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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
ORDRE EMO/254/2015, de 5 d'agost, de modificació de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d'agost, per la qual
s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'experiència
professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any
2015 i la convocatòria anticipada per a l'any 2016.
D’acord amb les dades del primer trimestre 2015, la taxa d’atur juvenil a Catalunya és del 45,65%, per tant,
actualment hi ha més de 123.900 persones joves de 16 a 24 anys a Catalunya que es troben sense feina.
L’atur juvenil, els baixos nivells educatius o els baixos nivells de competències comporten un risc creixent
d’exclusió social de les persones joves. En aquest sentit, cal continuar fent polítiques adreçades a elles, ja que,
no fer-ho comportarà un major risc de cronificació d’aquesta desocupació, uns nivells més baixos d’ingressos
futurs o la pèrdua de capital humà, que és el principal factor de riquesa d’un país. Calen solucions innovadores
per atenuar els efectes de la manca de llocs de treball i respondre amb mesures actives que prioritzin
l’ocupació juvenil.
La Unió Europea té com a objectiu prioritari ajudar a les persones joves a entrar i romandre en el mercat de
treball, així com adquirir i desenvolupar les competències necessàries. Des de fa anys la Comissió Europea
lluita contra l’atur juvenil i per la inclusió social dels joves amb mesures, estratègies i recomanacions als Estats
membres que en l’actual context de crisi econòmica cal accelerar i prioritzar.
Precisament, una d’aquestes darreres recomanacions ha estat la iniciativa de la “Garantia Juvenil”, adoptada
formalment pel Consell de Ministres de la Unió Europea el 22 d’abril de 2013 i a la qual es va donar resposta
amb la presentació el dia 19 de desembre de 2013 del “Pla nacional d’implementació de la garantia juvenil”.
Posteriorment, com una part del desenvolupament d’aquest pla nacional de Garantía Juvenil, el 5 de juliol de
2014 es publica el “Reial decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement,
la competitivitat i l’eficiència”, on al Capítol I del Títol IV es regula el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Aquest Reial decret-llei posteriorment ha estat convalidat amb la Llei 18/2014, de 15 d’octubre.
En aquest context i per tal de poder implementar la “Garantia Juvenil” a Catalunya, el Consell de direcció del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia 10 de setembre de 2014 va aprovar les “Bases per a l’Estratègia
d’Ocupació Juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil 2014-2020”. Posteriorment, per acord de govern (Acord
Gov/76/2015) el passat dia de 26 de maig es va aprovar el “Programa d’Ocupació Juvenil a Catalunya,
Garantia Juvenil 2014-2020 i el pla d’actuació per al 2015”, on una de les mesures previstes en aquest pla és
la realització del “Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per
l’Ocupació”.
Joves per l’Ocupació és un programa innovador de suport a l’experiència pràctica de persones joves
desocupades entre 16 i 24 anys, i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o
superior al 33%, que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i adquisició
d’experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu
retorn al sistema educatiu.
Durant aquest any, tractant-se d’un programa que ha funcionat de manera satisfactòria com a recurs
ocupacional per treballar amb aquest col·lectiu de joves, la normativa aplicable per al desenvolupament del
programa és la mateixa que va ser publicada per a la seva realització a l’exercici 2014. L’ordre que regula la
concessió d’aquestes subvencions per a la realització dels projectes ocupacionals presenta fonamentalment
dues modificacions. La primera és establir de nou un termini de 15 mesos per a l’execució dels projectes.
Aquest canvi no afecta el contingut substancial del programa però sí que es considera important per millorar la
seva eficàcia i resultats.
La segona modificació que s’estableix en la normativa és en relació amb els criteris de valoració dels projectes i
té com a objectiu fer-los més entenedors per a les entitats sol·licitants. Així mateix també es clarifica el
procediment de concessió de les subvencions que, en tot cas, manté la priorització d’aquells projectes que
siguin fruit de la cooperació territorial. La resta de modificacions realitzades responen a l’adaptació d’alguns
preceptes a l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels
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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 en la concreció d’algunes bases per millorar la gestió i
implementació del programa.
Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel
qual s’estableixen les disposicions comuns relatives als “Fons Estructurals i d’Inversió Europeus” i les
disposicions generals relatives al FEDER, al FSE i al Fons de Cohesió i al Fons Marítim i de Pesca i que deroga
el Reglament (CE) núm.1083/2006 del Consell (DOUE L347, de 20.12.2013);
Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
relatiu a l’FSE i que deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell (DOUE L347, de 20.12.2013);
Vist el Reglament delegat (UE) núm. 480/2014 de la Comissió , de 3 de març de 2014, que complementa el
Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual
s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social
Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i
de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el
Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L138/5, de 13.5.2014)
Vist el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual
s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell,
relatives a les modalitats de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació
d'informació sobre el instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i
comunicació de les operacions i el sistema per al registre i emmagatzemen de les dades. (DOUE L 223/7, de
29.7.2014)
Vist el Pla nacional d’implantació de la Garantia Juvenil, que determina que amb l’objectiu d’implementar els
sistemes de Garantia Juvenil, Espanya posarà en marxa un Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) en el
marc del Fons Social Europeu per al període de programació 2014-2020;
Vista la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i
l’eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procediment d’inscripció entre
d’altres mesures;
Vist el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, núm.CCI2014ES05M90P001, del Fons Social
Europeu;
Vistes les bases per a l'Estratègia d'Ocupació Juvenil a Catalunya pel període 2014-2020, aprovades pel Govern
el 9 de setembre de 2014;
Vist l’ acord de govern “Acord GOV/76/2015, de 26 de maig” pel qual s’aprova el “Programa d’Ocupació Juvenil
a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el pla d’actuació per al 2015”;
Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de
24.12.2013);
Vista la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya. (DOGC núm. 6914, de 16.07.2015);
Vista la Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015 (DOGC
núm. 6830, de 13.03.2015);
A aquestes bases els són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003), el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
(BOE núm. 176, de 25.6.2006), i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (Llei de finances públiques de
Catalunya) (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);
Vistos els informes de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent
informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de conformitat amb el
que disposa l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989), i en ús de les facultats que
em són conferides.
Per tot això,
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Ordeno:

