
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

ORDRE EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per
al Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit
la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre convocatòria per a l'any 2014.

La prolongada durada de la crisi i el baix creixement de l’activitat econòmica ha generat, per una banda, una
situació de dificultat per trobar una col·locació, fet que implica un increment substancial del temps que una
persona treballadora en situació d’atur està inactiva, augmentant així el nombre de persones considerades en
situació d’atur de llarga durada i el nombre de persones en situació d’atur que deixen de percebre cap tipus de
prestació i/o subsidi; i, per altra banda, s’ha produït una modificació de les característiques i circumstàncies de
les persones en situació d’atur a Catalunya.

Aquest situació actual fa que per part del Servei d’Ocupació de Catalunya es consideri imprescindible que les
polítiques actives d’ocupació s’adrecin cada vegada més a col·lectius i territoris específics.

Amb aquests objectius, la present Ordre regula les bases del Programa treball i formació per a persones en
situació d’atur no perceptores que es dirigeix d’una manera preferent a les persones en situació d’atur que,
amb una edat igual o superior a 30 anys, hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i planteja
una distribució econòmica dels recursos que garanteixin un equilibri territorial per tal d’assegurar que hagi una
oferta d’aquesta nova política activa d’ocupació adient a tot el territori i adequada a les seves necessitats.

És en aquest sentit que el Servei d’Ocupació de Catalunya consolida el Programa, iniciat en el 2013, treball i
formació que garanteix ocupació per aquests col·lectius específics i que els ofereix una major qualitat de les
accions formatives que es desenvolupin, atesa l’obligatorietat que aquestes estiguin incloses en el catàleg
d’accions formatives professionalitzadores certificables i, per tant, permetin integrar-se en un possible itinerari
ocupacional de la persona en situació d’atur.

Cal destacar, novament, el consens que aquest Programa ha rebut per part dels agents socials, sindicats,
associacions municipalistes de Catalunya i associacions patronals que ha permès la signatura d’una pròrroga de
l’Acord marc de l’any 2013 per tal d’establir uns nivells salarials homogenis a nivell de tota Catalunya i, que,
sobretot, i tenint en compte el volum de persones en situació d’atur no perceptors de prestació o subsidi,
assegura amb el pressupost existent el major nombre possible de persones participants.

Al igual que a l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, la convocatòria de l’exercici 2014 preveu la utilització
de la plataforma EACAT i, per tant, dóna una major facilitat i agilitat de gestió del Programa per part de les
entitats locals i una més ràpida resolució del procés d’atorgament de les subvencions.

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, que
estableix les disposicions comuns relatives als “Fons Estructurals i d’Inversió Europeus” i les disposicions
generals relatives al FEDER, al FSE i al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i que deroga el
Reglament (CE) núm.1083/2006 del Consell;

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
relatiu a l’FSE i que deroga el Reglament núm. (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Vista la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del Servei d'Ocupació de
Catalunya (DOGC núm. 3676, de 12.07.2002);

Vista la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (DOGC núm.
6551, de 30.01.2014);

A aquestes bases els són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.
276, de 18.11.2003), el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol
(BOE núm. 176, de 25.6.2006), i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vista la reunió de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals celebrada el 23 d’abril de 2014,
mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels
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Pressupostos de l’Estat;

Atesos els informes de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació i
de la Intervenció Delegada, havent informat prèviament al Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de
Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides.

Per tot això,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

1.1 Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa de treball
i formació que integra accions formatives i experiència laboral, adreçat a persones en situació d’atur,
prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi.

1.2 Obrir la convocatòria per a l’any 2014.

 

Article 2

Aplicació pressupostària i import convocat

2.1 L'import màxim destinat a la concessió per a les subvencions del Programa treball i formació per a
persones en situació d’atur no perceptores és de 9.000.000,00 euros amb càrrec a les partides pressupostàries
6204 D/460000103/331D/0000, 6204 D/461000103/331D/0000 i 6204 D/469000102/331D/0000.

2.2 Les actuacions previstes en aquesta Ordre podran estar cofinançades en el marc d’un Programa Operatiu
de l’objectiu de “Inversió en Creixement i Ocupació” del Fons Social Europeu, pel període 2014-2020, en el
percentatge que es determini.

2.3 La distribució inicial d'imports de les partides pressupostàries podrà ser modificada en atenció al
desenvolupament i les necessitats de cada programa.

2.4 Aquests imports es podran ampliar mitjançant resolució del/de la director/a del Servei d’Ocupació de
Catalunya.

2.5 L’atorgament d’aquestes subvencions resta condicionat a la disponibilitat pressupostària suficient per a
aquesta finalitat atès que correspon a programes acordats a la reunió de la Conferència Sectorial d’Ocupació i
Assumptes laborals celebrada el dia 23 d’abril de 2014, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les
subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat.

 

Article 3

Sol·licituds i termini de presentació

3.1 El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 8 d’agost de 2014, inclòs.

3.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 8.

 

Article 4

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el
règim de recursos es regulen a la base 11.

 

Article 5
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Termini d’execució de les accions

El termini d’execució de les accions d’experiència laboral i formació és, com a màxim, el 30 d’abril de 2015.

El termini d’execució de les accions de coordinació i prospecció és, com a màxim, el 15 de maig de 2015.

