la seva publicació al
tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya comporta el desistiment de la sol·licitud.

Base 18
Resolució i publicació de les subvencions atorgades, denegades, inadmeses i desistides
18.1 Abans de la concessió de les subvencions, l'òrgan competent per emetre resolucions ha de resoldre sobre
la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les
persones físiques o jurídiques interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sense perjudici que pugui utilitzar addicionalment
altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes,
d'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
18.2 La resolució de concessió i de denegació de les subvencions s'ha de notificar mitjançant la seva publicació
al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sense perjudici
que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i ha de contenir la via de recurs que
correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes, d'acord amb
l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
La resolució s'ha de motivar degudament i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona física o
jurídica sol·licitant a la qual es concedeix l'ajut i l'import subvencionat.
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La resolució de concessió ha d'identificar el finançament en el marc del Mecanisme per a la Recuperació i la
Resiliència de la UE. Es procedirà a registrar la subvenció a la Base de dades nacional de subvencions.
Igualment, l'òrgan concedent pot accedir al Registre de titularitats i altres bases de dades anàlogues, si escau,
i pot cedir informació entre aquests sistemes i el Sistema de Fons Europeus, segons les previsions que
contingui la normativa europea i nacional aplicable.
La presentació de la sol·licitud de l'ajut comporta l'acceptació de la publicació de la resolució. En el cas de les
persones treballadores autònomes, la publicació del nom, els cognoms i el número de document d'identitat s'ha
de fer d'acord amb el que determina la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
18.3 Un cop transcorregut el termini màxim que preveu la base 10.3 d'aquesta Ordre sense que s'hagi dictat i
notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves
sol·licituds per silenci administratiu.
18.4 Contra la resolució d'inadmissió, desistiment, concessió o denegació dels ajuts, que no exhaureix la via
administrativa, es pot presentar un recurs d'alçada davant el secretari de Treball en el termini d'un mes, a
comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article 122 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
18.5 Aquestes subvencions es poden reduir parcialment o totalment abans que es dicti la resolució definitiva, a
conseqüència de les restriccions que es derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, 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.
18.6 L'atorgament d'aquestes subvencions queda condicionat a l'existència de crèdit suficient i adequat al
pressupost per a l'exercici pressupostari corresponent en el moment de la resolució de concessió.

Base 19
Pagament
19.1 Un cop dictada la resolució d'atorgament, es procedeix al pagament anticipat de la totalitat de l'import de
la subvenció, de conformitat amb els termes i les condicions que preveu la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
general de subvencions. No es pot efectuar el pagament de la subvenció si l'entitat beneficiària no està al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social o si és deutora per
resolució ferma de procedència de reintegrament. No és procedent la constitució de garanties a favor de
l'Administració concedent d'acord amb l'article 42.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Atesa la naturalesa de la subvenció, els rendiments financers que s'hagin generat per les bestretes de fons
lliurats no han d'incrementar l'import de la subvenció concedida.
19.2 Un cop dictada la resolució de concessió, el o la beneficiària en pot sol·licitar la modificació. Aquesta
modificació s'ha de fonamentar en circumstàncies sobrevingudes un cop notificada la resolució i durant el
termini d'execució de l'activitat subvencionada per a cada entitat beneficiària. S'ha de formalitzar amb caràcter
immediat i un cop succeït el fet que la motiva i, en qualsevol cas, abans que finalitzi el termini d'execució
esmentat. Cada convocatòria pot determinar les circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la
resolució. En cap cas la modificació no pot afectar les obligacions imposades per la normativa comunitària o
nacional aplicable, en especial quan suposi l'incompliment de les fites o els objectius que estableix la Decisió
d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació de Resiliència d'Espanya
(Council Implementing Decision-CID) o el seu termini d'execució.
L'òrgan competent ha de dictar una resolució en què accepti o denegui la modificació proposada en el termini
de dos mesos des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a
la seva tramitació, llevat que la convocatòria estableixi un termini inferior. Si, un cop transcorregut aquest
termini, no s'ha notificat una resolució expressa, la sol·licitud es pot entendre desestimada. Les resolucions
poden retrotraure els seus efectes, com a màxim, al moment de la presentació de la sol·licitud de modificació.
En tot cas, la modificació només es pot autoritzar sempre que no es causi dany a drets de tercers, no suposi
increment de la subvenció i no es variï la destinació i finalitat de la subvenció.
19.3 Les subvencions que es puguin concedir no generen cap dret a la concessió d'altres subvencions en
exercicis futurs.
19.4 Contra les resolucions esmentades, que no exhaureixen la via administrativa, es pot presentar un recurs
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d'alçada davant la persona titular de la Secretaria de Treball del Departament d'Empresa i Treball en el termini
d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article 122 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article
76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