Article 1
Objecte
1.1 Aquesta Ordre té per objecte modificar diverses bases de l’annex 1 de l'Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost,
per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvenció per a la realització del Programa
d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.
1.2 Obrir la convocatòria per a l’any 2015 i la convocatòria anticipada per a l’any 2016.

Títol I
Modificació de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves
per l’ocupació”

Article 2
Es modifica l’apartat 3 de la base 3 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, que queda redactat
de la següent manera:
“3.3 Les persones joves que participin en el programa han d’inscriure’s en el Registre d’Informació de la
Garantia Juvenil i, per tant, hauran de complir els requisits previstos al Reial decret-llei 8/2014, de 4 de juliol,
d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.”

Article 3
Es modifica la base 5 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, la qual queda redactada de la
següent manera:
“Base 5
Quantia de les subvencions
Per desenvolupar les actuacions que consten a la base 10.1 de l’annex 1 d’aquesta Ordre es preveuen les
següents subvencions:
a) Per a les actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció, d’acord amb la base 10 de l’annex 1
d’aquesta Ordre, s’estableix una quantia màxima de 1.800 euros per jove.
b) Per a les actuacions de formació, d’acord amb la base 10 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, s’estableix una
quantia màxima de 2.130 euros/jove, desglossat de la manera següent:
b.1) Per a les despeses vinculades a la formació professionalitzadora, que haurà de tenir una durada entre 150
i 300 hores per jove, s’estableix una quantia màxima de 6,5 euros per hora i jove.
b.2) Per a les despeses vinculades a la formació per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària
Obligatòria, per a cursos específics/preparació a cicles de grau mig i altres despeses que es relacionen a
l’apartat 2.3 de l’annex 4 d’aquesta Ordre, l’entitat local disposarà d’una quantia màxima de 180 euros/jove.
c) Pels incentius mensuals condicionats a la participació i l’aprofitament en les actuacions de formació i, si
escau, en les pràctiques no laborals en entorn productiu que percebin les persones joves, se subvencionarà la
quantia de 150 euros mensuals per jove per un màxim de 4 mesos i mentre la persona jove no hagi iniciat
l’experiència professional en empreses. Les condicions i procediment de gestió d’aquest incentiu es detallen a
la guia de prescripcions tècniques del Programa.
d) Per a les actuacions de promoció de la participació d’empreses en el Programa se subvencionarà el seu cost
amb una quantia de 100 euros per jove.
e) Per a les actuacions d’experiència professional en empreses:
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El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya subvencionarà els contractes de treball subscrits amb les persones
joves participants amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional per jornada completa o la part
proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i amb un màxim de 6
mesos.
En cas que el cost efectiu total de les actuacions subvencionades sigui inferior al cost inicialment pressupostat,
la despesa mínima, realitzada i justificada, del total de les actuacions subvencionades exigible per poder
considerar acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció, serà d’un 35% de l’import total atorgat.
L’incompliment d’aquesta despesa mínima establerta, comportarà la revocació de la subvenció atorgada.
El compliment d’aquesta despesa mínima només serà aplicable a les actuacions previstes en els apartats a) b)
c) i d) d’aquesta base.”

Article 4
S’afegeixen quatre apartats més a la base 6.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost. Aquests
apartats són els següents:
“l) En cas de persones físiques empresàries, han d’estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats
econòmiques en aquells supòsits en els quals sigui obligatori, i estar donades d’alta en el règim especial
d’autònoms.
m) En cas d'entitats sense afany de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.
n) En cas d’associacions i fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del Codi civil de Catalunya,
disposar dels estatus adaptats i inscrits abans del 31 de desembre de 2012, d’acord amb la disposició
transitòria primera de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008), modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol (DOGC núm. 5925,
de 21.7.2011).
o) En cas de fundacions, a més del punt anterior, han de complir el deure de presentar els comptes anuals
davant del protectorat, d’acord amb l’article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la
Llei 4/2008, de 24 d’abril.”

Article 5
Es modifica l’apartat 2 de la base 8 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, amb el següent
redactat:
“8.2 Les entitats locals beneficiàries podran atendre un nombre màxim de 100 joves per projecte.”

