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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL
RESOLUCIÓ EMT/2094/2022, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria 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 l'equitat. Emprenedoria i microempreses” a
Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea –
NextGenerationEU (ref. BDNS 636590).

Atesa l'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 l'equitat. Emprenedoria i
microempreses” a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència;
Atesa l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny, de modificació de l'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 l'equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència;
Atès el Decret 35/2022, d'1 de març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball;
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;
Atesos el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya i, en el que tingui la consideració de normativa bàsica, la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de
21 de juliol;
Atesos el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
modificat pel Reglament (UE) 2020/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020, i el
Reglament (UE) 2020/558 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril de 2020;
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) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018,
sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es modifiquen, entre d'altres,
els reglaments 1303/2013 (UE) i 1304/2013 (UE);
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 l'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 la
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/440/2022, de 17 de maig, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici
econòmic de 2022, 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 de
projectes d'inversió en el marc dels components 19 “Pla nacional de competències digitals” i 23 “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;
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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 fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla
de recuperació, transformació i resiliència;
Atesos la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el
Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública;
Ateses la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, i la Llei
2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic;
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 atribucions que em confereix la legislació vigent,

Resolc:

-1 Objecte
Obrir la convocatòria per a l'any 2022 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 l'equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.
La convocatòria s'efectua d'acord amb l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre
EMT/148/2022, de 17 de juny, 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 l'equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya en el marc
del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

-2 Línies objecte de la subvenció
En aquesta convocatòria s'estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa “Nous projectes territorials per
al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses”, que es preveuen a la base 2.3 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny:
Línia 1: actuacions per al manteniment de l'ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones
treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com
el de les persones sòcies-treballadores 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 amb el
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 sis mesos de les persones
treballadores per compte d'altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com
el de les persones sòcies-treballadores 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 amb el
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.
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-3 Persones beneficiàries de la subvenció
Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les persones físiques i jurídiques que preveu la base 4 de l'annex 1
de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny, per la
qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria de la present subvenció.
D'acord amb la base 5.1.2.e) de l'annex 1 de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per
l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny, s'estableix com a data límit d'inici de l'activitat econòmica de les
persones físiques i jurídiques sol·licitants de l'ajut l'1 de desembre de 2020, segons la informació que conté el
certificat acreditatiu de la data d'alta a l'IAE de la persona física o jurídica sol·licitant (declaració censal d'alta a
l'IAE, model 036 o 037, o document únic electrònic CIRCE amb codi de seguretat).

-4 Determinació del càlcul del volum de negoci
Per a aquesta convocatòria, el càlcul del volum de negoci es determinarà en base a la informació de l'exercici
2020 de la manera següent:
Per a les persones físiques que van aplicar el règim d'estimació directa en la declaració de l'IRPF de l'any 2020,
es consignarà l'import de l'apartat “Ingressos d'explotació” del model 100, casella 0171. En cas que la persona
sol·licitant desenvolupi més d'una activitat econòmica, es tindrà en compte la suma de tots els apartats
“Ingressos d'explotació”.
Per a les persones físiques o persones jurídiques subjectes a l'impost sobre la renda de no residents de l'any
2020 amb establiment permanent, es consignarà l'import de l'apartat “Import net de la xifra de negocis” del
model 200, casella 00255.
Per a les persones jurídiques amb exercici fiscal diferent de l'any natural subjectes a l'impost sobre societats en
relació a l'exercici tancat durant l'any 2020, es consignarà l'import de l'apartat “Import net de la xifra de
negocis” del model 200, casella 00255.
Per a les persones jurídiques subjectes a l'impost sobre societats de l'any 2020, es consignarà l'import de
l'apartat “Import net de la xifra de negocis” del model 200, casella 00255.
Per a les entitats en règim d'atribució de rendes subjectes a l'IRPF de l'any 2020, en règim d'estimació directa
l'import del volum de negoci de la seva activitat es consignarà d'acord amb la informació del model 184
“Declaració anual”, apartat D “Rendiments d'activitats econòmiques”, subapartat “Ingressos íntegres” obtinguts
a Espanya, casella 9.
Per a les persones jurídiques exemptes de declaració de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de
no residents de l'any 2020, l'import del volum de negoci de la seva activitat es determinarà deduint de l'import
de les vendes dels productes i de les prestacions de serveis o altres ingressos corresponents a les activitats
ordinàries de l'empresa l'import de qualsevol descompte (bonificacions i altres reduccions sobre les vendes) i el
de l'impost sobre el valor afegit i altres impostos que estiguin directament relacionats amb el volum del negoci.
No hauran d'aportar dades del seu volum de negoci de l'any 2020 les persones treballadores autònomes que
l'any 2020 van aplicar el sistema d'estimació objectiva a la declaració de l'IRPF ni tampoc les entitats en règim
d'atribució de rendes que l'any 2020 van estar subjectes a l'IRPF i en règim d'estimació objectiva.

