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PRESENTACIÓ 

La situació econòmica actual, marcada per una recessió econòmica, pèrdua 

d‟activitat i reestructuració del mercat de treball, amb un augment del nombre de 

persones desocupades, posa de manifest la necessitat de reformar les polítiques 

actives d‟ocupació, tant en relació al seu model d‟intervenció com pel que fa al seu 

contingut. 

L‟estratègia plantejada pel govern de la Generalitat, mitjançant l‟aprovació de 

l‟Estratègia Catalana per l‟Ocupació (ECO) i el seu pla de desenvolupament de 

polítiques actives (PDPA), basada en la nova orientació d‟aquestes polítiques tant a 

nivell europeu (Estràtegia Europea 2020) com a nivell Español (Estratègia Española 

para el Empleo), preveu la realització de polítiques actives d‟ocupació molt més 

flexibles i ajustades a les necessitats específiques de cada territori, sectors i col·lectius 

d‟aturats. 

En aquest sentit, l‟Estratègia Catalana per l‟Ocupació estableix, entre altres 

mesures, la possibilitat de desenvolupar programes que donin suport a la realització de 

projectes integrals i que fomentin el desenvolupament i activitat econòmica dels 

territoris i dels sectors, i les possibilitats d‟inserció de les persones desocupades.  

Un dels programes previstos en la ECO és l‟impuls de projectes innovadors i 

experimentals que ha de facilitar al Servei d‟Ocupació de Catalunya  coneixement, 

orientacions i indicacions, en base a les experiències reals executades, per anar 

innovant, configurant i perfilant aquestes mesures d‟intervenció, amb la finalitat que les 

politiques actives d‟ocupació  que executi el Servei d‟Ocupació de Catalunya  siguin 

més efectives i eficaces i, per tant, tinguin un major impacte. 

Mitjançant aquest programa es donarà suport a iniciatives innovadores que 

responguin als nous reptes que planteja la situació socioeconòmica i ocupacional 

actual, i en especial a la creació i manteniment de llocs de treball, la millora de la 

competitivitat de les empreses i la inserció laboral de les persones en situació d‟atur.  

“Innovació”  associada  a la millora de la capacitat de resposta als problemes existents 

i a la identificació anticipada dels problemes futurs, així com a la possibilitat d‟abordar 

la competitivitat en un entorn global des de la innovació local i territorial. Cal intervenir 

d‟una forma diferent, buscar noves fórmules més eficients i optimitzar els recursos 

assignats.  

Aquesta Ordre preveu focalitzar recursos en aquells projectes que estiguin 

orientats a resultats i productes concrets, que coordinin i integrin un conjunt 

d‟actuacions ocupacionals i desenvolupament local adreçades a la consecució d‟uns 

determinats objectius, que comportin la coordinació i la implicació d‟aquells actors més 
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representatius dels sectors i territoris i que suposin una innovació, una transformació 

en la resposta a unes necessitats prèviament detectades. Així mateix, aquest 

programa permetrà la posterior transferència per tal de maximitzar la utilitat dels 

resultats i productes generats. 

En conseqüència, aquest programa permetrà implementar, experimentar i avaluar, 

la realització de projectes ocupacionals i de desenvolupament local que puguin 

transferir coneixement al Servei d‟Ocupació de Catalunya per desenvolupar nous 

programes i actuacions ocupacionals més ajustades a la realitat actual i aplicar 

experiències innovadores i d‟èxit a altres sectors i territoris. 

El programa, finançat amb recursos provinents del Programa Operatiu 

d‟Intervenció Comunitària del Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l‟objectiu de 

competitivitat regional i ocupació de la comunitat autònoma de Catalunya 2007-2013, 

aprovat per Decisió de la Comissió, el 18 de desembre de 2007, incideix en tots els 

eixos estratègics del Programa Operatiu i permet l‟execució d‟actuacions integrades en 

tots aquests eixos. 
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CARTA DE SERVEIS 

Projectes subvencionables  

 

Definició 

Els Projectes Innovadors i Experimentals són accions ocupacionals integrals 

que s‟implementen en un territori concret i que estan orientades a complir uns 

objectius específics, mesurables i assolibles en un període de temps determinat.  

Aquests projectes comprendran operacions innovadores, demostratives i 

transferibles que mostrin noves vies per abordar necessitats clarament identificades.   

Els Projectes Innovadors i Experimentals han de complir els següents requisits: 

a) El projecte ha de consistir en la posada en marxa d‟un conjunt d‟accions 

integrades que responen a una diagnosi i planificació prèvia.  

b) S‟han d‟implementar en un determinat àmbit territorial, prèviament identificat i 

definit. 

c) Han de garantir la participació i implicació dels actors més rellevants, públics i 

privats, a nivell territorial i sectorial.  

d) Han d‟estar orientats a resultats i a l‟obtenció de productes concrets.  

e) Han de garantir que la realització de les accions previstes en el projecte 

responguin a una necessitat social o econòmica del territori. Aquests projectes 

hauran de justificar el seu caràcter innovador, ja sigui en les metodologies que 

fan servir, els resultats obtinguts, enfocaments o continguts. 

 

Punts clau del projecte innovador 

La innovació pot seguir una gran diversitat d‟estratègies i poden existir solucions 

múltiples a un mateix problema. Tanmateix, hi ha una sèrie d‟elements comuns que 

defineixen l‟essència del que hauria de ser una pràctica innovadora. Entre aquests 

punts clau, destaquen: 

Diagnosi. Es tracta de l‟anàlisi detallat del territori, sector i/o col·lectiu on se 

centrarà el projecte innovador i experimental per identificar la primera necessitat sobre 

la qual incidir i justificar la posada en marxa del projecte. (Aquesta diagnosi és prèvia a 

la sol·licitud, ja que els projectes han de ser eminentment executius)  

Element de canvi. La innovació no és un fi en sí mateix,  és un mitjà per 

aconseguir un canvi concret, assolir un objectiu plantejat i obtenir un resultat que 
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demostri els avantatges de la pràctica innovadora sobre altres pràctiques existents, 

fins el moment. 

Caràcter experimental. L‟activitat innovadora permet experimentar en un 

„micronivell‟ (territori, sector i/o col·lectiu concrets) i provar nous enfocaments a una 

escala més petita per descobrir què és el que funciona i el que no, i en quines 

circumstàncies. Es tracta, doncs, d‟una „micropràctica‟ o projecte pilot que si demostra 

evidents avantatges sobre la pràctica existent pot aspirar a ser transferible. 

Transferibilitat. Es considera transferibilitat la qualitat d‟una pràctica per permetre 

la repetició de les seves característiques essencials en un context diferent pel qual va 

ser dissenyada. Aquest procés de transferència no és automàtic i precisa d‟un treball 

d‟adaptació i ajustament per què es pugui efectuar amb garanties d‟èxit. 

Tipus de projectes  

Els projectes que es desenvolupin podran ser de dos tipus: 

a) Projectes experimentals o projectes pilot. 

Projectes que abordin la creació, desenvolupament i posada en marxa 

d‟accions integrades que dinamitzin l‟ocupació, l‟activitat econòmica dels 

territoris i sectors productius i que responguin a una diagnosi i planificació 

prèvia. 

b) Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencial 

efecte multiplicador, que aportin valor afegit i que siguin susceptibles de ser 

transferits a altres entorns.   

Estructura dels projectes: Programes, projectes i accions 

El projecte innovador i experimental s‟haurà d‟emmarcar en un o en els dos 

programes previstos a la base 9 d‟aquesta ordre i s‟estructurarà mitjançant projectes 

concrets que respondran a uns objectius específics i es desenvoluparan a través d‟un 

pla d‟accions. 

Diagnosi prèvia 

Els Projectes Innovadors i Experimentals hauran d‟estar suportats per una diagnosi 

prèvia, a nivell territorial i/o sectorial, que inclogui una identificació de necessitats a 

cobrir. 

Definició de l‟objectiu general 

Els projectes hauran de definir quin és el seu objectiu general, que serà la base 

sobre la qual es fonamentarà l‟activitat del projecte i servirà per avaluar la seva 
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consecució. Aquest objectiu general haurà de donar resposta a les necessitats 

detectades en la diagnosi prèvia i haurà de complir els següents requisits: 

- Clar, senzill i coherent: ha de definir què es pretén assolir al final del 

projecte.  

- Temporalitzat: ha de definir el termini d‟acompliment. 

- Mesurable: és l‟estàndard de referència que permet mesurar o comparar el 

grau d‟acompliment. 

- Assolible i realista. 

- Comprès i acceptat pels responsables d‟implementar el projecte. 

 

Determinació dels programes i àmbits que es vol desenvolupar 

En funció de l‟objectiu general definit,  les propostes hauran d‟identificar el 

programa o programes en els quals incidiran: 

 a) Innovació en els sectors i les empreses 

 b) Innovació en l‟ocupació 

En qualsevol cas, es donarà prioritat als projectes que actuïn transversalment en 

els dos programes. 

Un cop establerts els programes,  les propostes identificaran els àmbits prioritaris 

que seran objecte de la seva intervenció. 

Disseny dels projectes concrets 

Un cop definit el marc conceptual del projecte (objectiu general, programes i àmbits 

prioritaris), caldrà dissenyar l‟estructura operativa. D‟aquesta manera, dins de cada 

programa i cada àmbit, la proposta establirà els projectes concrets, eminentment 

executius, que vol implementar. 

Cadascun d‟aquests projectes concrets haurà de respondre a un objectiu 

específic el qual haurà d‟establir, de manera nítida i inequívoca, quin és el resultat que 

es pretén assolir. Per tant, hauran de ser mesurables, assolibles i amb un termini de 

temps establert per a la seva consecució. 

Els projectes concrets hauran de presentar un pla d‟accions que indiqui: 

 Les accions concretes que s‟executaran (ajustades a la tipologia a l‟apartat 

“Tipus d‟accions subvencionables” d‟aquesta guia). Les accions hauran de 

formar un conjunt coherent i ser complementàries entre sí. 

 Cronograma: amb els terminis previstos d‟execució i precedència entre les 

accions (és a dir, si l‟inici d‟una acció està condicionada a la finalització d‟una 

anterior). 

  Entitat responsable de l‟execució del projecte concret i de cadascuna de les accions 

(especialment si no coincideix amb l‟entitat beneficiària de la subvenció). 
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 Pla de recursos: cofinançament. Previsió d‟ingressos. Altres aportacions previstes. 

 

Aquesta informació s‟haurà de recollir en les Fitxes de projecte –Pla d’accions 

(annex 3) i lliurar-se juntament amb la resta de documentació de la sol·licitud. 

 

Programes i àmbits d’actuació  

 

 
Programa d’Innovació en els sectors i empreses 

En un escenari de contínues transformacions, l‟èxit i la sostenibilitat de les 

empreses depèn, en part, de la capacitat que tinguin de gestionar els recursos 

disponibles i els processos amb eficàcia. En aquest sentit, la innovació adaptada a les 

necessitats de cada sector i/o empresa és clau per tal de millorar la seva competitivitat. 

El programa abastarà aquells projectes que comportin la creació i el manteniment 

d‟ocupació de qualitat en sectors econòmics emergents o sectors tradicionals en 

procés de reestructuració. També preveu la realització de projectes que incideixin en 

l‟anticipació de processos  de destrucció de llocs de treball a les empreses. 