 

 

Disposició addicional

Atès que el futur Programa Operatiu en el marc de l’objectiu de “Inversió en Creixement i Ocupació” per al
període 2014-2020 del Fons Social Europeu està en tràmit d’elaboració, els indicadors de la base 17 són
únicament els comuns (d’execució i de resultat) previstos al Reglament (UE) núm. 1304/2013, del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Un cop aprovat el Programa Operatiu, es publicaran al
DGOC els indicadors específics (d’execució i de resultat) finalment integrats en el Programa.

 

 

Disposició transitòria

Els expedients de subvencions que s’hagin atorgat d’acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre es
continuaran regint per les bases reguladores a l’empara de les quals es van atorgar.

 

 

Disposició derogatòria

Resta derogada l’Ordre EMO/210/2013, 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de les subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i formació adreçat a persones
aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i
s’obre la convocatòria per a l’any 2013.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

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

 

Barcelona, 21 de juliol de 2014

 

Felip Puig i Godes

Conseller d'Empresa i Ocupació

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a la realització del Programa de treball i
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formació que integra accions formatives i experiència laboral, adreçat a persones en situació d’atur,
prioritàriament de 30 o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi.

 

Base 2

Entitats beneficiàries

2.1. Poden ser entitats beneficiàries dels ajuts previstos en aquesta Ordre les entitats locals següents:

a) Els ajuntaments de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria
de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a
aquells, d’acord amb els municipis que consten a l’annex 6 d’aquesta Ordre.

b) Els consells comarcals de Catalunya, o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en
matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o
vinculades a aquells, d’acord amb les comarques que consten a l’annex 6 d’aquesta Ordre.

c) En cas d’ajuntaments o consells comarcals que hagin delegat la gestió de les polítiques actives d’ocupació o
promoció econòmica del seu àmbit territorial en altres entitats de caràcter supralocal, podran ser aquestes
últimes les que sol·licitin i gestionen els seus projectes.

En els supòsits b) i c) és necessari l’acord plenari o de l’òrgan de govern competent de l’entitat local municipal
que aprovi la sol·licitud i l’execució del projecte per part del consell comarcal que li correspongui o de l’entitat
de caràcter supralocal, indicant, al mateix, el nombre de contractes de treball que es sol·liciten.

2.2. El procediment de preassignació de contractes de treball ha estat el següent:

a) A l’efecte de determinar el número de contractes de treball que s’ha assignat a cada municipi i/o comarca
en l’annex 6 s’ha tingut en compte, d’acord amb el col·lectiu prioritari d’aquesta Ordre, el nombre de persones
en situació d’atur no perceptores de prestació i/o subsidi per municipi i el percentatge d’atur no perceptor del
municipi respecte al seu atur total, ajustant l’assignació per tal d’obtenir un adequat equilibri territorial que
permeti assegurar una correcta oferta ocupacional a tota Catalunya.

b) S’ha establert: el total d’atur d’edat igual o major de 30 anys no perceptor de prestació o subsidi a cada
municipi, d’acord amb les dades corresponents al passat mes de març de 2014.

c) D’acord amb els criteris establerts a l’apartat a) i b) anterior s’estableix una ràtio d’assignació dels
contractes en funció del percentatge de persones en situació d’atur no perceptores en relació a la població de
cada municipi o comarca.

d) Aquest número s’ha arrodonit fins al número sencer més proper, fins a obtenir el número de contractacions
preassignades a cada municipi o comarca.

Les entitats locals dels municipis que consten a l’annex 6 d’aquesta Ordre amb un nombre igual o superior a
quatre contractes, poden presentar la sol·licitud per realitzar el projecte per si mateix.

Les contractacions corresponents als municipis que consten a l’annex 6 amb un nombre inferior a quatre
contractes, s’han sumat i s’han incorporat a l’assignació corresponent al seu consell comarcal, que és qui pot
presentar la sol·licitud. En aquest cas és necessari l’acord de l’òrgan de govern competent de l’entitat local, que
aprovi la presentació de la sol·licitud i l’execució del projecte per part del consell comarcal que li correspongui,
indicant, al mateix, el nombre de contractes de treball que es sol·liciten.

A l’efecte de garantir un equilibri territorial i una oferta de polítiques actives en tot el territori, s’estableix un
topall màxim de contractacions a sol·licitar de dos cents cinquanta contractes de treball, i una preassignació
mínima de deu contractacions per als consells comarcals que agrupen els municipis amb preassignació de
menys de quatre contractacions, excepte en les comarques no incloses en la convocatòria pel a l’any 2014 del
Programa treball i formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció,
que el seu mínim és de 13.

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària

3.1 Les entitats beneficiàries sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de persones treballadores amb disminució sobre el nombre total de
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persones treballadores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l’article
42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3.12.2013), el Reial
decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005) i el Decret 322/2011, de 19 d’abril, (DOGC núm.
5864, de 21.4.2011). Aquest requisit només és aplicable en cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a
cinquanta persones.

b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de
sol·licitud, previ a la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició d’entitat beneficiària previstes
a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Disposar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar casos
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball. Aquest requisit
només és aplicable en cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones.

e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística. (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració
laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el
treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per
Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000).

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya.

h) Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); el Reial decret 39/1997, de 17 de
gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997), així com d’acord
amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc
normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de 13.12.2003).

i) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat,
adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En cas de les
empreses de més de 250 persones treballadores, aquestes hauran d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori
un Pla d’Igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la
igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007).

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

3.2 El compliment d’aquests requisits s’haurà d’acreditar mitjançant la signatura de les declaracions que
inclourà la sol·licitud de l’ajut.