Article 6
Es modifica el primer paràgraf de la base 12 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, que queda
redactat de la següent manera:
“El programa tindrà un període d’execució mínim de 15 mesos. La corresponent convocatòria determinarà la
data d’inici i finalització de les actuacions que hauran d’executar les entitats locals d’acord amb aquesta Ordre.”

Article 7
Es modifica totalment la base 15 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, que queda redactada de
la següent manera:
“Base 15
Sol·licituds i documentació
15.1 Les sol·licituds s’han de presentar segons els models normalitzats que estaran a disposició de les
persones interessades a l’apartat de tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(https://seu.gencat.cat), a la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio), i a la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de
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Catalunya (http://www.oficinadetreball.gencat.cat).
15.2 Les entitats locals previstes a la base 4.1 de l’annex 1 d’aquesta Ordre presentaran la sol·licitud
exclusivament per internet, a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, on també disposaran
de la informació per trametre aquestes sol·licituds.
15.3 Les empreses prèviament seleccionades d’acord amb la base 13 de l’annex 1 d’aquesta Ordre han de
presentar les sol·licituds preferentment per internet, a través de la Seu electrònica de la Generalitat de
Catalunya, i en cas que no sigui possible la presentació per mitjans telemàtics, les sol·licituds es podran
presentar presencialment. En ambdós casos disposaran de la informació per trametre aquestes sol·licituds en la
mateixa Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
La presentació d’aquestes sol·licituds també es pot realitzar d’acord amb els supòsits que preveu l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992).
15.4 Les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s’han d’autenticar a través dels sistemes
de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya per a tràmits de nivell
mitjà d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula
l’Esquema Nacional de Seguretat a l’àmbit de l’administració electrònica).
15.5 Les persones interessades s’han d’autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de
concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que
determini la pròpia Seu electrònica.
15.6 En cas que les persones o ens sense personalitat jurídica sol·licitants no disposin de mecanismes
d’autenticació electrònica per a la realització de qualsevol tràmit que requereixi fer-se per mitjans electrònics,
pot ser identificada i autenticada pel personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del
sector públic, que ha de realitzar el tràmit en el seu nom utilitzant els sistema de signatura electrònica que els
acredita com funcionaris habilitats. Amb aquesta finalitat, la ciutadania s’ha d’acreditar i ha de prestar el seu
consentiment exprés per a ser autenticada pel personal habilitat. A la Seu electrònica es relacionen les oficines
d’atenció al públic que ofereixen aquest servei (https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signaturaelectronica-seu.html)
15.7 En el supòsit d’interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu electrònica, i sempre
que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge on es
comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació
alternativament i informant dels efectes d’aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A
més, si escau per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques
corresponents. No obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el
missatge esmentat i es tracti de tràmits que s’han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix
una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per a la
realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.
15.8 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:
a) Requisits als que fa referència la base 6 de l’annex 1 d’aquesta Ordre.
b) Existència o no d'altres subvencions o ajudes públiques i/o privades, nacionals o internacionals, pel mateix
concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia
sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o
concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.
c) Disposar de l’escriptura de constitució de la societat i els estatuts, i les seves modificacions, degudament
inscrites en el corresponent registre, si escau.
d) Disposar de poder suficient en dret que acrediti les facultats de representació dels signataris de la sol·licitud
per actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant.
e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable.
f) Mantenir un sistema de comptabilitat separada o un codi comptable adequat en relació a les transaccions
relacionades amb les actuacions.
g) Declaració de domiciliació bancària.
15.9 La sol·licitud de les entitats locals previstes a la base 4.1 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, inclourà també la
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declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:
1. En cas que l’entitat beneficiària sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant
ens instrumentals, haurà d’indicar l’entitat que actuarà com a mitjà propi de l’entitat beneficiària i que, per
tant, tindrà recollit expressament en la norma que la crea o en els seus estatus, que té la condició de mitjà
propi i servei tècnic de l’entitat beneficiària d’acord amb el que estableix l’article 24.6 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
2. En cas que l’entitat beneficiària subcontracti l’execució de la formació professionalitzadora d’acord amb els
termes indicats a la base 14 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, haurà d’indicar-ho en la sol·licitud i haurà de
complir les condicions que s’estableixen en l’annex 2 de l’Ordre.
3. En cas que l’entitat local sol·licitant sigui un organisme autònom o altres entitats jurídiques de creació
voluntària, dependents o vinculades a una administració local, declaració de l’existència de l’acord o acords
municipals pels quals es decideix la seva creació i els estatuts i/o altres documents fundacionals, les seves
modificacions i, si escau, la inscripció en el Registre corresponent.
4. Declaració de l’existència de l’acord del ple o de l’òrgan de govern pel qual s’aprova la sol·licitud de
subvenció i un certificat del/de la secretari/a i/o interventor/a de l’administració local on es faci constar la
disposició pressupostària per al finançament de la part de l’acció finançada directament pel sol·licitant, amb
indicació de les partides pressupostàries corresponents.
15.10 La sol·licitud de les entitats previstes a la base 4.2 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, inclourà també la
declaració responsable relativa a:
Altres ajuts de “minimis” que hagin rebut i/o sol·licitat l’empresa sol·licitant i les empreses vinculades durant
l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors,indicant la data de concessió, l’import i l’ens atorgant.
La quantia que hagi rebut per aquest concepte, sumada a l’import de l’ajut que sol·licita no podrà excedir de
200.000 euros.
Els ajuts de “minimis” poden haver estat concedits per a l’activitat de la subvenció o per a d’altres diferents, i
poden haver estat atorgats per qualsevol Administració pública de l’Estat i/o rebre finançament de la Unió
Europea.
15.11 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la
veracitat de les dades que hi consten o es declaren, i a demanar que s’aporti la documentació complementària
que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la mateixa.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la
sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia
audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció,
sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la
concessió.
15.12 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per obtenir
per mitjans electrònics les dades relatives a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. A més, també
es consultaran les dades relatives a la constitució, estatuts i altres documents fundacionals, mitjançant la
consulta al Registre d’entitats i al Registre Mercantil, sempre que aquestes dades estiguin disponibles en els
esmentats registres.
15.13 La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
En cas de les sol·licituds presentades per les entitats locals previstes a la base 4.1 de l’annex 1 d’aquesta
Ordre:
a) Memòria tècnica del projecte.
b) Annex per a entitats col·laboradores en la formació, si escau.
En cas de les sol·licituds de les empreses seleccionades d’acord amb la base 13 de l’annex 1 d’aquesta Ordre:
a) Còpia compulsada del contracte o contractes.
b) Alta o altes a la Seguretat Social.
c) Còpia del conveni entre l’entitat promotora i la contractant.
d) Comunicació d’acord per a la formació, només en el cas de contractes per a la formació i l’aprenentatge.
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Documentació a aportar en totes les sol·licituds:
a) Original i fotocòpia o còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb la qual
s’actua, si no s’ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. En cas que
la representació estigui inscrita en els esmentats registres, no cal aportar aquesta documentació perquè l’òrgan
instructor ho comprovarà d’ofici. Tampoc s’ha de presentar, quan la presentació de la sol·licitud sigui per
mitjans telemàtics, i la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per
actuar en nom de la l’entitat representada.
b) Full de domiciliació bancària, si no s’ha presentat el full de domiciliació bancària anteriorment o han
transcorregut més de cinc anys o s’ha modificat el seu contingut.
c) D’acord amb el que s‘estableix a l’article 15.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència accés
a la informació pública i bon govern, en cas que els beneficiaris siguin persones jurídiques i l’import a atorgar
sigui superior a 10.000 euros, han de comunicar, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les
retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques.
15.14 En cas que la documentació es presenti per mitjans telemàtics, les persones sol·licitants poden presentar
còpies digitalitzades dels documents en substitució de les còpies compulsades, d’acord amb el que preveu
l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva
fidelitat als originals es garanteix mitjançant l’ús de la signatura electrònica corresponent.
15.15 En cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol dels departaments de la Generalitat de
Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una
declaració de la persona o entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació
de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta
declaració s’inclou al formulari de sol·licitud.
En cas que s'haguessin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de
vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar,
s'haurà de presentar necessàriament la nova documentació.
15.16 Les entitats que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol
altra condició especial en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat Social, cal que aportin
documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial.
15.17 Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquest article, es requerirà la persona sol·licitant
perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació
que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que
disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.”