Els projectes previstos en aquest programa hauran de satisfer necessitats 

específiques dels sectors productius i de les empreses. S‟hauran de plantejar des 

d‟una perspectiva general i no beneficiar a unes empreses determinades en detriment 

d‟altres, de manera que no adulterin la competència en el mercat. 

Caldrà promoure la col·laboració entre els sectors públic i privat del territori i la 

participació en els projectes d‟aquelles entitats (patronals, associacions d‟empresaris, 

cambres de comerç, sindicats, centres tecnològics, centres de formació professional, 

universitats i d‟altres) que pel seu grau de coneixement, presència i implicació en la 

matèria objecte del projecte, puguin millorar l‟assoliment dels objectius que es 

proposen.   

En el marc d‟aquest programa, es podran desenvolupar projectes prioritàriament 

en els següents àmbits:  

 

 
Creació instruments de finançament de l’empresa local. 

Donar suport al desenvolupament d‟instruments que tinguin com a objectiu 

l‟aportació de liquiditat a emprenedors, autònoms i PIMES exclosos dels circuits 

convencionals de crèdit.  

Aquestes institucions hauran de tenir en compte criteris de sostenibilitat social i de 

creació de llocs de treball en la selecció de les operacions. S‟inclouen sistemes de 

1
2.2.1. 

1.1 
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garantia compartida, programes per facilitar microcrèdits, programs d‟estalvi local de 

proximitat, crowfunding (finançament col·lectiu) o altres. 

Aquestes actuacions no inclouran, en cap cas, el finançament directe a iniciatives 

empresarials a càrrec dels fons de la subvenció.  

 

 
Establiment de relacions empresarials de proximitat 

La creació de xarxes de cooperació empresarial i de subministrament sota un 

criteri de proximitat geogràfica que dinamitzi l‟activitat econòmica local.  

De manera col·lateral, es pretén contribuir a reduir els impactes mediambientals i 

socials adversos derivats de l‟activitat empresarial, així com per impulsar l‟activitat 

econòmica local. Les accions es dirigiran a la recerca de socis comercials i de suport a 

l‟activitat en el mateix territori, per tal d‟optimitzar recursos. 

 

 
Activació i consolidació de sectors emergents 

Donar suport a l‟activitat empresarial i la creació d‟ocupació en sectors econòmics 

amb potencial de creixement en els propers anys, especialment en els àmbits del medi 

ambient (green jobs), sòcio-sanitari (white jobs), atenció a persones dependents i 

exclusió social.  

Alguns exemples d‟aquests àmbits són: la gestió eficient dels recursos (matèries 

primeres, aigua i energia); la reducció d‟emissions contaminants; la reducció, 

reutilització i reciclatge dels residus; la protecció del medi natural; les energies 

renovables; serveis sanitaris; atenció a persones dependents; atenció a persones en 

risc d‟exclusió. 

 

 
Innovació en sectors tradicionals 

Dinamitzar l‟activitat empresarial en sectors estratègics com el turisme i 

l‟agroalimentari, i altres sectors tradicionals en funció del territori, per la consolidació i 

creació de llocs de treball. Accions d‟assessorament i acompanyament a les empreses 

de sectors tradicionals per tal d‟implantar millores en els seus processos i productes 

que tinguin com a resultat la millora de la seva activitat.  

Es donarà suport a l‟adopció de la cultura de la qualitat (producció i distribució de 

productes i serveis de qualitat) i la creació i implementació de marques d‟excel·lència, 

al canvi i a la millora permanent, així com a models de gestió orientats a l‟eficiència 

econòmica, la sostenibilitat mediambiental i la responsabilitat social.  És fonamental el 

desenvolupament, formalització i transmissió de coneixements i tecnologies per 

aconseguir la modernització de sectors tradicionals. 

1.2. 

1.3.
3 

1.4 
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Tanmateix, s‟impulsaran les noves tecnologies de la informació i la comunicació 

com a factor important per crear vincles directes entre empreses, territoris i mercats 

allunyats entre ells. És fonamental el desenvolupament, formalització i transmissió de 

coneixements i tecnologies a través d‟accions que persegueixin la modernització de 

les tradicions productives, la creació de capacitats específiques en innovació o la 

reorganització de les empreses locals per accedir a les tecnologies punta. 

 

 

 
Regeneració del teixit industrial 

Realització d‟accions que tinguin com a objectiu la regeneració del teixit industrial 

local i de forma complementària al Pla d‟actuacions industrials i empresarials del 

Govern, posant l‟èmfasi en la creació i manteniment de l‟ocupació.  

Es potenciarà la creació d‟un entorn adient per a l‟activitat industrial, amb l‟objectiu 

tant de dinamitzar l‟activitat industrial de les empreses ja instal·lades al territori, com de 

fomentar la localització de nova activitat industrial. Creació d'un "ecosistema industrial" 

que afavoreixi la localització de les diferents fases de la cadena de valor i que abasti 

tant a la indústria auxiliar, els serveis a les empreses, les necessitats de qualificació 

del personal, etc.  

 

 
Assessorament específic a l’emprenedoria social 

Dur a terme accions que ajudin a la consolidació d‟entitats i empreses vinculades 

al territori que ofereixin solucions noves a necessitats o problemes de caire social o 

mediambiental, en el marc d‟iniciatives de responsabilitat social corporativa i d‟ 

innovació social.  

 

 

Creació de sistemes d’anticipació a processos de 

reestructuració d’empreses 

Creació i implementació de sistemes d‟informació i vigilància estratègica per tal 

d‟anticipar-se i evitar processos de reestructuració.   

Les accions de prevenció no s‟han de centrar només en l‟empresa objecte de la 

reestructuració, sinó que hauran de tenir en compte la posible destrucció d‟ocupació 

en altres empreses vinculades de manera directa o indirecta, ja sigui dins del mateix 

sector productiu o en altres diferents (proveïdors de primer o segon nivell o empreses 

d‟altres empreses locals que, indirectament, es veuran afectades per la reducció de 

l‟activitat econòmica en el territori). 

 Constitució de xarxes d’actors 

1.5 

1.6 

1.7
2.7 

1.8 
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Constitució de xarxes de relacions estables amb els agents econòmics i socials 

(líders locals) públics o privats, per induir els processos de canvi i afrontar reptes 

concrets o aspectes funcionals, a fi de posar en valor el potencial de les empreses i el 

territori. 

 

 
Adaptació i realització altres experiències d’èxit 

Implementació d‟experiències d‟èxit que prèviament s‟han identificat en altres 

territoris i valorat, i que es puguin implementar.  

 

 
Acords de cooperació entre centres de recerca i empreses 

Accions de cooperació entre centres de recerca i empreses per afavorir la 

innovació i la millora de competitivitat empresarial, i impulsar noves línies de 

producció. 

L‟objectiu ha de ser estimular la inversió en I+D i la posada en valor de noves 

tecnologies per part de les empreses per tal de contribuir a la creació de riquesa i llocs 

de treball.  

 

 
Altres projectes de naturalesa anàloga 

 

 
Programa d’Innovació en l’ocupació 

L‟actuació a partir de l‟àmbit local permet ajustar millor les accions perquè 

responguin a les necessitats formatives i ocupacionals dels diferents col·lectius. La 

perspectiva local permet assolir un diagnòstic més acurat sobre les pràctiques 

realitzades en el territori, avaluar el seu impacte i apuntar noves pràctiques més 

efectives que avancin en la millora de l‟ocupabilitat de les persones. 

Aquest programa pretén millorar els mecanismes d‟intervenció dels serveis públics 

d‟ocupació, mitjançant la posada en marxa i l‟experimentació de noves tècniques, nous 

processos i nous continguts, que s‟adaptin a les necessitat reals del mercat de treball, 

per tal d‟obtenir millor resultats i facilitar al màxim la incorporació de persones al 

mercat laboral.  

Des de l‟àmbit local s‟han de donar noves respostes als problemes d‟ajust entre 

l‟oferta i la demanda d‟ocupació, aprofitant la informació i el coneixement que es té del 

perfil de les persones aturades i la proximitat amb els actors socials i econòmics. 

1.9 

1.10 

1.11 

2
.2.2. 
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Els projectes previstos en aquest programa hauran d‟incidir en aspectes com el 

nivell de qualificació de les persones, la intermediació, l‟orientació, la igualtat 

d'oportunitats, la detecció, disseny i implementació de nous perfils professionals o la 

integració en el mercat de treball dels col·lectius amb especials dificultats. 

En el marc d‟aquest programa, es podran desenvolupar projectes prioritàriament 

en els següents àmbits:  

 

 

Establiment de ponts entre l’activitat econòmica i els 

recursos formatius locals 

 

Creació de dispositius i marcs de col·laboració estable entre els actors social 

vinculats al teixit econòmic i laboral (fonamentalment organitzacions sindicals i 

empresarials) i aquells dedicats a les activitats formatives (centres i entitats formatives 

i/o educatives) per incrementar l‟efectivitat i l‟impacte de les accions formatives. 

D‟aquesta manera, es podran detectar amb major precisió les necessitats 

formatives del teixit empresarial local i buscar la seva coherència amb l‟oferta 

formativa local (formació professional reglada, ocupacional i contínua). En aquesta 

línia, impulsar  iniciatives de formació en el lloc de treball i formació continua. 

 

 

Disseny i implementació de programes universitat–

empresa 

Establir vincles de col·laboració entre aquestes entitats que derivin en actuacions 

formatives concretes. Element clau per facilitar l‟adaptació del sistema universitari a la 

realitat de l‟empresa.  

 

 
Creació i adaptació de nous perfils professionals 

Creació, disseny i implementació de nous perfils professionals i adaptació de 

perfils ja existents, ja sigui en sectors emergents o tradicionals a partir de les 

necessitats (noves o no satisfetes) de les empreses i dels territoris. Aquesta mesura 

comportarà la realització d‟accions formatives i experiències pilot i haurà d‟estar 

suportada per una diagnosi acurada dels sectors que generen ocupació en un territori, 

ja siguin tradicional o emergents.  

 

 

 

Elaboració i implementació de noves metodologies 

d’orientació i intermediació 

Elaboració i implementació de noves metodologies en matèria d‟orientació, 

intermediació i acompanyament a la inserció que tingui en compte, d‟una banda, les 

característiques, necessitats i possibilitats de les persones en un territori, i de l‟altra, 

2.1. 

2.2.
2.2 

2.3. 

2.4 
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les necessitats dels sectors i les empreses, posant especial atenció en aquells que 

generen ocupació, els emergents o aquells que mantinguin ocupació. 

 

 
Especialització flexible 

Realització d‟accions que professionalitzin (especialitzin) les persones d‟un territori 

partint d‟una base comú de competències que permeti al treballador o treballadora 

canviar de professió en cas de necessitat, dintre de sectors d‟activitat econòmica que 

puguin ser transferibles entre ells. 

Els territoris que són capaços de recuperar-se amb més rapidesa després de la 

recessió són els que s'especialitzen en determinats sectors econòmics, mantenint la 

flexibilitat suficient per aprofitar les noves oportunitats quan sorgeixin. 

 

 
Detecció, retenció i atracció de talent 

Realització d‟accions per descobrir, captar, retenir i posar el talent de les persones 

del territori al servei de les empreses i del territori. Identificar i potenciar persones 

creatives i talentoses, que fomentin reformes en la gestió, promoguin la innovació i 

creïn xarxes entre els líders clau. Paral·lelament, caldrà establir sistemes eficaços 

d‟informació i acollida per a l‟atracció de talent, de manera que es doni visibilitat a les 

potencialitats del territori. 