-5 Tramitació i documentació
La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les
condicions, els requisits de participació, els requisits de valoració, les obligacions, la justificació i el pagament
de les bestretes, els regeixen les bases que aprova l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per
l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny, 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 l'equitat. Emprenedoria i microempreses” a
Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, per la qual cosa la tramitació,
l'aprovació i la publicació d'aquesta convocatòria queden condicionades a aquestes bases reguladores.
La base 6.2 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre EMT/148/2022,
de 17 de juny, estableix que la quantia de la subvenció és un mòdul màxim i la base 19 de l'annex 1 indica la
forma de pagament d'aquests ajuts.
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-6 Presentació de sol·licituds
6.1 La sol·licitud s'ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de
Catalunya, d'acord amb l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en
funcionament de la tramitació electrònica, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.
6.2 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa
(<http://canalempresa.gencat.cat>) i a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya
(<http://tramits.gencat.cat>).
En cas que es presentin la sol·licitud o els tràmits mitjançant altres formularis, aquests es tindran per no
presentats, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, i, per tant, la data a partir de la qual s'entendrà presentada la sol·licitud o el
tràmit serà la data d'entrada del formulari específic assenyalat.
6.3 Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament, juntament amb la documentació que
preveu l'apartat 7 d'aquesta Resolució, a través del Canal Empresa (<http://canalempresa.gencat.cat>) o de
l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://tramits.gencat.cat>). Cada persona
sol·licitant ha de presentar un únic formulari normalitzat de sol·licitud, amb la possibilitat de sol·licitar les dues
línies de subvenció, amb l'excepció que cap persona física o jurídica no pot ser beneficiària de més d'una de les
línies de subvenció simultàniament, sens perjudici de la sol·licitud subsidiària d'ambdues. En el cas que la
mateixa persona interessada presenti diversos formularis, únicament es considera vàlid el darrer dels
presentats.
6.4 La base 11.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre
EMT/148/2022, de 17 de juny, remet als sistemes d'identificació i signatura que les persones interessades
poden emprar en la tramitació dels ajuts i les subvencions, que són, amb caràcter general, els que
s'estableixen al Catàleg de sistemes d'identificació i signatura electrònica de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, publicats a la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i a la fitxa de tràmit
publicada al portal o portals web establerts per a la inscripció prèvia.
6.5 Les entitats han de fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'“Àrea privada” del Canal Empresa,
que trobaran a la capçalera del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa
(<http://canalempresa.gencat.cat>).
La informació relacionada amb el procediment de concessió de subvencions de les persones sol·licitants
d'aquests ajuts es pot consultar al web del Departament d'Empresa i Treball (<http://empresa.gencat.cat>).
6.6 La persona sol·licitant ha d'autoritzar la Generalitat de Catalunya a obtenir per mitjans electrònics les dades
relatives als deutes davant les administracions, la data d'alta a l'impost d'activitats econòmiques, l'epígraf
corresponent a l'impost d'activitats econòmiques i les dades relatives al volum de negoci de la persona física o
jurídica que sol·licita l'ajut, d'acord amb el que estableix l'apartat 4 d'aquesta resolució. En cas que no ho
autoritzi, haurà d'aportar la documentació acreditativa del compliment d'aquests requisits i obligacions.
En el mateix sentit, la persona sol·licitant ha d'indicar expressament si s'oposa o no s'oposa al fet que la
Generalitat de Catalunya obtingui informació sobre el nombre de persones treballadores de la persona física o
jurídica que sol·licita l'ajut, el nombre de persones treballadores a tots els centres de treball ubicats a
Catalunya i els comptes de cotització a la comunitat autònoma de Catalunya. En cas que la persona sol·licitant
s'hi oposi, haurà d'aportar la documentació acreditativa del compliment d'aquests requisits.