Article 8
Es modifica l’apartat 11 de la base 17 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, amb el següent
redactat:
“17.11 En el supòsit que la resolució atorgui un nombre de participants inferior al sol·licitat per l’entitat
beneficiària o bé modifiqui l’àmbit territorial d’actuació, l’entitat disposarà de quinze dies hàbils des de la data
de notificació de la resolució per presentar un ajustament de la memòria tècnica d’acord amb la subvenció
atorgada. Aquesta memòria s’haurà de presentar a la unitat gestora del SOC que haurà d’autoritzar els
canvis.”

Article 9
Es modifica la base 18 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, que queda redactada de la següent
manera:
“Base 18
Criteris de valoració.
18.1 Els criteris de valoració per a la concessió de les subvencions a les entitats beneficiàries previstes a la
base 4.1 de l’annex 1 d’aquesta Ordre són els següents:
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a) Entitat local sol·licitant i entitats locals col·laboradores: capacitat i solvència tècnica, experiència i recursos
humans i tècnics (20 punts).
b) Justificació del projecte que ha de respondre a la diagnosi realitzada i a les necessitats del territori on
incideix el projecte (15 punts).
c) Qualitat tècnica del projecte: pla de treball, descripció detallada de les accions proposades, previsió
d’inserció laboral i dels resultats esperats. Establiment de mecanismes de coordinació amb altres agents públics
o privats del territori per a la derivació de joves al projecte. El projecte haurà de garantir l’aplicació d’igualtat
de tracte entre homes i dones (25 punts).
d) Cooperació i coordinació amb altres entitats públiques del territori per a la implementació de les diferents
accions d’un mateix projecte. Aquest s’haurà d’adequar a un model de cooperació al territori on la participació i
el suport d’aquests agents haurà d’estar acreditat documentalment (15 punts).
e) Valoració de l’atur registrat: resultat del quocient entre l’atur registrat de joves entre 16 i 24 anys (mitjana
anual) i la població total jove entre 16 i 24 anys en l’àmbit territorial d’actuació del projecte (10 punts).
f) Valoració de l’execució dels projectes realitzats per les entitats sol·licitants en anteriors convocatòries del
“Programa Joves per l’Ocupació”. A les entitats que presentin sol·licitud per primera vegada se’ls aplicarà una
mesura correctora amb una puntuació de 7 punts (15 punts).
En la valoració dels projectes es tindrà en compte la priorització de les accions formatives formulades per
l’entitat local en la sol·licitud presentada i també es podrà proposar la denegació parcial de determinades
accions que no es considerin necessàries per a l’execució del projecte.
18.2 El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà aplicar mecanismes correctors per a què, d’acord amb la
disponibilitat pressupostària, en la implementació d’aquest programa ocupacional s’asseguri l’equilibri
territorial. En aquest sentit, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya podrà modificar l’àmbit territorial
d’actuació i/o reduir el nombre de participants sol·licitats.
Un cop els projectes hagin obtingut una puntuació d’acord amb els criteris de valoració previstos en aquesta
Ordre, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya analitzarà la distribució territorial per comarques. S’aplicaran
els mecanismes correctors en funció de la puntuació obtinguda per cada projecte (qualitat tècnica), nombre de
projectes presentats al territori (recursos ocupacionals que es preveuen implementar a la comarca), la taxa
d’atur registrat.
18.3 En funció de la puntuació obtinguda en cada projecte, s’aplicaran els següents percentatges de disminució
del nombre de joves atorgats:
Als projectes que hagin obtingut una puntuació entre 80 i 100 punts no se’ls aplicarà cap percentatge de
reducció del nombre de joves sol·licitat.
Als projectes que hagin obtingut una puntuació entre 79 i 60 punts s’aplicarà un percentatge de reducció fins
al 35% del nombre de joves sol·licitat.
Als projectes que hagin obtingut una puntuació entre 59 i 50 punts s’aplicarà un percentatge de reducció fins
al 60% del nombre de joves sol·licitat.”

Article 10
Es modifica l’apartat 6 de la base 19 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, que queda redactada
de la següent manera:
“19.6 En el cas que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de 6 mesos, s’entendrà que
la sol·licitud ha estat desestimada, d’acord amb l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.”

Article 11
Es modifica la base 20 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, que queda redactada de la següent
manera:
“Base 20
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Publicitat de les subvencions atorgades
Es farà publicitat de les subvencions concedides mitjançant l’exposició de la seva relació al Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), a la pàgina web del
Departament d’Empresa i Ocupació (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio), i a la del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (http://www.oficinadetreball.gencat.cat ). En cas que l’import de les subvencions
atorgades, individualment considerades, sigui igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat a través
de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicant-hi la convocatòria, el programa i el
crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de