 

 
Acompanyament de projectes professionals 

Suport a la creació i consolidació de: 

 Spin-off (projectes nous nascuts a partir d‟una empresa preexistent),  

 Start-up (empreses de nova creació, de petita mida i flexibles que aportin una 

idea de negoci innovadora), i que generin ocupació mitjançant la implementació 

d‟aquests projectes en empreses, o bé en serveis per altres empreses. 

Posar  a disposició d‟espais i recursos comuns;  assessorament integral i suport en 

la gestió;  accions de formació o mesures encaminades a la simplificació i a la reducció 

de càrregues administratives a les empreses. 

 

 

Establiment de sistemes de suport a la immigració, que 

connectin aquest col·lectiu amb les dinàmiques econòmiques del 

territori 

Donar suport a aquest col·lectiu com a potencial d‟innovació. La diversitat com a 

font de creativitat, talent i factor per afavorir la internacionalització de les empreses 

catalanes. Creació de noves formes de dinamització de l‟activitat econòmica i 

2.5 

2.6 

2.7. 

2.8. 
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ocupacional mitjançant la connexió de l‟empresa, la immigració i els seus països 

d‟origen. 

 

 

Creació i implementació de recursos ocupacionals que 

afavoreixin la inserció de persones desocupades de llarga durada 

Suport a iniciatives innovadores que plantegin nous sistemes d‟intervenció integral 

de recursos ocupacionals i la seva implementació per aconseguir la inserció d‟aquest 

col·lectiu en el mercat de treball. Es poden incorporar diferents mesures ocupacionals: 

prospecció i mediació laboral, informació, orientació, motivació, anàlisi de l‟ocupabilitat, 

anàlisi de les competències transversals, formació, pràctica laboral, derivació de la 

persona participant a altres recursos ocupacionals, acompanyament a la inserció i 

suport de la contractació. 

 

 
Millora de la qualitat de l’ocupació 

Suport a la implementació d‟actuacions en el marc de les empreses que tinguin 

com a objectiu la consolidació de llocs de treball de qualitat i de responsabilitat social.  

S‟inclouen iniciatives innovadores en la conciliació de la vida personal i laboral, la 

igualtat i no discriminació en el treball, participació dels treballadors, seguretat en el 

treball. 

 

 
Innovació en la formació contínua 

Realització de programes operatius innovadors de formació continua a les 

empreses que permetin donar resposta a “les àrees crítiques de qualificació” dels 

recursos humans de les empreses. 

 

 
Realitzar experiències d’èxit 

Implementació d‟experiències d‟èxit que s‟han identificat en altres territoris i que, 

un cop avaluades, es puguin reproduir en altres llocs.  

 

 
Altres projectes de naturalesa anàloga 

 

 

 

 

 

2.9. 

2.10. 

2.11 

2.12 

   2.13 
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Tipus d’accions subvencionables 

Els diferents projectes que componen el Projecte Innovador i Experimental 

s‟hauran de desenvolupar mitjançant els següents tipus d‟accions: 

a) Informes i dictàmens:  L‟elaboració d‟informes i dictàmens amb mitjans 

aliens per proporcionar eines, informació i propostes per a la implementació 

dels projectes.  

b) Assessorament i assistència tècnica: Tasques d‟assessorament, suport i 

assistència tècnica adreçades a les persones jurídiques i físiques 

destinatàries del projecte.   

c) Difusió i Promoció: Accions d‟informació, promoció, sensibilització i difusió 

del projecte, així com de la seva execució, productes i resultats. 

d) Seminaris:  Realització de seminaris productius com a eines de suport per 

tal d‟establir propostes en la implementació del projecte o per donar impuls 

a noves iniciatives.  

e) Formació: Elaboració i execució d‟accions formatives flexibles i 

innovadores, orientades a satisfer les necessitats formatives detectades en 

el territori i obertes a noves oportunitats d‟ocupació.  

f) Xarxes de cooperació: Disseny, creació, promoció i manteniment de 

xarxes que fomentin les relacions estables entre entitats i empreses i entre 

un o diversos sectors i territoris, per tal de transferir coneixements, 

experiències singulars i establir col·laboracions entre entitats amb objectius 

comuns. 

g) Metodologies: Implementació de noves metodologies o de metodologies 

consolidades que puguin aportar una millora dels resultats en qualsevol 

dels àmbits del projecte.  

h) Bones pràctiques: Anàlisi sobre la viabilitat de bones pràctiques i 

implementació de les mateixes al projecte.  

i) Recursos ocupacionals: Implementació de programes i recursos 

ocupacionals de caràcter innovador que millorin l‟efectivitat de la inserció 

sòciolaboral de les persones participants.  

j) Tutoria/acompanyament/mentoring: Accions de tutoria, suport i 

acompanyament a la inserció sociolaboral i als projectes professionals, per 

tal de potenciar les  seves habilitats, experiència i capacitats. 

k) Altres accions necessàries per al desenvolupament dels projectes. 
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CRITERIS DE GESTIÓ 

Marc normatiu 

ORDRE EMO/***/2012, de ** de ****, per la qual s‟estableixen les bases 

reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a Projectes Innovadors i 

Experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu i s‟obre la convocatòria per a 

l‟any 2012 

Entitats beneficiàries 

Tipus d’entitats beneficiàries 

D‟acord amb la normativa, podran ser beneficiàries dels Projectes Innovadors i 

Experimentals els següents tipus d‟entitats: 

a) Els ajuntaments de Catalunya i les entitats dependents o vinculades a aquells, 

d‟acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova 

el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

b) Els Consells Comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes 

d‟acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova 

el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, d‟àmbit supramunicipal 

i competències en promoció de l‟ocupació i desenvolupament local. 

c) Institucions i entitats sense afany de lucre: inclou associacions i fundacions, que 

tinguin la qualificació d‟entitats sense afany de lucre, i inscrites en el Registre de 

Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia i les 

cooperatives d‟iniciativa social, legalment constituides com a tals, a data de 

presentación de la sol·licitud, la finalitat de les quals s‟ajusti a l‟objecte d‟aquesta 

convocatòria. 

Cada projecte innovador i experimental tindrà només una entitat beneficiària, en 

els termes que es prevegin en la resolució d‟atorgament 

Tipus d'entitat Observacions 

Ajuntament Administració pública local municipal 

Entitat dependent o 

vinculada a un ajuntament 

Entitat descentralitzada amb personalitat jurídica pròpia i funcions 

delegades d'un ajuntament (empreses públiques, agències...) 

Consell Comarcal Administració pública local 

Entitats jurídiques de 

creació voluntària Mancomunitats o consorcis de caràcter comarcal o supramunicipal 

Entitat sense afany de lucre Associacions, fundacions o cooperatives 

http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=5115
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Obligacions dels beneficiaris   

Les entitats beneficiàries hauran de complir les obligacions establertes en l la base 

35 de l‟Ordre. 

Entitats col·laboradores 

Altres entitats públiques i privades, amb representativitat territorial i/o sectorial, 

podran participar en els projectes com a entitats col·laboradores. 

La participació d‟aquestes entitats haurà d‟estar plenament justificada i ser 

coherent amb la naturalesa i objectius del projecte innovador i experimental. 

Aquesta col·laboració es podrà articular de dues maneres: 

1. Assumint l‟execució de projectes concrets o accions 

2. Donant un suport explícit al projecte que no impliqui la participació en l‟execució 

d‟accions i la imputació de despesa. En aquest cas s‟hauran de presentar les 

corresponents cartes de suport juntament amb la sol·licitud. 

En el primer cas (col·laboracions executives), hi haurà dues possibilitats: 

 Quan l‟entitat col·laboradora sigui una entitat pública, la participació s‟haurà de 

formalitzar mitjançant un conveni. 

 Quan l‟entitat col·laboradora sigui una entitat privada la participació s‟haurà de 

formalitzar mitjançant un contracte de serveis i haurà de complir tots els 

requisits exigibles per la normativa de contracció. 

L‟estructura i el contingut d‟aquests contractes i convenis, així com la 

documentació a lliurar per part d‟aquestes entitats col·laboradores haurà d‟ajustar-se al 

que s‟estableix en l‟annex 6. 

Sol·licitud i documentació a presentar 

Termini de presentació de la sol·licitud 

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar de 

l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC. 

Les sol·licituds es presentaran al Registre del Servei d‟Ocupació de Catalunya a 

Barcelona, carrer Llull, 297-307, 08019 Barcelona, adreçades a l‟Àrea de Nous 

Jaciments d‟Ocupació. Així mateix, les sol·licituds es poden presentar mitjançant 

qualsevol dels procediments que estableix 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, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 
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Les sol·licituds s‟hauran de presenter també telemàticament, a l‟adreça 

bustia.innovadors@gencat.cat en els termes establerts en l‟apartat següent “contingut 

de la sol·licitud” 

 

Contingut de la sol·licitud  

Les entitats sol·licitants hauran de presentar la següent documentació: 

 Model de sol·licitud normalitzada (disponible a l‟annex 1) degudament 

emplenat. Aquest model inclou les declaracions expresses de l‟entitat 

sol·licitants sobre el compliment dels requisits exigibles per la normativa. 

Aquest document també haurà de ser enviat telemàticament, en format excel, a 

l‟adreça bustia.innovadors@gencat.cat. 

 Memòria descriptiva del projecte, en els termes previstos en l‟annex 2. Aquest 

document també haurà de ser enviat telemàticament a l‟adreça 

bustia.innovadors@gencat.cat. 

 Fitxes de projecte-Pla d‟accions i cronogrames. Caldrà elaborar una d‟aquestes 

fitxes i els cronogrames per a cada projecte concret, utilitzant el model 

disponible a l‟annex 3. Aquest document també haurà de ser enviat 

telemàticament, en format excel, a l‟adreça bustia.innovadors@gencat.cat 

 Document de declaració de comptabilitat separada (disponible en l‟annex 4) 

 Declaració que l‟entitat utilitzarà les mesures de prevenció i detecció dels casos 

s‟assetjament sexual i per raó de sexe (Annex 7) 

 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 (Còpia 

compulsada). 

 Targeta d‟identificació fiscal de l‟entitat sol·licitant (Còpia compulsada) 

 Document d‟identitat de la persona que actua en nom i representació de la 

persona jurídica sol·licitant (Còpia compulsada). 

 Cartes de suport, per part de les entitats representatives del territori o sector 

objecte d‟actuació, que acreditin el seu recolzament al projecte presentat 

(Opcional). 

 

En el cas d‟entitats sense afany de lucre: 

mailto:bustia.innovadors@gencat.cat
mailto:bustia.innovadors@gencat.cat
mailto:bustia.innovadors@gencat.cat
mailto:bustia.innovadors@gencat.cat
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 Escriptura de constitució pública i estatuts de l‟entitat, i les seves modificacions 

(Còpia compulsada) 

 

En el cas d‟entitats públiques incloses en l‟àmbit de l‟aplicació de la Llei 6/1984, de 

5 de març,de la Sindicatura de Comptes: 

 Acord de l‟òrgan competent  d‟aprovació del projecte i de sol·licitud de 

subvenció per aquesta convocatòria i  

 Acord de la reserva de la partida pressupostària necessària per dur a terme el 

projecte.  