 

Base 4

Obligacions de les entitats beneficiàries

Són obligacions generals de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el Servei d’Ocupació de Catalunya en la forma i termini que
s’estableix en aquesta Ordre i en la Guia de prescripcions tècniques del Programa.

b) Formalitzar el corresponent encàrrec de gestió, en cas que l’entitat beneficiaria sigui una entitat pública, i
aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, sempre que aquests hagin recollit
expressament en la norma que els crea o en els seus estatus que tenen la condició de mitjà propi i servei
tècnic de l’entitat beneficiària d’acord amb el que estableix l’article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 279, de
16.11.2011).

c) Justificar davant l’òrgan concedent, el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió
o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l’activitat que ha de cobrir l’import
finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l’activitat o la inversió, el
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cost total corresponent, sense perjudici d’altres mitjans de comprovació que s’hagin establert en les bases
reguladores.

d) Verificar l’existència d’una pòlissa d’assegurança d’accident, amb caràcter previ a l’inici de l’acció formativa
subscrita per l’entitat que imparteixi la formació i, que s’ajusti tant al període de duració teoricopràctic de
l’acció formativa com al seu horari diari, que cobreixi les despeses d’accident in itinere, els riscos derivats de
les visites de l’alumnat a empreses o altres establiments que s’organitzin per donar suport al desenvolupament
de les accions formatives. L’assegurança ha de cobrir el període formatiu, la durada de les pràctiques en
empreses i el mòdul de formació pràctica vinculat als certificats de professionalitat, si escau. L’entitat
beneficiària pot optar per subscriure una pòlissa d’assegurança col·lectiva que doni cobertura a tot l’alumnat
del projecte aprovat.

e) Conservar tots els documents justificatius de les despeses cofinançades per l’FSE durant un termini de tres
anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes on s’han inclòs aquestes despeses. El
Servei d’Ocupació de Catalunya informarà als beneficiaris de la data d’inici d’aquest període. Els documents
s’han de conservar en forma d’original, còpia compulsada de l’original i en versió electrònica.

f) Proposar a l’òrgan competent qualsevol canvi que, d’acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la
destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s’ha de notificar prèviament i per escrit
a l’òrgan instructor, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis
substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquestes bases. Els canvis
no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

g) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei d’Ocupació de Catalunya, i a les de
control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant
tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

h) Comunicar a l’òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la
mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que
recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja
comunicades, a fi i efecte que se’n puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s’ha d’efectuar
tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

i) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l’entitat beneficiària**** en cada cas, així com
aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions,
amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

j) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que
s’indiquin en la corresponent resolució.

k) Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit
producte de l'actuació subvencionada, d’acord amb les mesures de difusió contingudes a la base 25.

l) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d’una banda, la
correcta realització de les activitats objecte d’aquesta subvenció, i d’altra, l’adequació entre els registres
comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d’aquestes activitats.

m) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de
forma separada o per qualsevol altre mitjà, que permeti verificar el registre comptable d’aquestes despeses i,
si escau, el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu.

n) Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.

o) En cas de formació de certificat de professionalitat, impartir i avaluar la formació corresponent a certificat de
professionalitat d’acord amb el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de
professionalitat i el Reial decret que regula el certificat de professionalitat que s’ha impartit.

p) Informar del cofinançament pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu que s’aprovi en el marc
de l’objectiu de “Inversió en Creixement i Ocupació” per al període 2014-2020.

q) Acceptar la seva inclusió en la llista d’entitats beneficiàries publicada d’acord amb l’article 115 apartat 2 del
Reglament (UE) núm.1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

 

Base 5
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Persones destinatàries del Programa

5.1. Són persones destinatàries del Programa les persones en situació d’atur, prioritàriament de 30 anys o
més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi.

5.2. Als efectes d’aquest Programa, s’entén per persones en situació d’atur aquelles persones inscrites en
l’oficina de treball com a demandants d’ocupació no ocupades a la data immediatament anterior a la
presentació de la corresponent oferta de treball.

Dins del col·lectiu prioritari, les persones participants hauran d’haver exhaurit la prestació per desocupació i/o
el subsidi sense nous drets a percebre’ls a la data de la selecció. Les persones en situació d’atur que, en el
moment de l’oferta de treball, siguin perceptores del Plan Prepara o el RAI, no poden participar en el Programa.

5.3. En qualsevol cas, les persones contractades en el marc d’aquest Programa han d’estar inscrites en l’oficina
de Treball com a demandants d’ocupació no ocupades i han de complir tots els requisits legals per poder
formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

5.4. La participació en aquest Programa implica la incompatibilitat de les persones participants en qualsevol
altra política activa d’ocupació subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya durant la seva permanència.
Igualment, tres absències injustificades d’una persona participant, en el període d’un mes, o la falta total
d’aprofitament és motiu d’exclusió del Programa.

 

Base 6

Accions i despeses subvencionables

6.1. Accions d’experiència laboral:

Aquestes accions s’adrecen a facilitar la pràctica laboral de les persones participants mitjançant el
desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social.

Les entitats locals poden sol·licitar, ja sigui directament o mitjançant els consells comarcals en el seu cas o
mitjançant les entitats previstes a la base 2.1.c), un número indeterminat de contractacions no superiors a 250
en diferents projectes però haurà de prioritzar-los en la seva sol·licitud.