la subvenció.
En el supòsit d’actuacions cofinançades pel FSE-Iniciativa d’Ocupació Juvenil, i d’acord amb l’article 115 apartat
2 del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, s’informa
que la llista d’entitats beneficiàries es publicarà en un portal d’Internet únic, amb les dades de les operacions
cofinançades.”

Article 12
Es modifica la base 24 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, que queda redactada de la següent
manera:
“Base 24
Justificació
24.1 La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució de l’objecte de la subvenció
es farà d’acord amb el que preveuen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, l’article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya i l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de
justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, de 11.06.2015).
En els supòsits de cofinançament pel Fons Social Europeu, la documentació justificativa haurà de complir els
requisits que determinin les normes reguladores de les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu
durant el període de programació 2014-2020.
La modalitat de justificació econòmica és:
- Per a les actuacions previstes a l’apartat a), b) i c) de la base 10 de l’annex 1 d’aquesta Ordre la presentació
de compte justificatiu amb l’aportació de justificants de despesa.
- Per a les actuacions previstes a l’apartat d) de la base 10 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, serà la justificació
mitjançant mòduls.
La justificació de les actuacions ha d’incloure una memòria d’actuació justificativa (o memòria tècnica) i una
memòria econòmica sobre el cost de les actuacions realitzades. A l’annex 3 d’aquesta Ordre es detalla el que
ha de contenir la memòria econòmica.
Per a la justificació de l’actuació prevista en l’apartat a) de la base 10 de l’annex 1 d’aquesta Ordre en la
imputació d’altres despeses directes i les despeses indirectes s’aplicarà com a sistema de justificació d’un tant
fix calculat sobre les despeses directes de personal, previst a l’article 14.2 del Reglament (UE) 1304/2013.
Per a la justificació de l’actuació prevista en l’apartat c) de la base 10 de l’annex 1 d’aquesta Ordre per la
imputació de despeses indirectes s’aplicarà un tant fix calculat sobre les despeses directes de personal previst
a l’article 68.1.b). del Reglament (UE) 1303/2013.
L’annex 4 d’aquesta Ordre detalla les despeses subvencionables vinculades a cadascuna de les actuacions, així
com l’import del tant fix.
Qualsevol correcció financera que s’apliqui sobre les despeses que serveixen de base de càlcul del tant fix, en
virtut de les verificacions i controls que puguin efectuar-se, donarà lloc a una minoració de l’import imputat.
L’opció del tant fix per a la imputació de les despeses és obligatòria per a tots els beneficiaris de les accions
concedides, durant tot el procés d’execució i liquidació, i no es pot canviar aquest sistema de justificació.
24.2 La justificació tècnica a la finalització dels projectes consistirà en una memòria que inclourà una descripció
acurada de l’execució de les accions subvencionades, així com el detall dels resultats assolits. El Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya posarà a disposició de les entitats promotores la guia i els models necessaris per a
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l’elaboració d’aquesta memòria.
L’entitat beneficiària haurà de conservar les proves documentals que acreditin la correcta execució de les
accions subvencionades.
24.3 Les entitats promotores resten obligades a presentar el compte justificatiu en el termini de dos mesos a
partir de la data de la finalització del termini d’execució que s’estableixi a la convocatòria.
24.4 Les entitats contractants disposaran del termini de dos mesos, a partir de la data de finalització de
cadascun dels contractes, per presentar el compte justificatiu.
En cas que una mateixa entitat contracti diverses persones i aquests contractes formin part d’una mateixa
sol·licitud de subvenció, els dos mesos seran comptadors des de la finalització del darrer contracte de treball.
En el cas que l’entitat subscrigui amb la persona jove un contracte de treball de durada superior a sis mesos,
el termini de presentació de la justificació econòmica serà de dos mesos a partir del compliment del període
subvencionable de sis mesos.
24.5 La documentació de la justificació tècnica i econòmica dels projectes s’haurà de lliurar, preferentment per
mitjans telemàtics, d’acord amb les instruccions indicades a les guies de prescripcions tècniques del programa
publicades segons estableix la base 33 de l’Ordre EMO/251/2014, sens perjudici de les formes que preveu la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
El Servei de Control i Justificació Econòmica del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya comprovarà el compte
justificatiu i podrà requerir l’entitat beneficiària per a la remissió dels justificants addicionals que consideri
oportú i que permetin obtenir una evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció.
24.6 L'òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar una ampliació del termini establert per presentar la
justificació, que no excedeixi de la meitat del termini prèviament atorgat i sempre que no es perjudiquin els
drets de tercers, d'acord amb el que preveu l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.”