-7 Documentació a presentar amb la sol·licitud
7.1 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/web/shared/OVT/Departaments/VEH/A_Departament/arxius/transf-banc-areasepa.pdf.>
D'acord amb el que estableix el mateix full de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la
Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (Àrea SEPA), quan el titular del compte sigui una persona física,
podrà aportar una còpia de la llibreta d'estalvis, xec, extracte bancari o qualsevol altre document on consti el
nom de la persona titular i el número de compte IBAN.
7.2 En cas que la persona sol·licitant hagi obtingut una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol
altra condició especial dels seus deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, l'Agència Tributària de
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Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social, cal que aporti la documentació que ho acrediti.
7.3 En cas que la persona sol·licitant no autoritzi la consulta de dades a l'Agència Estatal d'Administració
Tributària i de deutes davant les administracions, ha d'aportar:
Certificat d'estar al corrent de pagament dels seus deutes tributaris davant l'Agència Estatal d'Administració
Tributària en el moment de sol·licitar l'ajut.
Certificat d'estar al corrent de pagament dels seus deutes tributaris davant l'Agència Tributària de Catalunya
en el moment de sol·licitar l'ajut.
Certificat d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions davant de la Seguretat Social per als comptes
de cotització de la persona física o jurídica sol·licitant de l'ajut en la data de presentació de la sol·licitud.
Certificat acreditatiu de la data d'alta a l'IAE de la persona física o jurídica sol·licitant, on s'indiqui l'epígraf
corresponent (declaració censal d'alta a l'IAE, model 036 o 037, o document únic electrònic CIRCE amb codi de
seguretat).
Acreditació del volum de negoci de la persona física o jurídica sol·licitant de l'ajut d'acord amb les indicacions
de l'apartat 4 d'aquesta Resolució. En el cas de persones jurídiques exemptes de declaració de l'impost sobre
societats i de l'impost sobre la renda de no residents de l'any 2020, hauran de guardar la documentació
acreditativa del volum de negoci, la qual es podrà requerir en la fase de verificació.
7.4 En cas que s'oposin a la consulta per part de la Generalitat de Catalunya de les dades de la Tresoreria
General de la Seguretat Social, han d'aportar:
Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social en el qual consti el nombre de persones treballadores
per a tots els comptes de cotització de la persona física o jurídica sol·licitant de l'ajut en la data de presentació
de la sol·licitud.
Informe o informes de la Tresoreria General de la Seguretat Social (obtingut pel sistema RED) relatiu al
nombre de persones treballadores a la plantilla de l'empresa en la data de sol·licitud de l'ajut de tots els
centres de treball ubicats a Catalunya.

-8 Termini per a la presentació de les sol·licituds
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, incloent-hi la documentació annexa, comença a les 9.00
hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i finalitza a les 15.00 hores del quinzè dia hàbil a comptar de l'inici del termini.
Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans que s'especifiquen a la base 11 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny, esmentada abans.

-9 Aplicació pressupostària i quantia màxima destinada
9.1 L'import destinat a la concessió d'aquesta subvenció és de 38.436.358,00 euros, a càrrec del pressupost de
la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, partida IU1701
D/470000100/3310/0000FMRRC23I04, per a l'any 2022.
L'import dels recursos econòmics es distribuiran en dues línies subvencionables:
a) Línia 1 (50%): 19.218.179,00 euros per subvencionar el manteniment de l'ocupació a les entitats que
duguin a terme una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia verda.
b) Línia 2 (50%): 19.218.179,00 euros per subvencionar el manteniment de l'ocupació a les entitats que
duguin a terme una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l'economia digital.
Un cop emès l'informe de l'òrgan col·legiat que preveu la base 14 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/247/2021, de 27
de desembre, modificada per l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny, si escau, i abans d'emetre la proposta de
resolució d'atorgament de la subvenció, es podran redistribuir els crèdits pressupostaris de la manera següent:
En cas que la quantia de les subvencions a concedir de la línia 1 o 2 no assoleixi el pressupost màxim assignat,
es podrà destinar l'excedent a finançar l'altra línia fins a un màxim del 50% dels recursos econòmics destinats
a cadascuna de les línies.
Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del director o directora de Relacions Laborals,
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Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.
9.2 L'efectivitat d'aquesta convocatòria queda condicionada a l'existència efectiva de crèdit suficient i adequat
al pressupost per a l'exercici pressupostari corresponent. El pagament dels ajuts restarà condicionat a la
transferència efectiva dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per part de la Unió Europea.