 

En el cas que l‟entitat sol·licitant, mitjançant la casella a tal efecte habilitada en el 

model de sol·licitud, NO autoritzi al SOC per realitzar les comprovacions d‟estar al 

corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat  Social: 

 

 Certificat d‟estar al corrent de pagament de les obligacions amb l‟Agència 

Tributària de Catalunya  

 Certificat d‟estar al corrent de pagament de les obligacions amb l‟Agència 

tributària estatal.  

 Certificat d‟estar al corrent de pagament de les obligacions amb la Tresoreria 

General de la Seguretat Social  

 

Relació de documentació a presentar per entitats col·laboradores que 

participin en l’execució d’accions 

Les entitats col·laboradores que es prevegi que executin accions hauran de 

presentar la documentació addicional següent: 

 

I. Entitats públiques amb col·laboració establerta mitjançant conveni: 

 Conveni de col·laboració (o carta de compromís, en el cas que no s‟hagi 

signat encara el conveni, condicionat a la presentació del conveni abans de 

l‟inici de les accions on participi l‟entitat col·laboradora). 
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II. Empreses privades amb col·laboració establerta mitjançant contracte de 

serveis: 

 Proposta de serveis, signada pel responsable de l‟entitat col·laboradora, i 

pressupost de totes les despeses que es prevegi realitzar. 

 Còpia compulsada de l‟alta de l‟IAE de l‟empresa o persona física i/o 

declaració censal d‟alta o modificació. 

 Còpia compulsada de l‟escriptura de constitució de l‟entitat, amb les 

modificacions dels estatuts o altres documents fundacionals. 

 

Documentació específica a presentar ABANS de l’inici de les accions 

 En el cas d‟accions formatives o altres accions que requereixin una assistència 

periòdica dels participants, caldrà presentar la fotocòpia compulsada del 

contracte d‟assegurança d‟accidents personals, que cobreixi, per a cadascun/a 

dels participants, els casos de mort i d‟invalidesa, tots dos derivats del risc 

d‟accident durant el desplaçament, per qualsevol mitjà i durant l‟assistència a 

les accions, inclosa, si escau, la realització de pràctiques en empreses.  

 Fotocòpia compulsada dels certificats de solidesa de l‟immoble o immobles on 

s‟impartiran les accions, visat per qualsevol dels col·legis autoritzats. 

En el cas de documents que ja es trobin en poder del Servei d‟Ocupació 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 l’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‟annexarà a l‟imprès de sol·licitud. (veure model 

“Declaració de documentació ja presentada). 

En el cas que s‟haguessin produït modificacions en la documentació presentada, 

hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la 

finalització del procediment pel qual es va lliurar, s‟haurà de presentar necessàriament 

la nova documentació. 
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Esmenes i requeriments de documentació 

Si la sol·licitud no compleix els requisits, es requerirà l‟interessat per tal que en un 

termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius amb 

indicació que, si no ho fa, s‟entendrà que desisteix de la sol·licitud, d‟acord amb l‟article 

71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 14 de 

gener, i es dictarà la resolució corresponent. 

 

Procediment de concessió i atorgament 

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.  

La instrucció del procediment de concessió de les subvencions correspon al/la 

directora/a de Programes. 

Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà la documentació presentada. 

Quan l‟expedient sigui complet, s‟avaluaran les sol·licituds d‟acord amb els criteris de 

valoració establerts en aquesta Ordre, i s‟emetrà un informe tècnic amb la puntuació 

obtinguda. 

Valoració de les sol·licituds 

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

a) La capacitat, complementarietat i experiència de l‟entitat beneficiària i de les 

entitats que col·laboren en els projectes. Cooperació i concertació : màxim 25 

punts.  

b) La justificació dels projectes que es volen dur a terme : coherència dels objectius 

amb la necessitat o problemes que es pretenen afrontar amb la realització dels 

projectes: màxim 20 punts. 

c) La qualitat tècnica dels projecte: que la memòria descriptiva dels projectes 

contingui tots els elements previstos, convenientment descrits i siguin coherents 

entre si : màxim 15 punts 

d) Resultats concrets, mesurables i contrastables:  màxim 20 punts 

e) El caràcter innovador, transversalitat, aplicabilitat i transferència dels resultats i/o 

productes dels projectes : màxim 20 punts 

Per a l‟atorgament d‟aquestes subvencions s‟haurà d‟obtenir obligatòriament un 

mínim de 50 punts. 
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Un cop valorades les sol·licituds, seran examinades per un òrgan col·legiat, la 

composició del qual serà la següent: 

 El/la director/a de Programes. 

 El/la director/a de la Xarxa Ocupacional. 

 El/la subdirector/a general de Polítiques Actives d‟Ocupació.  

 El/la responsable de Projectes Innovadors. 

 Un/a lletrat/ada dels Serveis Jurídics del Servei d‟Ocupació de Catalunya. 

L‟òrgan gestor trametrà les resolucions d‟atorgament amb un annex en el qual 

s‟indicarà els programes, projectes i accions que han estat aprovats  i les possibles 

modificacions que respecte la sol·licitud inicial. 

Quantia de les subvencions i pagament 

La quantia subvencionable serà del 75% del total elegible del projecte, un 50% a 

càrrec del Fons Social Europeu i la quantia restant a càrrec del Servei d‟Ocupació de 

Catalunya. En funció del percentatge atorgat en concepte de subvenció, les entitats 

beneficiàries hauran d‟aportar una quantia que addicionada a aquesta subvenció, 

constitueixi el cost total del projecte. Les entitats beneficiaries hauran de garantir que 

aquestes aportacions no provenen de cap altre fons comunitari.  

La quantia màxima de subvenció per projecte (projecte integral) serà de 250.000 €. 

L‟ordenament del pagament de les subvencions el realitzarà el/la subdirector/a 

general de Polítiques Actives d‟Ocupació amb l‟informe favorable previ del/de la cap 

del servei corresponent, d‟acord amb les condicions previstes en aquest article. 

Es procedirà a l‟ordenament d‟una única bestreta del 100% de la subvenció 

atorgada quan el beneficiari de l‟ajut hagi presentat un escrit on es faci constar el 

següent :  

a) Que ha acceptat l‟ajut atorgat- 

b) Que es compromet a executar el projecte que ha estat aprovat i d‟acord 

amb els termes previstos a la resolució d‟atorgament de l‟ajut.  

c) Que el projecte ha estat iniciat. 

El certificat d‟inici on es faran constar els aspectes anteriors es posarà a disposició 

dels beneficiaris. 

El pagament de la bestreta es podrà fraccionar d‟acord amb el Pla de Tresoreria 

del Servei d‟Ocupació de Catalunya i la seva disponibilitat pressupostària. 
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Règim d’ajuts d’estat  

Els ajuts regulats en aquesta Ordre tenen la consideració d'ajuts de minimis. 

Aquests ajuts, acumulats amb d'altres ajuts de minimis de qualsevol administració 

pública atorgats durant els exercicis fiscals 2010, 2011 i 2012, no poden superar els 

200.000 euros, independentment de la forma de l'ajut o de l'objectiu perseguit. 

A tal efecte, la sol·licitud de subvenció inclou un apartat on l‟entitat beneficiària 

haurà d‟indicar altres subvencions de minimis rebudes. 

Execució dels projectes 

Inici dels projectes 

Les entitats beneficiàries hauran de presentar un certificat d‟inici on s‟indicarà la 

data d‟inici del projectei s‟assumirà el compromís d‟executar el projecte en els termes 

establerts per la resolució d‟atorgament i el seu annex. 

En qualsevol cas, els projectes integrals s‟hauran d‟iniciar abans de 31 de 

desembre de 2012, sense perjudici que alguns projectes i accions concretes puguin 

iniciar-se amb posterioritat, en funció del cronograma previst d‟execució. 

Terminis d’execució dels projectes 

El període d‟execució dels projectes subvencionats serà des de la data 

d‟atorgament de l‟ajut fins a 31 de desembre de 2013. 

Seguiment 

L‟entitat beneficiària haurà de designar una persona de contacte per al seguiment 

del projecte (seria recomanable que se n‟identifiqués una segona en cas d‟absència de 

la primera).  

Aquesta persona serà la representant de l‟entitat beneficiària i de les 

col·laboradores. Per tal d‟agilitar la comunicació i evitar duplicitats en la gestió del 

projecte, serà l‟única interlocutora amb el Servei d‟Ocupació de Catalunya. Així doncs, 

les entitats col·laboradores només es comunicaran amb el SOC mitjançant l‟entitat 

beneficiària del projecte. 

Un cop aprovats els projectes, s‟assignarà a cadascun d‟ells un tècnic o tècnica de 

seguiment del SOC que serà l‟encarregat de supervisar la correcta execució del 

projecte així com resoldre els dubtes i assessorar l‟entitat beneficiària. El tècnic de 

seguiment es posarà en contacte amb l‟entitat per fer una reunió d‟inici de projecte, en 

la qual s‟acordaran les pautes del seguiment tècnic del projecte. 
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L‟entitat haurà de comunicar al tècnic o a la tècnica l‟inici de totes les accions amb 

15 dies d‟antelació, a efectes de seguiment, així com de la celebració dels actes 

puntuals (jornades, seminaris) que formin part del projecte. 

Els tècnics de seguiment del SOC duran a terme el seguiment del projecte a través 

dels mitjans següents: 

a) Informes de seguiment: transcorreguts sis mesos des de l‟inici dels projectes 

l‟entitat haurà de presentar un informe sobre l‟estat de l‟execució dels projectes, 

fent referència a cadascuna dels projectes i les accions subvencionades. 

En aquest informe s‟haurà d‟incloure el seguiment dels indicadors de 

projecte, (definits per l‟entitat beneficiària en la memòria tècnica) per tal de 

mesurar el grau d‟assoliment dels resultats previstos dels projectes.  

El guió per a la realització de l‟informe de seguiment es posarà a disposició 

de les entitats beneficiàries. 

b)  Visites d’assessorament: es portaran a terme amb la finalitat d‟avaluar la 

correcta execució de les accions i l‟evolució del projecte. Prèviament a la visita 

s‟acordarà amb l‟entitat el contingut, els assistents, el lloc, la data i l‟hora. 

c) Visites de control: es podran realitzar en qualsevol moment i en qualsevol 

punt d‟actuació dels previstos al projecte i podran ser sense previ avís. Per tal 

d‟evitar desplaçaments innecessaris, cal que l‟entitat avisi amb antelació de 

qualsevol excepcionalitat o modificació que es produeixi en la programació 

prevista de les actuacions.  

En totes les visites de control l‟entitat haurà de posar a disposició del tècnic 

o tècnica tota la documentació corresponent al projecte que pugui ser objecte 

de comprovació, tant en suport paper com en suport informàtic. 

d) Assistència a actuacions i jornades que es facin a l‟empara del projecte 

subvencionat. L‟entitat haurà d‟avisar, a través del correu electrònic, al seu 

tècnic o tècnica de referència amb 15 dies d‟antelació (inici de cursos i/o 

jornades). 

e) Reunions. Tant l‟entitat beneficiària com les entitats col·laboradores del 

projecte i també el tècnic o tècnica de seguiment poden proposar a la resta de 

les parts la realització d‟una reunió per aclarir qualsevol aspecte del projecte.  

f) Comunicació entre les entitats i el tècnic de seguiment del SOC via correu 

electrònic i telèfon.  
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Registre de participants 

Les entitats beneficiàries hauran de fer servir les fitxes normalitzades que es 

posaran a la seva  disposió a tal efecte per al registre de persones físiques i jurídiques 

participants a les accions.  