Article 13
S’afegeix un nou paràgraf al punt e), de l’apartat 1 de l’annex 3 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, que
queda redactat de la següent manera:
“e) S’adjuntarà una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca del personal propi, segons
model normalitzat. En aquesta temporalització s’hi farà constar la descripció de cadascuna de les tasques
desenvolupades i haurà d’estar signada tant per l’entitat beneficiària com per la persona responsable de la
seva execució. S’admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització setmanal, la
qual estarà a disposició dels òrgans de control corresponent.
En cas de despeses de personal imputades al projecte, amb hores de dedicació i cost/hora, s’inclourà la relació
de les persones imputades, el detall de les hores de dedicació, el cost/hora de cada persona, i l’import total
imputat.”

Article 14
Es modifica l’apartat 2 de l’annex 3 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, que queda redactat de la següent
manera:
“2) Justificació econòmica, mitjançant mòduls, per a les entitats contractants previstes a la base 4.2 de l’annex
1 d’aquesta Ordre.
Un cop finalitzades les actuacions previstes a l’apartat d) de la base 10 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, les
empreses beneficiàries de les subvencions hauran de presentar la justificació econòmica que inclourà una
memòria amb la documentació següent:
a) Una declaració del beneficiari amb la identificació de les persones contractades, jornada realitzada durant tot
el període subvencionable i mesos treballats per cadascuna d’elles.
b) Quantia de la subvenció per a cada persona contractada calculada sobre la base d’un mòdul mensual
resultant d’una part fixa equivalent al Salari Mínim Interprofessional multiplicada pel quocient entre la jornada
realitzada i la jornada ordinària de l’entitat contractant (empresa) i pel nombre de mesos treballats.
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Jornada laboral realitzada
subvenció contracte jove = SMI x -------------------------------------- x nombre de mesos treballats
Jornada ordinària d'empresa

c) Relació de les persones tutores assignades per l’empresa, amb indicació dels/de les joves tutoritzats/des.
d) Un certificat per a cada persona jove participant, signat pel representant legal de l’empresa i per la persona
jove contractada, on hi constin les tasques realitzades durant tot el període de contractació.
e) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de
l’import i la seva procedència.”