-10 Import de les subvencions
10.1 La quantia màxima d'aquesta subvenció és de 5.000,00 euros a tant alçat per empresa beneficiària per al
manteniment de l'ocupació durant sis mesos tenint per objecte compensar una part dels costos salarials de les
persones treballadores assalariades de la microempresa o de la persona treballadora autònoma o de les seves
persones sòcies-treballadores o de treball de l'empresa que en sigui beneficiària, amb centre o centres de
treball a Catalunya, d'acord amb el que preveu la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de
desembre, modificada per l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny, que regula aquests ajuts.
10.2 Aquesta quantitat té la consideració de mòdul màxim a l'efecte 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/440/2022, de 17 de maig,
per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2022, 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 en el marc dels components 19 “Pla
nacional de competències digitals” i 23 “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.
10.3 Si, un cop valorades les sol·licituds presentades, el crèdit consignat a la convocatòria no és suficient per
atendre totes les sol·licituds que reuneixen els requisits, la comissió de valoració ha d'aplicar els criteris de
valoració que preveu la base 13 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per
l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny.

-11 Accions subvencionables
11.1 D'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre
EMT/148/2022, de 17 de juny, l'activitat subvencionada consistirà en el manteniment de l'ocupació del nombre
de persones treballadores del centre o centres de treball ubicats a Catalunya durant un període mínim de sis
mesos des del moment en què se sol·licita l'ajut, o el manteniment de les incorporacions de persones sòciestreballadores o de treball durant sis mesos, mentre l'empresa beneficiària duu a terme la corresponent actuació
que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva
transformació digital.
Amb aquest efecte, la persona física o jurídica beneficiària haurà de dur a terme una actuació que contribueixi
a la transició de la seva activitat econòmica cap a una economia verda o a la seva transformació digital,
mitjançant la seva participació en una acció de suport per iniciar la seva transformació productiva respectuosa
amb el medi ambient o digital.
Aquestes accions de caràcter formatiu s'hauran de dur a terme en un període màxim de sis mesos a comptar
de l'endemà de la notificació de la resolució d'atorgament de l'ajut.
11.2 L'acció de suport per iniciar la transformació cap a l'economia verda consistirà en la participació en
accions de formació finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses o
formació privada.
L'acció o accions formatives que es facin tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l'empresa
envers la transformació cap a l'economia verda. El sumatori de l'acció o accions formatives que s'han de dur a
terme ha de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.
L'acció o accions formatives dutes a terme s'hauran d'acreditar amb el certificat o certificats corresponents que
acreditin la participació en una determinada especialitat formativa relacionada amb la implementació de
mesures d'economia verda.
El certificat o certificats hauran d'incloure la informació següent:
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Identificació de l'entitat que ha impartit l'acció formativa.
Nom de l'especialitat formativa vinculada a l'economia verda.
Durada en hores de l'acció formativa.
Identificació (nom, cognoms i NIF) de la persona que ha participat en l'acció formativa.
11.3 L'acció de suport per iniciar la transformació digital consistirà en la participació en accions de formació
finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses o formació privada.
L'acció o accions formatives que es duguin a terme tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de
l'empresa envers la transformació digital. El sumatori de l'acció o accions formatives que s'han de dur a terme
ha de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.
L'acció o accions formatives dutes a terme s'hauran d'acreditar amb el certificat o certificats corresponents que
acreditin la participació en una determinada especialitat formativa relacionada amb la transformació o la
implementació de mesures d'economia verda.
El certificat o certificats hauran d'incloure la informació següent:
Identificació de l'entitat que ha impartit l'acció formativa.
Nom de l'especialitat formativa vinculada a la transformació digital.
Durada en hores de l'acció formativa.
Identificació (nom, cognoms i NIF) de la persona que ha participat de l'acció formativa.
11.4 En les accions formatives per a la transformació cap a una economia verda o per a la transformació
digital hi podran participar les persones següents:
En cas que la beneficiària de l'ajut sigui una persona treballadora autònoma: la persona treballadora autònoma
que rep l'ajut.
En cas que la beneficiària de l'ajut sigui una microempresa: qualsevol dels socis de l'empresa que rep l'ajut,
que mantingui aquesta condició durant un període mínim de sis mesos des de l'obtenció de l'ajut.
En cas que la beneficiària de l'ajut sigui una cooperativa o societat laboral: qualsevol de les persones sòcies de
la cooperativa o societat laboral, que mantingui aquesta condició durant un període mínim de sis mesos des de
l'obtenció de l'ajut.