En el cas d‟accions que incloguin més d‟una sessió, l‟entitat beneficiària haurà de 

dur el registre de l‟assistència dels participants a través dels fulls d‟assistència. 

Aquestes fitxes s‟hauran de ser conservades en les dependències de l‟entitat amb 

la signatura de la persona participant o el segell de l‟entitat si escau. 

 

Tanmateix, les entitats beneficiàries hauran d‟emplenar les taules de participants 

(persones físiques i jurídiques) per a totes les accions.  

Els models de fitxes i taules normalitzades es posaran a disposició de les entitats 

beneficiàries. 

Modificacions dels projectes aprovats 

Les entitats beneficiàries hauran de comunicar al tècnic de seguiment del SOC, per 

escrit i per registre, qualsevol alteració dels termes d‟execució previstos en el projecte 

aprovat. Les propostes de modificacions s‟hauran de fer arribar al tècnic de seguiment, 

adjuntant noves fitxes de projecte si escau, en el moment que es produeixi aquest fet i 

en qualsevol cas, abans de la finalització dels terminis previstos per a la justificació 

econòmica de les despeses. 

El SOC haurà d‟autoritzar expressament aquests canvis.  

En cap cas s‟acceptaran canvis que desvirtuïn els objectius i el contingut 

fonamental del projecte. 

Despeses subvencionables 

Són despeses subvencionables totes aquelles que s‟estableixin com a tals en les 

bases reguladores i que, a més, compleixin els següents requisits: 

 Que responguin de manera inequívoca a la naturalesa de les accions 

aprovades i siguin necessàries per a la seva correcta implementació. 

 Que s‟hagin produït dins del període elegible i que estiguin efectivament 

pagades a data de lliurament de la justificació econòmica. 

 Que estiguin d‟acord amb tota la normativa nacional i comunitària d‟aplicació. 
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 Que siguin verificables. A tal efecte, les entitats beneficiàries hauran de 

conservar evidències de la correcta execució de les accions i que garanteixin el 

seguiment de la pista d‟auditoria. 

Tipus de despeses subvencionables:  

Despeses directes: són totes aquelles directament vinculades al 

desenvolupament de les accions aprovades. 

a) Retribucions de personal propi:  

S‟entén per personal propi el personal vinculat amb relació laboral amb l‟entitat 

beneficiària adscrit al desenvolupament de les accions aprovades. 

Seran subvencionables: 

i.Els salaris: incloent sou base i complements salarials de caràcter ordinari i 

regular. Les pagues extraordinàries seran subvencionables en la part 

proporcional al període de meritació dedicat al projecte.  

ii.Les assegurances socials a càrrec de l‟empresa 

No seran subvencionables comissions i indemnitzacions de caràcter extraordinari 

(per exemple, pagues de beneficis, pagues en espècie o indemnitzacions per 

acomiadament).  

La justificació d‟aquestes despeses es realitzarà mitjançant la següent fórmula: 

 

   Hores realitzades X Cost/hora del treballador 

 

Les hores realitzades quedaran consignades en els fulls de control horari (model 

normalitzat). En aquests fulls hi constaran les hores dedicades i el detall de les 

tasques realitzades pel personal propi assignat al projecte per a cadascuna de  les 

accions en les quals participin i d‟acord amb els terminis de realització de les mateixes 

El cost/hora per treballador es podran calcular mitjançant el model “resum de 

nòmines”. 

En el cas de personal dedicat a temps parcial, s‟aplicarà la part proporcional 

corresponent, en funció de la dedicació efectiva. En cap cas la imputació de personal a 

temps parcial podrà superar el 25 % del total d‟imputació de retribucions de personal 

propi. 
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Aquestes despeses estaran subjectes a una limitació del mòduls de preu/hora per 

a cada categoria professional: 

Categoria  professional 

Topall de preu hora 

(inclou salari + seg. 

Social) 

Topall de subvenció 

anual 

(75% del cost laboral 

anual) 

Responsable/comandament 

intermedi 
42,64 €/hora 52.160 €/any 

Personal tècnic 24,43 €/hora 29.885 €/any 

Personal administratiu i auxiliar 20,21 €/hora 24.725 €/any 

 

La proporció de personal imputat de cada categoria per a la realització de les 

accions haurà de ser coherent, i no s‟admetrà la sobreimputació no justificada de 

personal de categories professionals superiors. 

Abans de l‟inici del projecte, les entitats beneficiàries hauran de presentar per 

escrit al SOC gestor una relació del personal propi a imputar al projecte, on consti la 

dedicació exclusiva o a temps parcial, amb indicació expressa del percentatge de 

dedicació ens aquest últim supòsit, del personal inclòs en aquesta relació (segons 

model normalitzat que es posarà a disposició dels beneficiaris). 

Qualsevol canvi  a posteriori,  que suposi incorporació  de nou personal en aquesta 

relació , així com el cessament de persones incloses en la relació presentada,haurà de 

ser comunicat mitjançant escrit  motivat a l‟òrgan gestor i autoritzat pel mateix. 

b) Despeses de manutenció, allotjament i mobilitat  

Les despeses de manutenció, allotjament i mobilitat podran ser aplicables al 

personal de l‟entitat imputat al projecte subvencionat.  

Excepcionalment es podran acceptar despeses en aquesta categoria 

corresponents a: 

 persones participants de les accions 

 experts externs i càrrecs institucionals  

 

En aquests casos, la imputació d‟aquestes despeses o de similars (àpats), haurà 

d‟estar plenament justificada per la seva pertinència i necessitat per al projecte. 

 

En tots els casos, els topalls per aquest tipus de despesa estaran limitats pel que 

estableix l‟annex II de l‟Ordre. 
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La quantia màxima que se subvencionarà en concepte de càterings vinculats a 

accions del projecte serà de 3 euros per assistent. En qualsevol cas, s‟haurà de 

justificar expressament la seva necessitat per al projecte. 

 

Aquest tipus de despesa no podrà excedir el 10% del cost total de l‟acció, excepte 

quan afecti les accions de tipus “Xarxa de cooperació” de caràcter nacional o 

transnacional. En qualsevol cas, el total de despeses en aquest concepte mai podrà 

superar el 20% del cost total del projecte. 

c) Despeses de contractació i altres despeses 

Dins d‟aquesta categoria s‟inclouen: 

 Les contractacions d‟entitats col·laboradores per a l‟execució d‟accions. 

 Els contractes de serveis directament relacionats amb la realització de les 

accions, ja sigui amb persones jurídiques o físiques (serveis professionals). 

 Les assegurances personals de les persones participants en les accions 

 La contractació de l‟informe d‟auditor, en el cas que s‟opti per aquest tipus de 

compte de justificació, amb la limitació d‟1% de l‟import de la subvenció. 

 Altres despeses directament associades al desenvolupament de les accions i 

que són indispensables per a la seva execució: D‟aquestes despeses el SOC 

podrà demanar a les entitats beneficiàries si escau, justificació específica de la 

seva necessitat.. 

Totes les contractacions s‟hauran de formalitzar mitjançant un contracte per escrit i 

haver demanat prèviament, com a mínim, un pressupost. 

Els contractes amb entitats col·laboradores hauran de ser específics per a la 

realització de les accions del Projecte Innovador i Experimental, i així haurà de constar 

expressament en el mateix contracte.  

En el cas que l‟entitat  beneficiària de l‟ajut entri dins del marc d‟aplicació el Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s‟aprova el text refós de la Llei 

de contractes del sector públic, s‟haurà de regir pel que estableix l‟ esmentada 

normativa. 

Quan aquesta normativa no li sigui d‟aplicació a l‟entitat beneficiària i si l‟ import de 

les despesa per a l‟adquisició de subministraments o prestació de serveis de 

consultoria o assistència tècnica supera de manera individualitzada la quantia de 

18.000 €, el procediment de contractació haurà de complir el principi de concurrència, 
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sol·licitant per escrit un mínim de tres ofertes de diferents proveïdors abans de 

contreure el compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte si 

per les especials característiques de la despesa no hi ha en el mercat un nombre 

suficient d‟empreses que el subministrin o el prestin. 

L‟elecció entre les ofertes presentades es realitzarà conforme els criteris 

d‟eficiència i economia i s‟haurà de justificar expressament en una memòria firmada 

pel responsable de la contractació.  

Quan la despesa imputada superi el 20% de l‟ import de la subvenció, i l‟ import 

sigui superior a 60.000 €, la formalització del contracte l‟haurà d‟autoritzar prèviament 

l‟òrgan concedent i haurà de complir amb el principi de publicitat, mitjançant la 

publicació d‟un anunci en qualsevol mitjà de difusió que permeti el coneixement més 

ampli possible d‟empreses interessades en la licitació. 

No es pot fraccionar un contracte per tal de disminuir-ne la quantia i eludir el 

compliment dels requisits exigits als apartats anteriors. 

El valor total de les contractacions estarà limitat al 75% de l‟import total atorgat pel 

projecte. 

En els supòsits de contractació de serveis, els contractistes quedaran obligats 

només davant de l‟entitat beneficiària, que assumirà la total responsabilitat de 

l‟execució de l‟activitat subvencionada davant  l‟òrgan concedent . 

Els contractistes estaran subjectes al deure de col·laboració amb les actuacions de 

verificació i control previstes per permetre una adequada verificació del compliment 

dels requisits establerts. 

No es podran realitzar contractacions amb persones o entitats vinculades a l‟entitat 

beneficiaria del projecte, d‟acord amb el que estableix l‟article 68.2 del Reglament de la 

Llei General de Subvencions: 

a) Persones físiques unides per relació conjugal o persones lligades amb 

anàloga relació d‟ afectivitat, parentiu de consanguinitat fins el quart grau o 

d‟afinitat fins el segon. 

b) Las persones físiques i jurídiques que tinguin una relació laboral 

retribuïda mitjançant pagaments periòdics. 

c) Membres associats del beneficiari. 

d) Una societat i els seus socis majoritaris o els seus consellers o 

administradors, així com els cònjuges o persones lligades amb anàloga relació 
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d‟afectivitat i familiars fins el quart grau de consanguinitat o d‟afinitat fins el 

segon. 

e) Les societats que, d‟acord amb l‟article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de 

juliol, reguladora del Mercat de Valors, reuneixin les circumstàncies requerides 

per a formar part del mateix grup. 

f) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i els seus 

representants legals, patrons o qui exerceixi la seva administració, així com els 

cònjuges o persones lligades amb anàloga relació d‟afectivitat i familiars fins 

quart grau de consanguinitat o d‟afinitat fins al segon. 

g) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i les persones 

físiques, jurídiques o agrupacions sense personalitat que conforme a normes 

legals, estatutàries o acords contractuals tinguin dret a participar en més d‟un 

50 por cent en el benefici de les primeres. 

En cap cas es podran contractar activitats que, augmentant el cost total del 

projecte, no aportin valor afegit al seu contingut.  

Despeses indirectes: són aquelles despeses que no puguin vincular-se 

directament amb el desenvolupament de les accions del projecte subvencionat però 

que són necessàries per a la realització d‟aquest. 

El mètode d‟imputació d‟aquestes despeses es farà aplicant una imputació a 

prorrata de, com a màxim, el percentatge que representa la subvenció sobre els 

ingressos totals de l‟entitat per un període equivalent al període d‟execució. 