Base 20
Execució del Programa
20.1 El termini d'execució s'estableix en la corresponent resolució de convocatòria i, en qualsevol cas, és com a
màxim el 31 d'agost de 2023.
20.2 D'altra banda, la documentació d'execució que es generi en el desenvolupament de les actuacions i que
els i les beneficiàries han de custodiar o presentar com a evidències de la realització de les actuacions, s'ha de
detallar a la Resolució de convocatòria corresponent, segons els models normalitzats.

Base 21
Seguiment, control i avaluació
21.1 Les persones físiques o jurídiques beneficiàries s'han de sotmetre a les actuacions de comprovació que
efectuï el Departament d'Empresa i Treball, 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, i han d'aportar tota la informació que els sigui requerida
en l'exercici de les actuacions anteriors. En tot cas, les subvencions que regula aquesta Ordre estan sotmeses
al seguiment, control i avaluació que s'estableixi per al Pla de recuperació, transformació i resiliència, així com
a les obligacions específiques relatives a la informació i publicitat, control, verificació, seguiment, avaluació i
altres obligacions imposades per la normativa interna i de la Unió Europea que per al Mecanisme de
Recuperació i Resiliència de la UE s'estableixin i l'aplicació del qual sigui d'obligat compliment, inclòs el del
principi de “no causar un perjudici significatiu” al medi ambient (principi “do no significant harm-DNSH”).
21.2 Als efectes de complir les actuacions de comprovació, de conformitat amb el que estableixen l'article
22.2.f) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i l'article
132 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 juliol 2018
(“Reglament financer”), les empreses i entitats beneficiàries de les subvencions, com a perceptores finals dels
fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, han de conservar els documents justificatius, les dades
estadístiques i la resta de documentació relativa al finançament, així com els registres i documents, en format
electrònic i per un període de cinc anys des que s'aboni el saldo de l'operació financera, o per un període de
tres anys quan l'import de la subvenció sigui inferior a 60.000 euros.
Així mateix el Departament d'Empresa i Treball ha de recollir, als efectes d'auditoria i de control de l'aplicació
dels fons en relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del
Pla de recuperació, transformació i resiliència, en format electrònic, les categories harmonitzades de dades, de
conformitat amb el que especifica l'article 22.2.d) del Reglament UE 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer de 2021, i en els termes que determini la normativa aplicable.

Base 22
Justificació
22.1 La justificació de l'execució de les actuacions subvencionades s'ha d'haver presentat amb anterioritat al 30
setembre 2023, en els terminis que estableixi la convocatòria. Per aquest motiu, els projectes han d'estar
finalitzats com a molt tard el 31 d'agost de 2023.
22.2 En el termini de 15 dies des que finalitzi l'actuació objecte de la subvenció els beneficiaris han de
presentar davant de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, la
justificació del compliment de les actuacions subvencionades i de les despeses efectuades, mitjançant el règim
de mòduls, d'acord amb el que preveuen els articles 69 i 76 a 79 del Reglament de la Llei general de
subvencions.
La justificació esmentada ha d'incloure una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en la concessió de la subvenció i de realització de la iniciativa, amb indicació de les activitats dutes
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a terme i dels resultats obtinguts, que comprengui la següent documentació que ha de presentar la persona
física o jurídica beneficiària:
a) L'acreditació d'haver dut a terme l'acció de suport a l'inici de la transformació productiva respectuosa amb el
medi ambient o transformació digital de l'empresa, d'acord amb les previsions de la convocatòria.
b) L'acreditació que s'han mantingut en l'ocupació el mateix nombre de treballadors de què disposava
l'empresa o entitat en el moment de sol·licitar l'ajut, o els socis-treballadors, en el seu cas, als centres de
treball ubicats a Catalunya.
c) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de
l'import i la seva procedència.
No obstant això, segons el que disposa l'article 79 del Reglament esmentat de la Llei general de subvencions,
els beneficiaris estan dispensats de l'obligació de presentació de llibres, registres i documents de
transcendència comptable o mercantil o qualsevol altra documentació justificativa de les despeses efectuades,
sense perjudici de l'obligació del beneficiari de conservar els documents justificatius de l'aplicació del fons
rebuts, inclosos els documents electrònics, en la mesura que puguin ser objecte de les actuacions
corresponents de comprovació i control, segons el que disposa l'article 14.1.g) de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, així com de qualsevol altra obligació derivada de la normativa estatal o de la Unió Europea que així
ho exigeixi.
22.3 La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral ha de verificar el
compliment de les actuacions que els i les beneficiàries dels ajuts certifiquen.
22.4 La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral ha de proporcionar
la informació periòdica de gestió que acrediti l'estat de situació del programa en el seu àmbit respecte de fites i
objectius i sobre la despesa en què s'ha incorregut, amb la periodicitat que determini el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència i a través dels mitjans informàtics habilitats amb aquesta finalitat, amb la verificació
prèvia d'aquesta.