-12 Terminis d'execució
En relació amb l'obligatorietat de mantenir el nombre de persones treballadores assalariades durant un període
de sis mesos, l'àmbit temporal per a la seva realització serà de sis mesos a partir de la data en què se sol·licita
l'ajut.
En relació amb l'obligatorietat de dur a terme una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat
cap a l'economia verda o digital, l'àmbit temporal per a la seva realització serà de sis mesos a comptar de
l'endemà de la notificació de la resolució d'atorgament de l'ajut.

-13 Proposta de resolució i acceptació de la subvenció
13.1 El procediment de concessió d'aquestes subvencions l'estableix la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny, que regula aquests
ajuts.
13.2 La proposta de resolució provisional es publicarà al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya (<http://tauler.gencat.cat>), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans
electrònics. La proposta de resolució provisional contindrà la llista de les persones físiques o jurídiques
proposades per ser beneficiàries de les subvencions, farà referència, si escau, a la documentació que han
d'aportar en un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació i contindrà també les
sol·licituds que es proposa inadmetre i denegar, amb la indicació dels motius de la inadmissió.
13.3 Les persones físiques i jurídiques proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar, si
se'ls requereix en la proposta provisional, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la
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notificació de la proposta provisional de concessió, la documentació requerida mitjançant el formulari “Aportació
de documentació”, que està a disposició de les persones interessades al Canal Empresa
(<http://canalempresa.gencat.cat>) i a l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya
(<http://tramits.gencat.cat>). En cas que hi vulguin renunciar, també ho hauran d'indicar en aquest termini de
10 dies hàbils mitjançant el formulari “Aportació de documentació”.
13.4 La presentació de qualsevol documentació es pot fer mitjançant el formulari “Aportació de documentació”,
que està a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (<http://canalempresa.gencat.cat>) i a
l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://tramits.gencat.cat>).
13.5 La subvenció s'entén acceptada tàcitament en el supòsit que l'empresa proposada com a beneficiària no
presenti cap al·legació o el desistiment dins del termini dels 10 dies hàbils esmentats.

-14 Resolució i notificació
14.1 L'òrgan competent per tramitar els expedients és la comissió de valoració que estableix la base 14 de
l'annex 1 de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny,
la qual elaborarà l'informe en el qual es fonamenta la proposta de resolució provisional. L'òrgan competent per
dictar la resolució provisional corresponent és la persona titular de la Subdirecció General de Treball Autònom i
d'Autoritzacions de Treball.
14.2 D'acord amb la base 10.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per
l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny, que regula aquests ajuts, el termini màxim per notificar i emetre la
resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria. Transcorregut aquest termini,
si no s'ha dictat ni notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada per silenci
administratiu, d'acord amb el que estableix 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.
14.3 La resolució ha de ser motivada degudament i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona
física o jurídica sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l'import i la línia per la qual se li atorga la
subvenció.
14.4 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció General de Relacions
Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral. La resolució de concessió, la denegació, la inadmissió o el
desistiment de les subvencions s'ha de notificar mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya (<http://tauler.gencat.cat>), sens 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.
Contra la resolució de concessió, denegació, inadmissió o desistiment dels ajuts, que no exhaureix la via
administrativa, es pot presentar un recurs d'alçada davant el secretari o secretària de Treball, que és l'òrgan
competent per resoldre el recurs, en el termini d'un mes, d'acord amb els articles 121 i 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, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