 El total de despeses indirectes serà, com a màxim, d‟un 10% de les despeses 

directes de l‟acció corresponent. 

Les despeses indirectes comprendran la següents categories: 

a) Els costos de personal de suport i personal directiu de l‟entitat beneficiària, no 

directament vinculats al desenvolupament de les accions 

b) Les despeses de subministraments i serveis generals: aigua, llum, calefacció, 

missatgeria, correu, manteniment, neteja, vigilància i altres. 

c) Les despeses en béns consumibles utilitzats per a la realització de les accions. 

Despeses no subvencionables 

No són despeses subvencionables : 
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a) Els impostos indirectes quan  siguin susceptibles de recuperació o 

compensació ni els impostos personals sobre la renda  

b) Interessos deutors dels  comptes bancaris.  

c) Adquisicions noves o de segona ma de mobiliari, equip, vehicles, 

infraestructures, bens immobles i terrenys. 

d) Els  interessos, recàrrecs  i sancions administratives i penals. 

e) Les despeses de  procediments legals i  judicials. 

f) Les despeses de transaccions financeres  

g) Les comissions i pèrdues de canvi i d‟altres despeses purament financeres  

h) Les factures corresponents a despeses posteriors a la finalització del programa, 

amb excepció de l‟informe d‟auditor en projectes que utilitzin aquest mètode 

justificatiu. 

i) Les despeses salarials i de seguretat social generades per baixa laboral de la 

persona treballadora, amb independència del fet causant.  

j) Les vacances no efectuades, els pagaments en espècie, les indemnitzacions 

per mort i trasllats corresponents. 

k) Les suspensions, els acomiadaments, els cessaments o acabaments de 

contracte, ni tampoc els conceptes salarials per hores extraordinàries, per 

productivitat i plusos, ni altres comissions, com tampoc les indemnitzacions 

extraordinàries acordades amb el personal. 

l) I, en general, totes les despeses que no estiguin relacionades inequívocament 

amb l‟acció subvencionada no constituiran despeses subvencionables. 

Despeses de seguiment i control. 

Les entitats beneficiàries podran imputar despeses a tasques de seguiment i 

control general del projecte. Aquestes tasques no es podran concertar amb tercers i 

s‟hauran de realitzar amb recursos propis de l‟entitat beneficiària. En cap cas podran 

excedir d‟un 10% del cost total del projecte. 

Publicitat 

Amb l‟objectiu d‟unificar els criteris sobre la publicitat, cal que les entitats segueixin 

les directrius següents: 

1. El beneficiari de la subvenció haurà d‟informar del caràcter públic del finançament 

del projecte.  
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2. En totes les accions que impliquin una informació i publicitat adreçada a tercers 

(incloent documents editats, materials impresos, cartells, plaques, mitjans 

electrònics o audiovisuals, etc), hauran d‟incloure els logotips del Departament 

d‟Empresa i Ocupació, del Servei d‟Ocupació de Catalunya i del Fons Social 

Europeu. A més, caldrà fer constar, la següent frase de forma visible: 

 

"Aquest projecte està subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa 

d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre xxxxxxxx”. 

 

En qualsevol cas, l‟entitat beneficiària s‟assegurarà que les persones destinatàries 

de l‟actuació han estat informades del cofinançament del Fons Social Europeu. 

Concretament, farà constar el cofinançament de l‟ FSE en qualsevol document que 

formi part de l‟expedient de l‟actuació cofinançada; i d‟altra banda, farà constar 

l‟emblema de la Unió Europea, el lema del Fons Social Europeu i la declaració “L‟ FSE 

inverteix en el teu futur” en totes les mesures d‟informació i publicitat adreçades a les 

persones destinatàries, als/les destinataris/àries potencials i al públic en general. 

3. Els contractes laborals i de serveis, així com els convenis de col·laboració signats a 

l‟empara d‟aquest programa, hauran d‟incloure una clàusula on es faci esment del 

cofinançament a càrrec del Departament d‟Empresa i Ocupació, del Servei 

d‟Ocupació de Catalunya i del Fons Social Europeu. 

 

4. El text de la publicitat haurà de ser íntegrament en català. 

 

5. Les mides dels logotips hauran de ser similars. El logotip del Servei d‟Ocupació 

s‟haurà d‟inserir en l‟extrem superior esquerre, el del Departament d‟Empresa i 

Ocupació en l‟extrem inferior esquerre, i el de la Unió Europea- “L‟FSE inverteix en 

el teu futur” en l‟extrem inferior dret.  

 

6. Els logotips i las seves normes d‟ús, així com la normativa de col·laboració i 

coexistència d‟identificacions es troben recollides en el Programa d‟Identificació 

Visual (PIV) a l‟adreça  

 

http://www.gencat.cat/piv/ 

 

i a la web dels SOC: 

 

http://www.gencat.cat/piv/


   

                                                                                                                                                  

 

 

36 

36 

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_insti

tucional/soc/imatge_corporativa/Models_de_suports_de_difusio_accions_formative

s.html 

 

7. Qualsevol actuació o difusió que es faci dins el marc del projecte subvencionat 

haurà de comptar amb el vistiplau previ del tècnic o tècnica assignat. L‟entitat 

beneficiària haurà d‟enviar (per fax o per e-mail) el contingut i el disseny de la 

publicitat al seu tècnic o tècnica de seguiment, previ a la seva publicació o edició. 

 

 

Justificació  

 

Les entitats beneficiàries de les subvencions estan obligades a justificar la 

realització i la correcta aplicació dels fons públics rebuts en el termini màxim de dos 

mesos des de la finalització del programa. 

La documentació de la justificació dels projectes s‟haurà de lliurar al registre del 

Servei d‟Ocupació de Catalunya, adreçat a l‟Àrea de Nous Jaciments d‟Ocupació- 

Projectes Innovadors, c. Llull 297, 5ª planta, 08019 Barcelona, sense 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. 

La justificació constarà d‟una part tècnica i una part econòmica. 

 

Justificació tècnica 

La justificació tècnica a la finalització dels projectes constarà dels següents 

documents: 

 Memòria-avaluació tècnica de desenvolupament del projecte: inclourà una 

descripció acurada de l‟execució de les accions subvencionades, així com el 

detall dels resultats assolits i dels productes obtinguts. La guia per a 

l‟elaboració d‟aquesta memòria es posarà a disposició de les entitats 

beneficiàries. 

 Taules de participants: cadascun dels projectes haurà de presentar les taules 

de persones físiques i persones jurídiques participants. Els models de taules  

estaran a disposició de les entitats 

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/imatge_corporativa/Models_de_suports_de_difusio_accions_formatives.html
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/imatge_corporativa/Models_de_suports_de_difusio_accions_formatives.html
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/imatge_corporativa/Models_de_suports_de_difusio_accions_formatives.html
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/serv_centrals.html
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/serv_centrals.html
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 Recull d’indicadors de Fons Social Europeu: aquests indicadors són 

requerits pel Fons Social Europeu. Són genèrics per a tots els projectes i 

s‟hauran de lliurar en tres moments diferents: 

o Indicadors de realització: a la finalització de les accions (juntament amb 

la memòria i les taules de participants) 

o Indicadors de resultat de persones físiques: al cap de sis mesos de la 

finalització del projecte 

o Indicadors de resultat de persones jurídiques: al cap de dotze mesos de 

la finalització del projecte.  

 

Es posarà a disposició de les entitats beneficiàries els models per a la seva 

recollida. 

 Annex amb els productes resultants del projecte: cal lliurar un exemplar de 

cada producte (informes, metodologies, vídeos, publicacions…) en format 

paper o digital. Els productes han d‟identificar el projecte i l‟acció al qual 

pertanyen. 

 

Justificació econòmica  

Marc jurídic 

 Ordre EMO/312/2012, de 8 d‟octubre, per la qual s‟estableixen les bases 

reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a projectes 

innovadors i experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu i s‟obre la 

convocatòria per a l‟any 2012.  

 Ordre TRE/395/2008, d‟1 d‟agost, per la qual s‟estableix el règim de justificació 

econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques actives 

d‟ocupació que gestiona el Servei d‟Ocupació de Catalunya modificada per 

l‟Ordre 260/2009, de 15 de maig. 

 Ordre TIN/2965/2008, de 14 d‟octubre, per la que es determinen les despeses 

subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 

2007-2013. 

 

Modalitats de justificació 

La justificació econòmica es realitzarà: 
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a) En el cas que les entitats promotores i beneficiàries de l‟ajut siguin una institució 

o entitat sense ànim de lucre  la justificació econòmica es realitzarà mitjançant el 

compte justificatiu amb informe d‟auditor, d‟acord a allò previst a l‟Ordre 

TRE/395/2008, modificada per l‟Ordre TRE/260/2009. 

b) En el cas que les entitats promotores i beneficiàries siguin entitats públiques 

incloses en l‟àmbit de l‟aplicació de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de 

Comptes, es poden acollir a les modalitats de justificació econòmica següents: 

1) Compte justificatiu amb informe d‟auditor.  

2) Compte justificatiu simplificat sense la limitació dels 60.000 euros, només 

quan l‟entitat perceptora estigui sotmesa a control financer permanent o a 

fiscalització prèvia. En aquest supòsit se substitueix la declaració que preveu 

l‟apartat c) de l‟article 11 de l‟Ordre TRE/395/2008 per un certificat emès 

pel/per la secretari/ària o interventor/a de l‟entitat on s‟acrediti que els 

pagaments corresponen a accions correctament realitzades i a despeses 

elegibles i justificades mitjançant factures pagades o altres documents 

comptables de valor probatori equivalent.  

Compte justificatiu amb informe d‟auditor  

En el cas que la justificació econòmica es realitzi mitjançant compte justificatiu amb 

informe d‟auditor s‟haurà de presentar:  

1) Una memòria econòmica justificativa de les despeses subvencionables amb el 

contingut  següent: 

 

a) Una relació classificada de totes les despeses imputables al 

desenvolupament de l‟acció, amb identificació del creditor i el document, l‟ 

import, la data d‟emissió i la data de  pagament. En el cas que la subvenció 

s‟atorgui en base a un pressupost, s‟indicaran les desviacions produïdes. 

b) Indicació del percentatge de repartiment de les despeses generals i/o 

indirectes incorporades a la relació de despeses.   

c) Una relació detallada d‟altres ingressos o subvencions que hagin finançat 

l‟activitat subvencionada amb indicació de l‟ import i de la procedència. 

d) Un certificat signat pel representant legal del beneficiari on constarà que 

les despeses subvencionables han estat efectivament pagades abans de la 

finalització del període de presentació de justificació. 
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e) Compromís del beneficiari de mantenir en arxiu els documents originals 

que justifiquen la subvenció en compliment de l‟obligació que estableix l‟article 

14.1 de l‟Ordre TRE/395/2008, d‟1 d‟agost. 

 

2) Un informe de revisió del compte justificatiu que haurà de realitzar un auditor de 

comptes inscrit com a exercent al Registre oficial d‟auditors de comptes dependents de 

l‟Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que ha de garantir, mitjançant un 

examen independent, que el beneficiari de l‟ajut ha realitzat l‟acció subvencionada i ha 

complert els requisits perquè es pugui fer el pagament. 

En el cas que el beneficiari estigui obligat a auditar els comptes anuals per un 

auditor o auditora sotmès a la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d'auditoria de comptes, la 

revisió del compte justificatiu la portarà a terme el mateix auditor o auditora. 