Article 15
Es modifiquen els apartats 1, 3 i 4 de l’annex 4 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, que queden redactats
de la següent manera:
“1) Actuacions de tutorització i acompanyament a la inserció.
1.1 Despeses directes de personal subvencionables.
Les retribucions salarials del personal tècnic propi de l’entitat que dugui a terme les tasques d’orientació i
acompanyament a la inserció, d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació i les quotes de la Seguretat Social a
càrrec de l’entitat.
En el cas de personal dedicat al projecte a temps parcial o bé que combini tasques d’orientació, formació i
prospecció, s’aplicarà la prorrata corresponent.
1.2 Altres despeses directes subvencionables.
- Visites i altres desplaçaments vinculats a l’actuació.
- Material necessari per a l’orientació.
- Accions de difusió i sensibilització (publicitat).
1.3 Despeses indirectes
- Personal de suport.
- Subministraments: llum, comunicacions, aigua,etc.
. Altres despeses.
En aplicació dels costos simplificats, per a la justificació de les despeses dels punts 1.2 i 1.3 s’aplicarà un tant
fix del 25% calculat sobre les despeses directes de personal correctament verificades; per aquestes no caldrà
l’aportació de justificants de despesa.
3) Promoció de la participació d’empreses en el Programa.
Podran ser subvencionables aquelles despeses adreçades a fomentar la participació de les empreses en el
Programa.
3.1. Despeses directes de personal subvencionables
Les retribucions salarials del personal propi de l’entitat que dugui a terme les tasques de promoció de
participació d’empreses, d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació i les quotes de Seguretat Social a càrrec
de l’entitat.
En el cas de personal dedicat al projecte a temps parcial o bé que combini tasques d’orientació, formació i
prospecció, s’aplicarà la prorrata corresponent.
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3.2 Altres despeses directes subvencionables
- Desplaçaments del personal prospector.
- Despeses de contractació de mitjans per fer les actuacions de sensibilització, informació i difusió.
- Material per realitzar accions de difusió i sensibilització.
3.3 Despeses indirectes
- Personal de suport.
- Subministraments: : llum, comunicacions, aigua, etc.
- Altres despeses: assegurances, material d’oficina, etc.
Per a la justificació de les despeses indirectes s’aplicarà un tant fix del 15% calculat sobre les despeses
directes de personal correctament verificades, per aquestes no caldrà l’aportació de justificants de despesa.”
4) Experiència professional en empreses.
Seran subvencionables les despeses salarials, incloent salari base i pagues extraordinàries, de l’entitat
contractant derivades de la contractació dels participants durant un màxim de sis mesos. Aquesta despesa
s’imputarà mitjançant un mòdul equivalent al salari mínim interprofessional per jornada completa o la part
proporcional en funció de la jornada parcial prevista pels mesos de durada del contracte i amb un màxim de 6
mesos. Per al càlcul de la quantia de la subvenció serà d’aplicació la fórmula de l’apartat 2 b) de l’annex 3
d’aquesta Ordre.
El mòdul aplicable serà l’equivalent al salari mínim interprofessional vigent en el moment de la publicació de la
corresponent convocatòria, on s’hi indicarà la seva quantia.”

Article 16
Es modifica l’apartat 2.3 de l’annex 4 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, que queda redactat de la
següent manera:
“També podran ser subvencionables les despeses en concepte de matrícules, mòduls de formació i material
didàctic per a l’obtenció de graduat en Educació Secundària Obligatòria i les derivades del curs específic o curs
de preparació per a l’accés a cicles de grau mitjà, facturades per l’Institut Obert de Catalunya o la despesa
efectuada per aquest concepte pels centres de formació de persones adultes. Així mateix podran ser
subvencionables les despeses en concepte de matrícules per a les proves lliures per a l’obtenció de graduat en
Educació Secundària Obligatòria, sempre que la persona jove hagi estat cursant aquesta formació en l’Institut
Obert de Catalunya o en les escoles d’adults en el marc d’aquest Programa, i les despeses en concepte de
matrícules de les proves d’accés a cicles formatius de grau mig.”
En tot cas aquestes despeses s’han d’haver generat dins el període d’execució del programa.

Títol II
Convocatòria per a l’any 2015 i anticipada per a l’any 2016

Article 17
Convocatòria per a l’any 2015
17.1 S’obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per als ajuts previstos als apartats a), b) i c) de
la base 10.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost.
17.2 Les entitats que poden sol·licitar aquests ajuts són les entitats locals previstes a la base 4.1 de
l’esmentada Ordre.
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Article 18
Convocatòria anticipada per a l’any 2016
18.1 S’obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per als ajuts previstos als apartats d) de la base
10.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost.
18.2 Les entitats que poden sol·licitar aquests ajuts són les empreses i entitats sense afany de lucre previstes
a la base 4.2 de l’esmentada Ordre.