-15 Obligacions
15.1 Les persones físiques i jurídiques que resultin beneficiàries de la subvenció hauran de complir amb les
obligacions que estableix l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre EMT/148/2022, de
17 de juny, i amb les que estableix aquesta convocatòria, i han de complir, executar i realitzar les fites i els
objectius fixats en 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 estaran sotmeses a la plena aplicació dels procediments de gestió i control del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea que estableix el Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i la resta de 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.
15.2 Les persones físiques i jurídiques beneficiàries hauran de complir amb les obligacions derivades del Pla de
recuperació, transformació i resiliència exigides i amb les derivades de l'establiment del Mecanisme de
Recuperació i Resiliència, així com les obligacions específiques relatives a la informació, la publicitat, la
verificació i les altres obligacions imposades per la normativa de la Unió Europea i, en concret, les següents:
a) Comunicar i certificar, en la forma i amb la periodicitat que sigui indicada per la Direcció General de
Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral, l'evolució periòdica de les dades que permetin
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el compliment de les fites i els objectius corresponents.
b) Complir les normes jurídiques, ètiques i morals, i adoptar les mesures necessàries per prevenir i detectar el
frau, la corrupció i els conflictes d'interessos a l'hora d'aplicar les subvencions rebudes al finançament de
projectes i actuacions, comunicant els incompliments observats, si escau, a les autoritats que correspongui.
c) A no incórrer en doble finançament o, si és el cas, que no hi consta risc d'incompatibilitat amb el règim
d'ajuts d'Estat.
d) Complir les obligacions derivades de l'etiquetatge verd (etiqueta “047 Suport a processos de producció
respectuosos amb el medi ambient i eficiència en l'ús de recursos en les pimes”) i de l'etiquetatge digital
(etiqueta “100 Suport al treball per compte propi i a la creació d'empreses”) assignat a la iniciativa “Nous
projectes territorials. Emprenedoria i microempreses”.
e) Sotmetre's als controls dels òrgans de control i fiscalització de la Comissió Europea.
f) Conservar la documentació, d'acord amb el que preveuen 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 de juliol de 2018.
g) Incloure les dades en una base de dades única, d'acord amb el que s'assenyala en l'article 22.2.d) del
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. Les dades personals
facilitades a l'òrgan gestor d'aquests ajuts només seran tractades pels estats membres i per la Comissió a
l'efecte i durant la corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de
control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què fan referència els
articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la Comissió, de
conformitat amb l'article 319 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, el Mecanisme estarà subjecte a
la presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendiment de comptes integrada a què fa
referència l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, a l'informe anual de gestió i
rendiment. I, conforme al marc jurídic que s'ha exposat, manifestar que s'accedeix a la cessió i el tractament
de les dades amb les finalitats relacionades expressament en els articles esmentats.
h) Cooperar en la defensa dels interessos financers de la Unió Europea i concedir, com a condició per rebre els
fons, els drets i l'accés necessaris perquè l'ordinador competent, la fiscalia europea respecte dels estats
membres participants en la cooperació reforçada en virtut del Reglament (UE) 2017/1939, l'Oficina Europea de
Lluita contra el Frau (OLAF), el Tribunal de Comptes i, si escau, les autoritats nacionals competents exerceixin
plenament les seves competències respectives. En el cas de l'OLAF, aquests drets inclouran el dret a fer
investigacions, entre altres coses, inspeccions i controls in situ, de conformitat amb el Reglament (UE,
Euratom) núm. 883/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de setembre de 2013.
15.3 D'acord amb el que s'ha indicat en la base 7 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre,
modificada per l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny, garantir el compliment del principi de “no causar cap
dany significatiu” (principi de do not significant harm, DNSH, en anglès) i l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord
amb el que preveu 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),
de 13 de juliol de 2021, i el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de
2021, així com la seva normativa de desenvolupament, en totes les fases del disseny i l'execució dels projectes
i de manera individual per a cada actuació.
15.4 L'activitat subvencionada ha de complir els requisits següents en relació amb el principi de “no causar cap
dany significatiu” (principi de do not significant harm, DNSH, en anglès):
1. Les activitats que s'hi desenvolupen no han d'ocasionar cap perjudici significatiu als sis objectius
mediambientals següents, segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del
Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles
mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques
mediambientalment sostenibles:
a) Mitigació del canvi climàtic.
b) Adaptació al canvi climàtic.
c) Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
d) Economia circular, incloent-hi la prevenció i el reciclatge de residus.
e) Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

10/13

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8702 - 5.7.2022
CVE-DOGC-A-22182044-2022

f) Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.
2. Les activitats s'han d'adequar, si escau, a les característiques i les condicions fixades per a la mesura i la
submesura del component 23 “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i
inclusiu” del Pla nacional de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea NextGenerationEU, i reflectides al Pla de recuperació, transformació i resiliència.
3. Les activitats que s'hi desenvolupen han de complir la normativa mediambiental vigent aplicable.
4. Les activitats que s'hi desenvolupen no poden estar excloses, per al seu finançament, pel Pla conforme a la
Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de “no causar cap dany significatiu” en virtut del Reglament relatiu al
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa
a l'aprovació de l'avaluació del Pla de recuperació i resiliència d'Espanya i al seu corresponent annex i, per tant,
no poden ser cap de les següents ni equivalents:
a) Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin l'extracció de petroli o
gas natural, a causa del perjudici de l'objectiu de mitigació del canvi climàtic.
b) Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, incloent-hi la utilització ulterior d'aquests, excepte els
projectes relacionats amb la generació d'electricitat o calor utilitzant gas natural, així com amb la
infraestructura de transport i distribució connexa, que compleixin les condicions que s'estableixen a l'annex III
de la Guia tècnica de la Comissió Europea.
c) Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en relació amb les
quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que provocaran no se situaran per sota
dels paràmetres de referència pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als paràmetres de referència, s'ha
de facilitar una explicació motivada sobre això.
d) Compensació dels costos indirectes del RCDE.
e) Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió no s'aplica a les accions
en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus perillosos no reciclables ni a les plantes existents,
quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos d'escapament
per emmagatzemar-los o utilitzar-los, o recuperar materials de les cendres d'incineració, sempre que aquestes
accions no comportin cap augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o la prolongació de
la seva vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta.
f) Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic o biològic. Aquesta exclusió no s'aplica a les
accions en plantes de tractament mecànic o biològic existents quan aquestes accions tinguin per objecte
augmentar-ne l'eficiència energètica o el recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats,
com el compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no comportin cap
augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o la prolongació de la seva vida útil. Aquests
detalls s'han de justificar documentalment per a cada planta.
g) Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient.
5. Les activitats que s'hi desenvolupen no poden causar efectes directes sobre el medi ambient ni efectes
indirectes primaris en tot el cicle de vida, entenent com a tals aquells que es puguin materialitzar després de la
seva finalització, una vegada duta a terme l'activitat.
L'incompliment d'algun d'aquests requisits sobre el compliment del principi de “no causar cap dany significatiu”
als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 donarà lloc a
l'obligació de reintegrar les quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents.
15.5 Les persones i les entitats beneficiàries hauran de preveure mecanismes de verificació del compliment del
principi de “no causar cap dany significatiu” i mesures correctores per assegurar-ne la implementació, de la
qual cosa hauran de deixar constància en la memòria justificativa de la subvenció.
15.6 Les persones físiques i jurídiques beneficiàries tenen l'obligació de dur a terme l'acció de suport que
preveu aquesta convocatòria per facilitar la transició de la seva activitat cap a l'economia verda o per facilitar
l'inici de la transformació digital, en funció de la línia de subvenció per la qual rebi l'ajut.

-16 Seguiment, control i avaluació
16.1 Les persones físiques i jurídiques beneficiàries estaran obligades a sotmetre's a les actuacions de
seguiment i control que preveu la base 21 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre,
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modificada per l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny. En tot cas, les subvencions objecte d'aquesta
convocatòria estan sotmeses al seguiment, el control i l'avaluació que s'estableixin per al Pla de recuperació,
transformació i resiliència, així com a les obligacions específiques relatives a la informació, la publicitat, el
control, la verificació, el seguiment, l'avaluació i les altres obligacions imposades per la normativa interna i de
la Unió Europea que estableixin per al Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, l'aplicació de
les quals sigui de compliment obligat.
16.2 A l'efecte del seguiment de les actuacions emmarcades en el Pla de recuperació, transformació i
resiliència, l'òrgan concedent comprovarà, al cap de sis mesos de la sol·licitud de la subvenció, el manteniment
de l'ocupació de les persones físiques i jurídiques beneficiàries mitjançant la consulta a la Tresoreria General de
la Seguretat Social i pot demanar a la persona física o jurídica beneficiària els aclariments o les ampliacions
d'informació que estimi pertinents.