L'actuació de les auditores o dels auditors de comptes en la realització dels treballs 

de revisió de comptes justificatius de subvencions es farà de conformitat amb el que 

s'estableix a l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma 

d'actuació de les auditores o els auditors de comptes en la realització dels treballs de 

revisió de comptes justificatius de subvencions en l'àmbit del sector públic estatal, que 

preveu l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2008, de 17 de novembre, general de 

subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 

Aquest informe haurà de garantir que les despeses són elegibles, que estan 

justificades mitjançant factures o altres documents comptables de valor probatori 

equivalent, que han estat efectivament pagades abans de la finalització del període de 

presentació de la justificació econòmica. i que s‟imputen a accions correctament 

realitzades inscrites en actuacions executades i finalitzades.  

 

3) Si escau, carta de pagament de reintegrament de la subvenció en el supòsit de 

fons públics percebuts com a bestreta i no aplicats a l‟objecte subvencionable, així 

com dels interessos legals que en derivin a comptar del termini de finalització per la 

presentació econòmica. 

 

Compte justificació simplificat. 

En el cas que la justificació econòmica es realitzi mitjançant el compte justificació 

simplificat, s‟haurà de presentar: 

1) Una memòria econòmica que ha d‟incloure la informació següent: 
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a) Una relació classificada de totes les despeses imputables al 

desenvolupament de l‟acció, d‟acord amb l‟estructura de costos establerta per a 

cada programa, en què s‟identifiqui el creditor i el document, l‟import, la data 

d‟emissió i la data de pagament. En el cas que la subvenció s‟atorgui en base a 

un pressupost, s‟indicaran les desviacions produïdes. 

b) Indicació del percentatge de distribució de les despeses generals i/o 

indirectes incorporades a la relació de despeses.   

 

c) Un detall dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l‟acció 

subvencionada amb indicació de l‟ import i la procedència. 

 

d) Un certificat emès pel secretari o l‟interventor de l‟entitat on s‟acrediti que 

els pagaments corresponen a accions correctament realitzades i a despeses 

elegibles i justificades mitjançant factures o altres documents comptables de 

valor probatori equivalent i que han estat efectivament pagades abans de la 

finalització del període de presentació de la justificació econòmica. 

e) Compromís del beneficiari de mantenir en arxiu els documents originals 

que justifiquen la subvenció en compliment de l‟obligació que estableix l‟article 

14.1 de l‟Ordre TRE/395/2008, d‟1 d‟agost. 

2) Si escau, carta de pagament de reintegrament de la subvenció en el supòsit de 

fons públics percebuts com a bestreta i no aplicats a l‟objecte subvencionable, així 

com dels interessos legals que en derivin a comptar del termini de finalització per la 

presentació de la justificació econòmica. 

 

Despeses subvencionables en accions de tipus “Xarxa de cooperació” 

D‟acord amb la base 12, les entitats beneficiàries podran desenvolupar xarxes de 

cooperació que fomentin les relacions estables amb entitats d‟altres territoris. 

Aquesta acció no podrà constituir per ella mateixa l‟eix del projecte subvencionat i 

haurà de ser sempre complementària a la resta d‟accions. 

Les despeses d‟aquesta acció s‟hauran d‟imputar en base un criteri de costos de 

compartits entre l‟entitat beneficiària de l‟actuació i la resta d‟entitats integrants de la 

xarxa mitjançant un acord subscrit entre les diferents parts. S‟haurà de comunicar al 

Servei d‟Ocupació de Catalunya del contingut d‟aquest acord, sobretot pel que fa a la 

part relacionada amb el projecte subvencionat així com del mètode de distribució de 

despeses de l‟actuació subvencionada entre les diferents parts. 
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Obligacions generals  

 L‟entitat beneficiària conservarà la documentació original justificativa de les 

despeses corresponents al projecte subvencionat durant el període de tres anys a 

partir del tancament del programa operatiu, i que no es preveu que es produirà 

abans de l‟any 2021. 

 L‟òrgan concedent comprovarà el compte justificatiu i podrà requerir la remissió de 

justificants que consideri oportuns a l‟entitat beneficiària. 

 Els justificants originals es marcaran amb un segell, indicant la subvenció que es 

justifica i fent constar que la subvenció està cofinançada per Fons Social Europeu 

i amb patrocini del Servei   d‟Ocupació de Catalunya i el Departament d‟Empresa i 

Ocupació.  A més, s‟indicarà el percentatge que s‟imputa a l‟actuació 

concreta.  

a) En la modalitat de justificació econòmica de la subvenció mitjançant compte 

justificatiu amb aportació d‟informe d‟auditor, serà el  mateix auditor 

responsable de dur a terme la revisió del compte justificatiu  i l‟encarregat de 

segellar els justificants. 

b) En la modalitat de justificació econòmica simplificada amb certificat 

d’interventor o interventora, serà el/la secretari/ària o interventor/a el 

responsable de segellar els justificants. 

Model d‟estampillat que es proposa: 

“Document justificatiu de la subvenció del Servei d‟Ocupació de Catalunya, 

cofinançada pel Fons Social Europeu. Programa de Projectes innovadors i 

experimentals- convocatòria 2012, per una quantia de _________€” 

 Les entitats beneficiàries hauran d‟identificar expressament en la seva 

comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions 

subvencionades, de forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti 

verificar el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu (per exemple, 

mitjançant un sistema de codificació comptable específica). 

Aquest sistema ha de quedar reflectit en la declaració que lliurarà l‟entitat 

juntament amb la sol·licitud. 

 En els supòsits de pagament en efectiu, la sortida material de fons es justificarà 

mitjançant la presentació de la documentació acreditativa per part del creditor, 
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degudament signada i datada i en la qual s‟identificarà el subjecte deutor que 

efectua el pagament. Aquest document s‟acompanyarà amb la còpia de 

l‟assentament comptable del pagament esmentat. S‟autoritzaran pagaments en 

efectiu per un import màxim de 3.000 euros per projecte. 

 Les dates d‟emissió de les factures, nòmines i altres documents de valor probatori 

equivalent hauran d‟estar dins del període elegible de l‟acció subvencionada a que 

s‟imputa. Les despeses han d‟estar pagades dins del termini establert per a la 

justificació econòmica de cadascun dels períodes i en qualsevol cas, abans, del 

lliurament d‟aquesta documentació al SOC.   
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TIPUS DE 

DESPESA 
DEFINICIÓ BÀSICA COM JUSTIFICAR LA DESPESA  EXEMPLES OBSERVACIONS 

Retribucions de 
personal propi 

Personal vinculat amb relació 
laboral amb l‟entitat beneficiària 
adscrit al desenvolupament de les 
accions aprovades 

Mitjançant la següent fórmula: 

Hores realitzades X Cost/hora del 
treballador 

Les hores realitzades quedaran 
consignades en els fulls de control horari (model 
normalitzat).  

Només s‟imputaran les hores directament 
relacionades amb el projecte subvencionat. 

Salaris. Inclou: 

 Sou base,  

 Complements salarials 

 Part proporcional de les 
pagues extraordinàries 

 
Cost patronal de la Seguretat 

Social. 
 
 

El cost/hora per treballador es podrà calcular 
mitjançant el model “resum de nòmines”. 

S‟aplicaran els límits de cost/hora i de 
subvenció total per treballador que indica l‟annex 2 
de l‟Ordre. 

S‟haurà d‟indicar si el percentatge d‟imputació 
al projecte és total o parcial. En cap cas la 
imputació de personal a temps parcial podrà 
superar el 25 % del total d‟imputació de 
retribucions de personal propi.   

Els fulls de control horari d‟hores hauran de 
determinar les hores que es dediquen a cada 
acció.  

Qualsevol canvi en la relació de persones 
imputades haurà de ser autoritzat pel SOC. 

Despeses de 
manutenció, 
allotjament i mobilitat  

 

Les despeses reals de 
manutenció, allotjament i  
mobilitat:  

 Personal de l‟entitat adscrit 
al projecte 

 
Excepcionalment: 

 Persones destinatàries de 
les accions 

 Experts externs i càrrecs 
institucionals  

 

 

Comprovants que acreditin la despesa de 
manutenció, allotjament i mobilitat directament 
relacionada amb el desenvolupament del 
projecte. Comprovants: Factures, tiquets, bitllets 
de transports...  

Documentació acreditativa de la realització 
de les activitats (convocatòries, actes de 
reunions, signatures d‟assistents…) 

Dietes de desplaçaments, 
manutenció i allotjament 

No es podran superar els topalls establerts a 
l‟annex 3 de l‟Ordre. 

El total de despeses sota aquest concepte no 
podran excedir el 10 % del cost total de l‟acció, 
(excepte en el cas d‟accions de tipus “Xarxa de 
cooperació”) ni, en cap cas, superar el 20% del 
cost total del projecte. 
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Despeses de 
contractacions i altres 

 Els contractes de serveis 
directament relacionat amb 
la realització de les accions 

 Les contractacions d‟entitats 
col·laboradores per a 
l‟execució d‟accions. 

 Les assegurances personals 
de les persones participants 
en les accions 

 La contractació de l‟informe 
d‟auditor, en el cas que s‟opti 
per aquest tipus de compte 
de justificació, amb la 
limitació d‟1% de l‟import de 
la subvenció. 

 Altres despeses associades 
al desenvolupament de les 
accions indispensables per a 
la seva execució. 

L'entitat responsable de l'actuació o acció 
aprovada haurà de conservar l'expedient de 
contractació amb tota la documentació 
corresponent. 

Tots els contractes hauran de ser per escrit i 
amb un pressupost previ. 

Factura desglossada per conceptes dels 
serveis emesa per l'entitat contractada i amb 
càrrec a l'entitat beneficiària de la subvenció i 
justificants de pagament. 

En el cas d‟imputacions a prorrata, 
document que reflecteixi la metodologia utilitzada 
per determinar els percentatges d‟imputació. 

Assessorament/Col·laboració 
en actuacions/accions del projecte 
atorgat. 

 
Impartició d'activitats formatives 

especialitzades. 
 
Assessorament/Col·laboració 

en jornades/seminaris 

Entitats públiques: 
Seguir el procediment previst a la legislació 

de contractes de les administracions públiques. 

Entitats no públiques: 
Per contractacions >18000 €: demanar 3 

ofertes amb pressupost. 
Per contractacions >60000 € i 20% de la 

subvenció:  

 Autorització prèvia del SOC 

 Complir el principi de publicitat 
 
No es poden fraccionar els contractes per 

eludir els requisits per quantia 
 
Total de contractacions limitat al 75% de la 

subvenció. 
 
No es podrà contractar entitats vinculades. 

DESPESES 
INDIRECTES 

Despeses que no puguin 
vincular-se directament amb el 
desenvolupament de les accions 
del projecte subvencionat però que 
són necessàries per a la seva 
realització 

Imputació a prorrata de, com a màxim, el 
percentatge que representa la subvenció sobre 
els ingressos totals de l‟entitat per un període 
equivalent al període d‟execució 

a) Personal de suport i personal directiu 
de l‟entitat beneficiària, no 
directament vinculats a les accions. 

b) Subministraments i serveis generals: 
aigua, llum, calefacció, missatgeria, 
correu, manteniment, neteja, 
vigilància i altres. 