S’entén per projecte el conjunt de contractes de treball referits tots a una mateixa família professional.

Els projectes comporten la contractació laboral per part de l’entitat local sol·licitant o els seus organismes
autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i
de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles persones participants per a desenvolupar
treballs d’interès públic i caràcter social.

Aquests treballs hauran de ser competència de l’entitat local sol·licitant.

L’execució d’aquests projectes no podrà ser objecte d’adjudicació, contractació administrativa o encàrrec de
gestió a cap entitat o empresa aliena a les establertes a la base 2 d’aquesta Ordre. En cas d’empreses
públiques municipals s’haurà de fer el corresponent encàrrec de gestió.

El contracte de treball haurà de tenir obligatòriament una durada de sis mesos i una jornada laboral del 100%
de la jornada laboral d’aplicació, d’acord amb el conveni laboral de l’entitat o, en el seu defecte, del sector.

Durant el desenvolupament de la contractació laboral l’entitat local ha d’incorporar el personal tècnic i/o de
suport propi necessari per tal d’assegurar el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el
compliment de la normativa de riscos laborals d’aplicació.

6.2. Accions formatives

Aquestes accions van adreçades al desenvolupament d’una activitat formativa professionalitzadora per part de
les persones participants a les accions d’experiència laboral.

Aquesta formació és obligatòria per a totes les persones participants al Programa i, preferentment, ha d’estar
relacionada amb el treball que desenvolupa i s’impartirà dins durant el contracte de treball i dins de l’horari
laboral.

La formació haurà de tenir una durada mínima de 80 hores i màxima de 120.

Els mòduls formatius que s’imparteixin han de correspondre obligatòriament a formació per a l’obtenció d’un
certificat de professionalitat i han de ser impartits per un centre acreditat i homologat pel Servei d’Ocupació de
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Catalunya. Aquestes accions han de complir tots els requisits establerts en el Reial decret 34/2008, de 18 de
gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, modificat pel Reial decret 1675/2010, de 10 de
desembre, i el Reial decret 189/2013, de 15 de març, així com els Reials decrets que regulen cada certificat de
professionalitat.

A l’efecte de la impartició de les accions formatives:

a) Si l’entitat local és un centre acreditat i té les aules homologades podrà executar directament l’acció
formativa, i procedirà a la sol·licitud i tramitació de les accions formatives professionals corresponents
mitjançant l’aplicació GIA del Servei d’Ocupació de Catalunya.

b) L’entitat local podrà subcontractar entitats públiques o privades acreditades i amb aules homologades per
executar-la. L’import màxim de subcontratació és el 100% de la quantia de la subvenció atorgada a l’entitat
local per a les accions de formació. La prestació de serveis formatius i el seu cost s’hauran de regular per allò
que disposi la normativa vigent sobre contractació en el sector públic i la normativa reguladora de
subvencions. L’entitat subcontractada haurà de garantir i acreditar a l’entitat beneficiària que les instal·lacions
reuneixen les condicions adequades de solidesa i seguretat. En qualsevol cas, l’entitat local serà responsable
davant del Servei d’Ocupació de Catalunya que l’actuació formativa s’hagi executat correctament.

c) Per tal d’optimitzar els recursos ocupacionals existents, les entitats locals també podran derivar persones
participants a accions formatives del territori desenvolupades per centres acreditats en especialitats
certificables. En aquestes circumstàncies, les despeses d’aquestes accions formatives no són subvencionables
per l’entitat que deriva les persones participants. En cas que aquestes accions formatives gestionades per
altres entitats públiques o privades estiguin subvencionades, aquesta derivació s’haurà d’articular mitjançant
un conveni de col·laboració entre l’entitat local i l’entitat que realitza la formació. En aquest conveni hauran de
quedar recollits els compromisos d’ambdues entitats, les característiques de la formació i la constància
expressa que no hi ha cap intercanvi econòmic.

En els supòsits a) i b) l’entitat local disposa de 15 dies hàbils, a partir de la notificació de la resolució
d’atorgament, per proposar i trametre les accions formatives a realitzar mitjançant l’aplicació de gestió integral
d’accions (GIA) del Servei d’Ocupació de Catalunya. L’entitat beneficiària trametrà al Servei d’Ocupació de
Catalunya, via EACAT, el document de proposta generat per l’aplicació GIA.

En els supòsits c) l’entitat local disposa de 15 dies hàbils, a partir de la notificació de la resolució d’atorgament,
per enviar via EACAT el conveni de col·laboració entre l’entitat local i l’entitat que realitza la formació.

Finalitzada aquesta formació que ha d’estar vinculada a un certificat de professionalitat, les persones que
finalitzin l’acció formativa amb avaluació positiva podran sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya
l’acreditació parcial acumulable corresponent al mòdul formatiu superat.

Si el Servei d’Ocupació de Catalunya detecta que no s’han complert els requisits d’accés dels/de les alumnes o
els del personal docent o que no s’ha realitzat la formació en les instal·lacions i els equipaments adequats o
que no s’han aplicat els criteris d’avaluació indicats en el reial decret regulador, no s’expediran els certificats de
professionalitat corresponents als/ a les alumnes afectats/ades.