Base 23
Revocació i règim sancionador
23.1 L'incompliment per part de la persona beneficiària del que estableix la resolució de concessió, així com la
present Ordre i la resta de disposicions aplicables en matèria de subvencions, en particular l'article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, donen lloc, vista la naturalesa i les causes de l'incompliment, a l'obligació de
reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interès de demora des
de la data del pagament de la subvenció fins que s'acordi la procedència del seu reintegrament.
En el cas d'incompliments parcials, l'òrgan competent ha de determinar la quantitat que ha de reintegrar el
beneficiari responent al principi de proporcionalitat en funció dels costos justificats i les actuacions acreditades,
llevat que pugui constituir causa de reintegrament total.
23.2 També és motiu de revocació dels fons percebuts, de conformitat amb el que preveuen l'article 7, regla
setena, de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021, i l'article
37.4 del Reial decret llei 36/2020, 30 de desembre, l'incompliment dels principis i obligacions, fites, objectius,
calendari o qualsevol altre aspecte relacionat amb la normativa del Pla de recuperació, transformació i
resiliència i amb el que estableix el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer de 2021, així com la resta de normativa de la Unió Europea que sigui aplicable, especialment
l'incompliment del principi de “no causar un perjudici significatiu “ (principi “do no significant harm-DNSH”).
23.3 Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, en cas d'incompliment de les obligacions que preveuen
aquestes bases, s'ha d'aplicar 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, els capítols II i VI del 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, així
com el que estableixen els articles 101 i següents del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
en tot el que no s'hi oposin, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

Base 24
Normativa aplicable
Aquestes subvencions es regeixen, a més del que preveu aquesta Ordre, pel que disposen el capítol IX de la
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Llei de finances públiques de Catalunya, en tot el que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; 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; la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial decret
887/2006, de 21 de juliol; el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents
per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i
resiliència, i altra normativa tant nacional com de la Unió Europea aplicable a la gestió, seguiment i control que
s'estableixi per al Pla de recuperació, transformació i resiliència, així com les específiques relatives a la
informació i publicitat, verificació i altres d'imposades per la normativa de la Unió Europea, l'aplicació de les
quals és de compliment obligat; i la resta de normativa que sigui aplicable amb caràcter general.

Base 25
Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, les dades de caràcter personal s'han de
tractar d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de
dades.

Annex 2
Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la
seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

Principis ètics i regles de conducta

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels
òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, segons el seu parer, sigui present o
pugui afectar el procediment. Particularment, s'han d'abstenir de dur a terme qualsevol acció que pugui
vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència, d'acord amb l'article 55.2 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics assumeixen, en l'exercici de la seva activitat,
les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions
corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) No dur a terme accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en
els processos derivats d'aquestes convocatòries.

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció o l'ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni
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per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de la subvenció o l'ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que dugui a terme per al seguiment o l'avaluació del
compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la
informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en
relació amb l'Administració o administracions de referència, sense perjudici del compliment de les obligacions
de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'article
3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Efectes d'un incompliment eventual dels principis ètics i regles de conducta
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta, és aplicable el règim sancionador que preveu la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que estableix l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts
públics, sense perjudici d'altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent en matèria de
subvencions.

(21.361.028)
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