Despeses en béns consumibles 
utilitzats per a la realització de les 
accions 

El total de despeses indirectes serà, com a 
màxim, d‟un 10% de les despeses directes de 
l‟acció corresponent. 
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Verificacions  

Les actuacions de verificació per part del Servei d‟Ocupació de Catalunya de 

les accions subvencionades seran de dos tipus: 

a) Verificacions administratives, que tenen per objecte garantir que les 

declaracions justificatives de despeses presentades per les entitats 

beneficiàries estiguin suportades per nòmines, factures o documents 

comptables de valor probatori equivalent, amb validesa jurídica al tràfic 

mercantil o amb eficàcia administrativa. 

L‟òrgan concedent comprovarà el compte justificatiu i podrà requerir el 

beneficiari per a la remissió dels justificants que consideri oportuns i que 

permetin obtenir una evidència raonable sobre l‟adequada aplicació de la 

subvenció. 

b) Verificacions in situ o sobre el terreny, que tenen per objecte comprovar 

l‟efectiva realització de l‟acció subvencionada, i s‟efectuaran durant la realització de 

l‟acció. 

Les entitats beneficiàries de les subvencions s‟han de sotmetre a les 

actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que realitzi el Servei 

d‟Ocupació de Catalunya. 

Control de les accions subvencionables 

El Servei d‟Ocupació de Catalunya realitzarà actuacions específiques de 

control arran de denúncies o de l‟existència d‟indicis de frau o irregularitats en 

l‟execució de l‟activitat finançada a l‟empara d‟aquesta ordre. 

Les entitats beneficiàries de les subvencions s‟han de sotmetre a les 

actuacions de control que el Servei d‟Ocupació de Catalunya consideri necessàries 

i a les de control efectuades pels organismes competents de l‟administració 

autonòmica, estatal i comunitària. 
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Cofinançament  

L‟import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d‟una quantia que, aïlladament o 

en concurrència amb subvencions d‟altres entitats públiques o privades, nacionals o 

internacionals, superi el cost de l‟activitat a desenvolupar per la persona beneficiària. 

 

 Cost total del projecte = Subvenció Projectes Innovadors  +  Cofinançament 

  (100 %)    (75%)         (25%) 

 

Per tal de cofinançar el 25% del cost total del projecte, les entitats beneficiàries 

poden optar a tres fonts: 

 Aportació dels beneficiaris i entitats col·laboradores 

 Altres subvencions: les entitats beneficiàries hauran de comunicar 

explícitament la  part cofinançada amb càrrec a altres subvencions, tant si està 

atorgades o sol·licitades. A tal efecte, s‟haurà de fer constar aquest aspecte en 

la sol·licitud de subvenció. 

 Altres aportacions privades 

En tot cas les aportacions de l‟entitat beneficiària no poden provenir de fons 

comunitaris. 

Ingressos 

Els ingressos que constitueixen rendes que redueixen la subvenció hauran de ser 

declarats per les entitats beneficiàries. S‟entendrà per ingressos els generats pel propi 

projecte subvencionat en concepte de vendes, lloguers, serveis, taxes d‟inscripció, 

matrícules o d‟altres equivalents. 

 

No té consideració d‟ingrés l‟aportació del sector privat al cofinançament del 

projecte. Aquesta aportació, juntament amb l‟ajut sol·licitat i l‟aportació de les entitats 

beneficiàries, que hauran de fer  constar en el pressupost i en la justificació econòmica 

del projecte, constituiran el cost elegible del projecte. 

 

Relació de documentació acreditativa de les despeses 

Les entitats beneficiàries hauran d‟arxivar la següent documentació acreditativa de 

les despeses imputades, sense perjudici que en determinats casos les inspeccions i 

els controls corresponents per part dels òrgans competents puguin requerir qualsevol 

altra documentació complementària.  
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Aquesta documentació haurà d‟estar a disposició del Servei d‟Ocupació de 

Catalunya i de la resta d‟òrgans competents, en el marc de les accions de control. 

L‟obligació de conservació de la documentació és de 3 anys a partir del tancament del 

Programa Operatiu, que no es preveu que sigui abans del 2021. En el cas de l‟extinció 

de l‟entitat beneficiària caldrà que aquesta faci arribar la documentació relativa als 

ajuts concedits al Servei d‟Ocupació de Catalunya per a la seva custòdia. 

 Fulls de nòmines pagades 

 Fulls de control horari del personal adscrit al projecte 

 Contractes del personal: en el cas de personal contractat de forma expressa 

per al projecte, els contractes hauran de fer constar la següent informació: 

o Que aquest es realitza per treballar en el projecte. 

o Indicar el temps de dedicació al projecte (si no és el 100% de la jornada).  

o Fer referència (incloure clàusula) al fet que es tracta d‟un contracte 

subvencionat a través del programa de Projectes Innovadors i 

Experimentals, convocatòria 2012-2013, del Servei d‟Ocupació de 

Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu.  

 Documents de cotització a la Seguretat Social (TC-1 i TC-2) 

 Liquidacions de l‟IRPF, així com el detall de tots els perceptors inclosos. Model 

190- Resum anual de retencions i pagaments a compte i Model 110, retencions 

i Ingressos a compte de l‟IRPF. Declaració responsable d‟imports satisfets amb 

hisenda. 

 Documents que acrediten les activitats realitzades com, per exemple, llistats de 

reunions mantingudes, actes de les dites reunions, estudis realitzats, convenis, 

etc. 

 Liquidació de despeses de manutenció, mobilitat i allotjament signats pel 

treballador (o el participant, si escau) amb els comprovants corresponents. 

 Documentació probatòria vinculada a despeses de manutenció, mobilitat i 

allotjament: convocatòries, actes de reunions, signatures d‟assistència... 

 Justificants de pagament (rebuts de transferència bancària) 

 Assentaments comptables  
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 Contractes formalitzats amb l‟entitat (lloguers, arrendaments....) 

 Contractes i convenis formalitzats per l‟entitat per a l‟execució d‟accions del 

projecte 

 Factures imputades a l‟activitat, desglossades per conceptes, on s‟especifiqui 

de forma separada els serveis professionals amb el detall d‟hores i el 

preu/hora, els materials i qualsevol altre concepte inclòs.  

En el cas que l‟import de la factura no s‟imputi íntegrament al projecte, 

haurà de quedar clarament separada identificada la part de la despesa que 

s‟imputa al projecte i s‟hauran d‟especificar els criteris d‟imputació utilitzats. 

 Informe de l‟entitat en què es reculli el mètode d‟imputació a prorrata, si 

s‟escaigués. 

 Avals formalitzats. 

 Rebuts de pagaments satisfets durant l‟exercici. 

 Quan l‟import de les despeses per a l‟adquisició de subministraments o 

prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica superi 

de manera individualitzada la quantia de 18.000 euros (exclòs IVA), sempre 

que el beneficiari no sigui un organisme públic, s‟haurà de conservar 

l‟expedient de contractació amb la següent documentació: 

1. Tres ofertes dels diferents proveïdors amb caràcter previ a la mateixa. 

2. Acreditació en el supòsit de no existir un nombre suficient d‟empreses que 

puguin prestar el servei.  

Aquest expedient de contractació haurà d‟incloure, si escau, justificació 

expressa en el cas de l‟elecció de la proposta econòmica menys avantatjosa. 

 

Altra documentació probatòria de la realització de les accions: 

 Una còpia de tots els productes obtinguts i materials lliurats. 

 Evidències gràfiques, quan sigui possible, de la realització de les accions 

(fotografies, vídeos...). 

 Qualsevol altra prova documental de l‟execució de les accions que permetin 

demostrar que les despeses imputades són reals.  
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 Documentació i els materials de difusió produïts objecte de la subvenció. 

 CV d‟experts i ponents externs que col·laborin en ponències o seminaris 

 CV dels formadors i de les formadores. 

 CV dels tutors i tutores/assessors i assessores. 

 Còpia de les ponències i altres materials. 

 Fulls de signatures dels assistents segons els models normalitzats. 

 En el cas d‟accions formatives, material formatiu lliurat  

 Fitxes de les i dels participants (model que es va enviar a l‟inici del projecte). 

 Si s‟han lliurat certificats d‟assistència, rebut signat pel o per la participant. 

 Fitxes dels i de les participants (model que es va enviar a l‟inici del projecte). 

Ús de productes 

L‟entitat beneficiària haurà de lliurar al Servei d‟Ocupació de Catalunya còpia de 

qualsevol material metodològic i de difusió o qualsevol altre tipus de producte obtingut 

a través de les accions subvencionades. El Servei d‟Ocupació de Catalunya es reserva 

la potestat de fer ús dels materials, metodologies i productes resultants objecte de la 

subvenció per tal de garantir la seva transferibilitat i el seu major aprofitament. 

Avaluació  

El Servei d‟Ocupació de Catalunya durà a terme un estudi d‟impacte sobre els 

resultats derivats de les subvencions a les quals sigui d‟aplicació aquesta Ordre i 

d‟acord amb els objectius previstos.  

Causes de revocació 

Són causes de revocació de les subvencions les que preveuen l‟apartat 3 de 

l‟article 92 bis i l‟article 99 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‟article 37 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com l‟incompliment de 

les obligacions establertes a la base 35 d‟aquesta Ordre. 

En el cas que les accions subvencionades no s‟hagin executat complint els criteris 

de qualitat tècnica o bé no s‟hagin assolit els resultats previstos conforme al projecte 

aprovat, el Servei d‟Ocupació de Catalunya procedirà a la corresponent revocació, 

total o parcial. 

31.2 Si l‟òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de 

comprovació tant del Servei d‟Ocupació de Catalunya com de la Intervenció General 

en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d‟alguna causa de 
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revocació de la subvenció concedida esmentades anteriorment, hauran d‟instar l‟inici 

del corresponent procediment de revocació, d‟acord amb el que preveu la secció 

quarta del capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya; o si aprecien algun 

motiu d‟infracció hauran d‟instar l‟inici del procediment sancionador, d‟acord amb el 

que preveu la secció cinquena de l‟esmentat capítol 9 de la Llei de finances públiques 

de Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a 

terme es troba amb una conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, 

dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l‟òrgan competent l‟ inici del 

procediment de revocació i sancionador. 

Renúncia 

Les entitats beneficiàries poden renunciar de forma expressa, total o parcialment, a 

les subvencions atorgades, d‟acord amb allò establert als articles 90 i 91 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre i, en cas que procedeixi, retornar les quanties 

corresponents al compte restringit d‟ingressos del Servei d‟Ocupació de Catalunya 

amb els interessos legals que corresponguin. 

En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior 

a la quantitat atorgada, l‟entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu 

dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, 

l‟òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent. 

Revisió 

El Servei d‟Ocupació de Catalunya podrà revisar, d‟ofici o a instància de part, les 

subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució d‟atorgament, per tal de rectificar 

els errors materials, de fet o aritmètics, així com en cas d‟alteració de les condicions 

previstes a la resolució d‟atorgament o de l‟obtenció concurrent d‟altres ajuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                

 

 

51 

51 

ANNEXOS 

  (Fase de sol·licitud) 

1. Sol·licitud 

2. Guió de la memòria 

3. Fitxa de projecte-Pla d‟accions 

4. Document de declaració de comptabilitat separada 

5. Declaració de documentació ja presentada 

6. Aspectes a tenir en compte pel que fa als convenis i contractes amb entitats 

col·laboradores 

7. Declaració que l‟entitat utilitzarà les mesures de prevenció i detecció dels casos 

d‟assetjament sexual i per raó de sexe. 

 