En cas que no existeix al seu àmbit geogràfic o proper una oferta formativa vinculada a un certificat de
professionalitat, l’entitat local disposa de 15 dies hàbils, a partir de la notificació de la resolució d’atorgament,
per justificar i proposar al Servei d’Ocupació de Catalunya via EACAT, la realització d’una acció formativa,
igualment professionalitzadora, d’acord amb els imports de la base 7 i el guió establert a la Guia de
Prescripcions tècniques del Programa disponible a la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya
(http://www.oficinadetreball.cat). Aquesta formació podrà ser executada per la pròpia entitat o subcontractada,
total o parcialment, fins el 100%.

Els consells comarcals desenvoluparan d’una manera centralitzada les accions formatives corresponents a les
persones participants de les entitats locals que han sol·licitat la seva participació mitjançant els mateixos.

La no realització de l’acció formativa per causa imputable a la persona treballadora implica un incompliment en
les condicions del Programa i la seva baixa en aquest.

A l’inici de l’acció formativa, l’entitat beneficiària haurà de lliurar, al Servei d’Ocupació de Catalunya:

- La fitxa dels experts i l’acreditació de compliment de requisits.

- DL1.

- Fitxes d’alumnes.

- Documentació d’accés a la formació, si escau.
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Finalitzada l’acció formativa l’entitat local disposa d’un termini de dos mesos, a comptar de la finalització de
l’acció, per lliurar al Servei d’Ocupació de Catalunya:

- Acta d’avaluació.

- Document informe final d’assistència (IFA) en relació a les accions formatives

El Servei d’Ocupació de Catalunya expedirà un certificat de la formació realitzada sempre que s’hagi assistit
amb aprofitament al 75%, com a mínim, de l’acció formativa.

Les entitats encarregades d’impartir les accions formatives han de contractar, abans de l’inici del curs, una
pòlissa d'assegurança d'accidents personals que cobreixi, per a cadascun dels/de les alumnes, un capital de
23.432,25 euros en cas de mort, i un capital de 46.864,52 euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc
d'accident durant el desplaçament, per qualsevol mitjà, i durant l'assistència als cursos de formació. Aquest
compromís entre l’entitat beneficiària i l’entitat formadora haurà d’estar recollit al contracte/conveni que
formalitzin.

Les places d’accions formatives vacants per abandonament de la persona treballadora hauran de ser cobertes
per les persones treballadores, seleccionades de la llista de persones candidates suplents a l’oferta de treball
que es va gestionar en el seu moment, o en el seu defecte per les persones candidates que es derivin d’una
nova oferta genèrica d’ocupació, durant el temps restant del contracte i sempre i quan l’execució de l’acció
formativa ho permeti.

6.3. Accions de coordinació i prospecció d’empreses:

Aquestes accions faciliten a les entitats locals la gestió del Programa de treball i formació i donen suport als
processos ocupacionals que desenvolupen les persones participants al llarg del programa.

Les tasques que desenvoluparan el personal tècnic contractat comprenen la coordinació entre els diferents
projectes d’experiència laboral i les accions formatives, tasques de tutorització i seguiment a les persones
participants, tant durant la formació, com durant el període de contractació i prospecció d’empreses en el seu
territori adreçades a facilitar la inserció laboral al finalitzar el Programa.

Poden sol·licitar subvenció per a la realització d’aquestes accions les entitats locals dels municipis que tinguin
preassignades inicialment un mínim de 15 contractacions, d’acord amb l’annex 6 d’aquesta Ordre, així com els
consells comarcals.

Inclouen la contractació de personal per una durada de set mesos i una jornada laboral del 70% de la jornada
laboral establerta al conveni laboral de l’entitat local o en el seu defecte del sector.

Les persones a contractar en aquesta acció hauran de estar inscrites en les oficines de Treball del Servei
d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades a la data immediatament anterior a la
presentació de la corresponent oferta de treball.

6.4. Cadascun d’aquests tipus d’acció pot desglossar-se en diferents projectes, excepte en cas de les accions de
coordinació i prospecció d’empreses que correspon a un únic projecte.

6.5 Es consideren despeses subvencionables les establertes a l’annex 4 d’aquesta Ordre i s’imputaran d’acord
amb els criteris definits a l’Annex 5.

6.6 El Programa de treball i formació es considerarà iniciat amb la primera contractació de les accions
d’experiència laboral o de coordinació i prospecció d’empreses.

6.7. Els contractes de treball corresponents a les accions d’experiència laboral s’hauran d’iniciar com a màxim
el 31 d’octubre de l’any de la convocatòria i hauran de finalitzar com a màxim el 30 d’abril de l’any següent.

6.8. Els projectes de coordinació i prospecció d’empreses s’hauran d’iniciar entre 15 dies abans o 15 dies
desprès de la data de la primera contractació de les accions d’experiència laboral, i en qualsevol cas, hauran de
finalitzar com a màxim 15 dies més tard que els contractes d’experiència laboral.

 

Base 7

Quantia

7.1 Per a les accions d’experiència laboral, el Servei d’Ocupació de Catalunya finançarà per al 100% de la
jornada establerta al conveni d’aplicació de l’entitat local, fins un import màxim de 850,00 euros mensuals més
l’import corresponent a dues pagues extres, durant sis mesos. Aquest import correspon al salari base i les
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pagues extraordinàries corresponents, i s’incrementarà amb les despeses de cotització empresarial que
correspongui.

Les despeses generades durant la baixa laboral de les persones treballadores, tant si és per malaltia o accident
comú com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat seran subvencionables però no
certificables a l’ FSE.

Les substitucions per baixes voluntàries o per rescissió del contracte de la persona treballadora no suposa en
cap cas un increment de la subvenció ni de la durada de la contractació subvencionada total de sis mesos.