Article 19
Aplicació pressupostària i import convocat
19.1 El pressupost total destinat a l’execució d’aquest programa és de 13.552.970 euros. La dotació de la
present convocatòria estarà condicionada a l’efectiva autorització per part del Govern de la Generalitat de
Catalunya.
19.2 L'import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la realització de les actuacions que
s’estableixen als apartats a), b) i c) de la base 10.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, és de
11.996.330,00 euros. Aquesta convocatòria es finança a càrrec de les partides pressupostàries
D/460.0001.04/331D/0000, D/461.0001.02/331D/0000, D/469.0001.04/331D/0000,
D/481.0001.07/331D/0000, D/482.0001.07/331D/0000, D/484.0001.03/331D/0000 del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya de l’exercici pressupostari de l’any 2015 fins a un import de 9.597.064,00 euros. El
pressupost corresponent a l’exercici 2017 serà de 2.399.266,00 euros amb càrrec a les mateixes partides
pressupostàries.
19.3 L'import màxim destinat a la concessió de subvencions per a la realització de l’actuació de contractació
prevista a l’apartat d) de la base 10.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, és de 1.556,640,00
euros. Aquesta convocatòria es finançarà a càrrec de les partides pressupostàries D/460.0001.04/331D/0000,
D/461.0001.02/331D/0000, D/469.0001.04/331D/0000, D/481.0001.07/331D/0000,
D/482.0001.07/331D/0000, D/484.0001.03/331D/0000, D/470.0001.10/331D/0000, del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya de l’exercici pressupostari de l’any 2016 per un import de 435.859,20 euros. El
pressupost corresponent a l’exercici 2017 serà de 1.120.780,80 euros amb càrrec a les mateixes partides
pressupostàries.
19.4 Les actuacions previstes a l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost realitzades amb persones joves menors de
25 anys podran ser elegibles mitjançant el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, núm.
CCI2014ES05M90PO01, del Fons Social Europeu per al període 2014-2020, en el marc de l’eix prioritari 5
relatiu a la integració sostenible en el mercat de treball dels joves desocupats, que no participen en activitats
d’educació ni formació, en el context de la Garantia Juvenil amb una taxa de cofinançament del 91,89%, i en el
marc de l’eix prioritari 1 amb una taxa de cofinançament del 50%.
19.5 Els ajuts previstos en l’apartat d) de la base 10.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost,
tenen la consideració d’ajuts de minimis d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de
18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea a les ajudes de minimis.
La quantitat total d’ajuts de minimis que pot rebre una empresa no pot superar els 200.000,00 euros en el
termini de 3 exercicis fiscals (exercici fiscal en curs i els dos anteriors).
Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses
subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat superior a les establertes al Reglament
General d’Exempció per Categories o en una decisió de la Comissió.
19.6 La distribució inicial d'imports de les partides pressupostàries podran ser modificats en atenció al
desenvolupament i les necessitats del programa.
19.7 Els imports màxims destinats a la concessió de subvencions d’aquesta convocatòria es podran ampliar en
funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària, mitjançant resolució de la persona titular
de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
19.8 L’atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció,
abans que no es dicti la resolució definitiva d’atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin
del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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Article 20
Sol·licituds i termini de presentació
20.1 El període de presentació de sol·licituds de les entitats locals per a la realització de les actuacions
previstes en els apartats a), b) i c) de la base 10.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, serà
del 15 al 30 de setembre de 2015, ambdues dates incloses.
20.2 El termini de presentació de sol·licituds de les empreses seleccionades per a la realització de l’actuació
prevista a l’apartat d) de la base 10.1 d) de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, serà de dos
mesos des de la data d’inici del contracte.
20.3 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans als quals fa referència l’article 7 d’aquest Ordre,
que modifica totalment la base 15 de l’Ordre EMO/251/2014,de 4 d’agost.
20.4 D’acord amb l’apartat d) de la base 5 i l’apartat d) de la base 10 de l’annex 1 d’aquesta Ordre per
desenvolupar l’actuació d’experiència professional mitjançant contracte laboral amb les persones joves, per
aquesta convocatòria es fixa un mòdul de 648,60 euros

Article 21
Terminis d’execució del programa
21.1 Les entitats locals hauran d’iniciar el programa, en el termini d’un mes des de la resolució d’atorgament i,
en tot cas, abans del 31 de desembre de 2015. El programa finalitzarà el 31 de març de 2017.
21.2 Les empreses podran subscriure els contractes objecte de subvenció, una vegada s’hagi iniciat el
programa, i sempre que el/la tutor/a de l’entitat local hagi definit l’itinerari professional de la persona jove en
funció de les seves competències i perfil professional. Els contractes de treball s’hauran de realitzar durant el
període d’execució del programa i s’hauran de subscriure, com a màxim, abans de 6 mesos de la finalització
d’aquest.

Article 22
Òrgan competent, resolució de les subvencions i recursos
L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el
règim de recursos es regulen a la base 17, per a les entitats locals, i la base 19 per a les empreses i entitats
sense afany de lucre, de l’annex 1 de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost.

Disposició addicional primera
Les notificacions de les resolucions previstes a la base 16, base 17 i la base 19 de l’annex 1 de l’Ordre
EMO/251/2014, de 4 d’agost, complementàriament es realitzaran mitjançant la publicació al Tauler electrònic
de l’Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html ).

Disposició addicional segona
D’acord amb la disposició final dotzena de la Llei 25/2015, de 28 de juliol, s’amplia l’edat màxima d’accés al
Sistema Nacional de la Garantia Juvenil a les persones majors de 25 anys i menors de 30, que compleixin amb
els requisits recollits en la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l’eficiència, per a beneficiar-se d’una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil,
donat que la taxa de desocupació per aquest col·lectiu se situà en 29,77 punts de acord amb les dades de
l’Enquesta de Població Activa del quart trimestre de 2014.
En aquest sentit, per a la convocatòria per a l’any 2015 i l’anticipada per a l’any 2016 del programa “Joves per
l’ocupació el col·lectiu destinatari del programa -joves de 16 a 24 anys- previst a la base 3 de l’Ordre
EMO/251/2014, de 4 d’agost, s’ampliarà fins a les persones joves de 25 anys.
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Disposició transitòria
Les actuacions iniciades abans de l’entrada en vigor d’aquesta modificació de l’Ordre EMO/251/2014, de 4
d’agost, es tramitaran i resoldran d’acord amb la normativa vigent a la data de la seva iniciació.

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

Barcelona, 5 d’agost de 2015

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

(15.222.030)
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