-17 Justificació
17.1 La justificació s'inicia al cap de sis mesos i un dia des de la data de notificació d'atorgament de la
subvenció i les persones beneficiàries disposen del termini de 15 dies per a la presentació de la documentació
de justificació.
17.2 La justificació d'aquests ajuts es durà a terme d'acord amb el que preveu la base 22 de l'annex 1 de
l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny, que regula
aquests ajuts.
En aquest sentit, caldrà aportar la documentació següent:
a) Memòria justificativa de les actuacions dutes a terme d'acord amb el model normalitzat que estarà
disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (<http://canalempresa.gencat.cat>) i a l'apartat
“Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://tramits.gencat.cat>). La memòria ha de contenir
informació sobre el manteniment de l'ocupació del mateix nombre de persones treballadores de què disposava
l'empresa o entitat en el moment de sol·licitar l'ajut. En els casos en què no s'hagi mantingut per raons
justificades, s'haurà de motivar en el corresponent apartat de la memòria presentada, és a dir, en cas que
s'extingeixi alguna de les relacions laborals per causes objectives o per acomiadament que no s'hagi declarat
com a improcedent, per jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la
persona treballadora, i en cas de contractes temporals, incloent-hi els formatius, quan el contracte s'extingeixi
per expiració del temps convingut, i en el cas concret dels fixos discontinus quan finalitzi o s'interrompi el
període estacional d'activitat.
b) Certificat de participació en l'acció o accions formatives dutes a terme vinculades a l'economia verda o
digital, en funció de la línia d'ajut subvencionada.
Els certificats hauran d'incloure la informació i els requisits que s'especifiquen als apartats 11.2 o 11.3
d'aquesta Resolució, segons la línia d'ajut subvencionada.
En cas que la beneficiària de l'ajut sigui una microempresa, caldrà aportar un certificat emès per la persona
representant legal de la microempresa que acrediti que la persona participant en l'acció formativa ha estat
membre soci de l'empresa durant un període mínim de sis mesos des de l'obtenció de l'ajut.
En cas que la beneficiària de l'ajut sigui una cooperativa, caldrà aportar un certificat emès pel president o
presidenta de la cooperativa que acrediti que la persona participant en l'acció formativa és un membre soci
durant un període mínim de sis mesos des de l'obtenció de l'ajut. En el cas d'una societat laboral, caldrà
aportar un certificat signat per la persona representant legal de la societat que acrediti que la persona
participant en l'acció formativa és un membre soci durant un període mínim de sis mesos des de l'obtenció de
l'ajut.
c) Formulari d'autoavaluació degudament emplenat sobre l'adequació de l'empresa al principi de “no causar cap
dany significatiu”, actualitzat a la data de finalització de les actuacions subvencionades. Aquest formulari estarà
disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (<http://canalempresa.gencat.cat>) i a l'apartat
“Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://tramits.gencat.cat>).
d) Acreditació del manteniment de l'ocupació mitjançant l'informe denominat “Informe de plantilla media de
trabajadores en situación de alta”, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (obtingut pel sistema
RED), en tots els centres de treball ubicats a Catalunya, corresponents al període dels sis mesos posteriors a la
data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
e) Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de
l'import i la seva procedència.
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-18 Revocació
Les causes i els supòsits de revocació d'aquests ajuts s'aplicaran d'acord amb el que preveu la base 23 de
l'annex 1 de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre EMT/148/2022, de 17 de juny,
que regula aquests ajuts.

-19 Publicitat de les subvencions
Al final de l'exercici s'ha de donar publicitat als atorgaments de les subvencions mitjançant la publicació a la
secció “Ajuts i subvencions atorgats” del web del Departament d'Empresa i Treball
(<http://empresa.gencat.cat>) i al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(<http://tauler.gencat.cat>).
D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència
(<http://transparencia.gencat.cat>).
D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de
donar publicitat a la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions
mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions. A més, la subvenció s'ha de registrar al Registre d'Ajuts
i Subvencions de Catalunya.
Les persones físiques i jurídiques beneficiàries de la subvenció hauran de complir les obligacions de publicitat
que estableix la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre
EMT/148/2022, de 17 de juny. Per a això, en la documentació i els mitjans de difusió de les seves accions
hauran de fer constar “finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU” en aquelles actuacions finançades
mitjançant les subvencions que preveu aquesta convocatòria utilitzant els logotips que amb aquesta finalitat es
troben a l'enllaç següent: <https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-yservicios/empresas/empleo.html>, com també les especificacions de l'article 6 de l'Ordre TES/440/2022, de 17
de maig, que remeten al seu annex V, pel que fa als elements identificatius de l'origen dels crèdits distribuïts
amb l'esmentada Ordre.
Aquesta Resolució té efectes des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar un recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
L'aprovació d'aquest acte implica l'autorització a les unitats administratives perquè comptabilitzin la disposició
de crèdit a favor de les persones beneficiàries en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT, i
l'autorització perquè comptabilitzin el reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que haurà
d'efectuar-se un cop la unitat administrativa competent hagi verificat que s'ha complert la finalitat de l'objecte
de la subvenció i el compte justificatiu de les despeses elegibles presentades per la persona beneficiària.
Amb caràcter previ, les persones interessades poden interposar contra aquesta Resolució de convocatòria un
recurs potestatiu de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
davant del conseller o consellera d'Empresa i Treball en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de juny de 2022

Roger Torrent i Ramió
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Conseller d'Empresa i Treball

(22.182.044)
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