7.2. Per a les accions formatives, es subvencionarà el 100% del cost total de les accions formatives, d’acord
amb els imports màxims dels mòduls formatius establerts a la Resolució EMO/1237/2014, de 2 de juny, o
normativa posterior que l’actualitzi, que estableix els mòduls econòmics aplicables a les accions formatives
professionals per a l’ocupació, en matèria de formació d’oferta, que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya.

A l’efecte de dictar la resolució d’atorgament de subvenció, s’estableix un import de 450 euros per persona
participant contractat corresponent a 5,00 euros per 90 hores.

El cost màxim de la formació es determinarà en l’autorització de l’acció formativa a realitzar. Si aquest import
és inferior al establert a la Resolució d’atorgament de la subvenció, l’entitat local podrà renunciar a la
diferència. Si l’import és superior, una vegada finalitzat el programa i revisada la justificació econòmica
presentada per l’entitat local, el Servei d’Ocupació de Catalunya procedirà a regularitzar la subvenció i a abonar
a l’entitat local la diferència resultant.

A efectes del càlcul de la subvenció màxima que es podrà admetre com a justificada, es consideraran també
com a hores efectives les que corresponguin a les persones treballadores que abandonin el Programa per
causes no imputables a l’entitat local, i per al període de temps comprès entre la data de la baixa a l’acció
formativa de la persona treballadora participant en el projecte d’ocupació en cas de substitució, i els
corresponents als dies lectius no assistits.

La substitució de persones treballadores per baixes voluntàries o per rescissió del contracte no suposarà en cap
cas un increment de la subvenció de les accions formatives.

7.3. Per a les accions de coordinació i prospecció d’empreses del Programa treball i formació per a persones en
situació d’atur no perceptores, el percentatge subvencionable de l’acció serà el 100% del seu import
corresponent a les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Social derivades de la contractació laboral
amb una durada de set mesos i 70% de la jornada laboral, d’acord amb les condicions establertes al conveni
laboral de l’entitat local o en el seu defecte del sector d’aplicació.

Les despeses generades durant la baixa laboral de les persones treballadores, tant si és per malaltia o accident
comú com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat seran subvencionables però no
certificables a l’ FSE.

Les substitucions per baixes voluntàries o per rescissió del contracte de la persona treballadora no suposa en
cap cas un increment de la subvenció ni de la durada de la contractació subvencionada total de sis mesos.

 

Base 8

Sol·licituds i documentació

8.1 El formulari de sol·licitud estarà disponible a l’aplicació de subvencions de projectes i accions per a
l’ocupació i estarà a disposició de les entitats beneficiàries a la pàgina web de l’Oficina Virtual de Tràmits
(http://www.gencat.cat/ovt/), a la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya (http://www.gencat.cat/empresaiocupacio), a la pàgina web del Servei d’Ocupació de Catalunya
(http://www.oficinadetreball.cat) , i a la plataforma EACAT.

8.2 Les entitats beneficiàries presentaran les sol·licituds de subvenció per mitjans telemàtics, a través de
l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).

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

a) Requisits als que fa referència la base 3.

b) Existència o no d'altres subvencions o ajudes públiques i/o privades, nacionals o internacionals, per al
mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la
quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o
concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat.
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c) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats, en els
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable.

d) Mantenir un sistema de comptabilitat separada o un codi comptable adequat en relació a les transaccions
relacionades amb les actuacions.

e) En cas que l’entitat beneficiaria sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant
ens instrumentals, haurà d’indicar l’entitat que actuarà com a mitjà propi de l’entitat beneficiària, i que per tant
tindrà recollit expressament en la norma que la crea o en els seus estatus, que té la condició de mitjà propi i
servei tècnic de l’entitat beneficiària d’acord amb el que estableix l’article 24.6 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, així com
que s’ha formalitzat el corresponent encàrrec de gestió.

f) Disposar de l’acord de l’òrgan de govern competent de l’entitat local pel qual s’aprova la presentació, en el
marc del programa de Treball i Formació, de la sol·licitud de subvenció i la realització de les accions incloses,
de contractació de persones en situació d’atur per part de l’entitat sol·licitant, amb indicació del conveni
col·lectiu, o acord retributiu, si escau, a aplicar.

g) Disposar del certificat del/de la secretari/ària i/o interventor/a de l’administració local on es faci constar la
disposició pressupostària per al finançament de la part de l’acció finançada directament per l’entitat sol·licitant,
amb indicació de les partides pressupostàries corresponents.

h) En cas d’entitats locals que participin al Programa mitjançant el seu consell comarcal, acord de l’òrgan de
govern competent de l’entitat local municipal pel qual s’aprova aquesta participació amb indicació de l’acció
d’experiència laboral i el nombre de persones en situació d’atur a contractar.

8.4 La presentació de la declaració responsable faculta l’Administració per verificar en qualsevol moment la
veracitat de les dades declarades.

8.5 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Servei d’Ocupació de Catalunya per obtenir per
mitjans electrònics les dades relatives a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. A més d’aquestes
dades, amb la presentació de la sol·licitud també es consultarà el NIF de l’entitat que sol·licita i el NIF o NIE del
representant legal de l’entitat. En l’imprès de sol·licitud, caldrà autoritzar la consulta del NIF o NIE del
representant legal de l’entitat, i en cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s’haurà de
presentar el document acreditatiu corresponent.

8.6 Amb la sol·licitud generada mitjançant l’aplicació de subvencions de projectes i accions per l’ocupació s’ha
d’adjuntar la documentació que es relaciona a continuació:

a) Memòria dels projectes d’experiència laboral.

b) Memòria del projecte de coordinació i prospecció d’empreses.

c) En cas que l’entitat local sol·licitant sigui un organisme autònom o altres entitats jurídiques de creació
voluntària, dependents o vinculades a una administració local, caldrà aportar l’acord o acords municipals pels
quals es decideix la seva creació i els estatuts i/o altres documents fundacionals, i les seves modificacions. En
cas que estigui publicada en un butlletí oficial, només serà necessari indicar-ne la referència de la publicació a
la sol·licitud.

d) En cas que no s’hagi presentat mai el full de domiciliació bancària degudament emplenat d’acord amb el
model del Departament d’Economia i Coneixement, apartat de serveis i tràmits, disponible a l’adreça
(http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Arxius/doc_92922561_1.pdf ), o es volen modificar les
dades consignades, s’ha d’aportar-ne un de nou. En cas que ja s’hagi presentat aquest full el Servei
d’Ocupació de Catalunya, només serà necessari informar-ne les dades a la sol·licitud.

8.7 En cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol dels departaments de la Generalitat de
Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una
declaració de la persona o entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació
de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta
declaració s’inclou al formulari de sol·licitud.

En cas que s'haguessin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de
vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar,
s'haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

8.8 Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquest article, es requerirà la persona sol·licitant
perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació
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que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d’acord amb el que
disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

Aquests requeriments i la tramesa dels mateixos per part de l’entitat local es realitzarà mitjançant la
plataforma EACAT.

8.9 Les entitats beneficiàries que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o
qualsevol altra condició especial, cal que aportin documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial.

 

Base 9

Inadmissió i desistiment

9.1 L’incompliment dels requisits no esmenables de la base 3 o del termini de presentació de sol·licituds que
estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

9.2 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8 o la manca d’esmena dels
requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ comporta el desistiment de la
sol·licitud. El requeriment es notifica individualment a les entitats sol·licitants.

9.3 Qualsevol entitat sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció presentant un
escrit de desistiment i la Subdirecció de Polítiques Actives d’Ocupació, mitjançant el Servei de Promoció de
l’Ocupació, ha d’acceptar el desistiment.

9.4 Prèviament a la concessió de les subvencions, la Subdirecció de Polítiques Actives d’Ocupació, mitjançant el
Servei de Promoció de l’Ocupació, ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds.
Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada per qualsevol mitjà que permeti tenir
constància de la recepció per la persona interessada o el seu representant, d’acord amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999). Així mateix, es podran
utilitzar mitjans electrònics quan les persones interessades així ho hagin sol·licitat o consentit expressament,
d’acord amb l’article 43 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el/la
secretari/ària d’Ocupació i Relacions Laborals en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la notificació de
la resolució, segons el que estableix l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu com, i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Base 10

Procediment de concessió

10.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de procediment reglat,
d’acord amb el col·lectiu prioritari d’aquesta Ordre, el nombre de persones en situació d’atur no perceptores de
prestació i/o subsidi per municipi i el percentatge d’atur no perceptor del municipi respecte al seu atur total,
segons la preassignació establerta en la base 2 punt 2 d’aquesta Ordre.

10.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Subdirecció de Polítiques Actives d’Ocupació,
mitjançant el Servei de Promoció de l’Ocupació.

10.3. Una vegada registrada la sol·licitud, es revisarà la documentació presentada i es verificarà el compliment
de l’entitat local i les accions sol·licitades dels requisits establerts a les bases 2, 3 i 6 d’aquesta Ordre.

10.4 Quan l’expedient sigui complet, es procedirà a l’atorgament de les subvencions de la manera següent:

a) Per a l’assignació de subvencions per a les accions d’experiència laboral, es procedirà a l’aprovació de les
contractacions i imports segons l’ordre de preferència establert per l’entitat local en la seva sol·licitud, fins
arribar a les contractacions assignades a l’Annex 6 o l’import màxim equivalent establert a la base 7.1
d’aquesta Ordre.

En cas que restessin contractes de treball per assignar segons l’Annex 6, es procedirà a incrementar l’import,
corresponent a un contracte de treball més per entitat, seguint l’odre decreixent d’acord amb el percentatge
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establert a la base 2, i així successivament fins a esgotar el nombre de contractacions preassignades a la
comarca d’acord amb l’Annex 6 d’aquesta Ordre.

Si restessin contractes de treball per assignar, s’assignaran a aquelles comarques de la mateixa demarcació
territorial, d’acord amb els criteris anteriors.

En cas de no esgotar el nombre de contractacions previstes a la demarcació territorial, es repartirà a les altres
demarcacions, comarques i municipis d’acord amb l’establert amb anterioritat fins a esgotar el pressupost de la
convocatòria.

b) Per a l’assignació de subvencions per a les accions formatives, es procedirà a assignar, en funció del nombre
de contractes de treball atorgats per les accions d’experiència laboral, l’import corresponent a la formació.

c) Per a l’assignació de subvencions per a les accions de coordinació i prospecció d’empreses, es procedirà a
assignar, en funció del nombre de contractes de treball preassignats a l’Annex 6 per les accions d’experiència
laboral, un import per a la contractació del personal del projecte de coordinació i prospecció d’empreses
d’acord amb el criteri següent:

- De 15 a 100 contractes, subvenció per a una contractació.

- De 101 a 200 contractes, subvenció per dues contractacions.

- De 201 a 250, subvenció per a tres contractacions.

En cas dels consells comarcals, es preveu la subvenció per a la contractació d’una persona per a la coordinació
i prospecció d’empreses que tenen proposta d’aprovació igual o superior a 10 contractacions.

10.5 A la vista de l’expedient, l’òrgan instructor elevarà una proposta d’atorgament a l’òrgan competent,
degudament motivada, amb el tràmit d’audiència previ. Es podrà prescindir d’aquest tràmit quan no figurin en
el procediment ni es tinguin en consideració altres fets o al·legacions o proves que les presentades per les
persones interessades.

10.6 El Servei d’Ocupació de Catalunya tindrà la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans
que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Base 11

Resolució i notificació

11.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és el/la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya, a
proposta del/de la subdirector/a general de Polítiques Actives d’Ocupació.

11.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 3 mesos, a comptar des de la data de
publicació de la convocatòria.

11.3 La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha de contenir, com a mínim, la identificació
de l’entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l’import, i en cas que s’autoritzin bestretes, la
justificació de l’execució de l’objecte de la subvenció, la forma i la quantia de les garanties que, si s’escau, ha
de presentar el beneficiari, i, si escau, l’autorització de subcontractació de les actuacions subvencionables.

11.4 Aquesta resolució es notificarà a l’entitat interessada per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de
la recepció per l’interessat o el seu representant, d’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Així mateix, es podran utilitzar mitjans electrònics quan les persones
interessades així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, d’acord amb l’article 43 de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

11.5 En cas que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de 3 mesos, s’entendrà que la
sol·licitud ha estat desestimada, d’acord amb l’article 54.2 e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

11.6 La resolució d’atorgament o de denegació dels ajuts, que no exhaureix la via administrativa, pot ser
objecte de recurs d’alçada davant el/la secretari/ària d’Ocupació i Relacions Laborals en el termini d’un mes, a
comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 114 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu com, i
l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
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de Catalunya. Les subvencions que es puguin concedir no generen cap dret a la concessió d’altres subvencions
en exercicis futurs.

11.7 La resolució d’atorgament d’aquestes subvencions estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària
suficient per aquesta finalitat atès que correspon a programes acordats a la reunió de la Conferència Sectorial
d'Ocupació i Assumptes Laborals celebrada el dia 23 d’abril de 2014, mitjançant la qual es distribueixen
territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.

 

Base 12

Selecció de les persones participants

12.1. Per a la selecció de les persones a participar, l’entitat local presentarà una oferta de treball a l’oficina de
treball.

Les oficines de treball realitzaran una entrevista per determinar un primer diagnòstic ocupacional de les
persones que compleixin els requisits i aplicant els criteris establerts a la base 5, amb l’objectiu de
preseleccionar aquelles persones participants amb el perfil més ocupable.

Les oficines de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya s’encarregaran de derivar a l’entitat local que
executa el Programa persones candidates, d’acord amb l’itinerari professional acordat entre aquestes i el
personal orientador del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Les entitats en faran la selecció definitiva, tenint en compte els llocs de treball i la formació objecte del
programa.

L’entitat local comunicarà a l’oficina de treball les persones seleccionades per a la comprovació de la seva
inscripció com a demandants d’ocupació no ocupades, prèvia a la incorporació al programa i incorporarà les
persones seleccionades a l’acció ocupacional. Així mateix, ha de comunicar les persones no seleccionades amb
el motiu de no selecció.

12.2 En el procés de selecció, tant per part de l’oficina de treball com per part de l’entitat local s’ha de
promoure la igualtat de gènere entre les persones candidates i/o persones participants.

12.3 Qualsevol baixa i/o substitució que es doni en el Programa, l’entitat local haurà de comunicar-les a
l’oficina de Treball corresponent, i hauran de ser cobertes per persones de la llista de suplents a l’oferta de
treball que es va gestionar en el seu moment, o en el seu defecte per persones candidates que es derivin
d’una nova oferta genèrica d’ocupació, durant el temps restant del contracte.

 

Base 13

Contractació laboral

13.1 Les accions d’experiència laboral i les accions de coordinació i prospecció d’empreses es realitzaran
mitjançant la formalització d’un contracte de treball d’acord amb la normativa vigent en el seu moment.

13.2 Previ a la formalització del contracte de treball, l’entitat local haurà de comprovar que la persona a
contractar estigui inscrita en l’oficina de treball com a persona demandant d’ocupació no ocupada.

13.3 Els contractes de treball de les accions d’experiència laboral hauran de tenir una durada obligatòria de sis
mesos. La jornada laboral haurà de ser del 100% de la jornada laboral d’aplicació, d’acord amb el conveni de
l’entitat o, en el seu defecte, del sector. Les accions formatives comptaran com a temps de treball efectiu dins
de la jornada del contracte de treball. En cas que per a aquestes contractacions l’entitat local vulgui fer ús de
la pròrroga de l’acord signat l’any 2013 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual en el marc
dels programes que combinen la contractació i la formació promoguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en
base a l’Acord pel diàleg social permanent del 31 de març de 2014, signada el 12 de maig de 2014, caldrà el
corresponent Acord de Govern o decret d’alcaldia de l’entitat local.

13.4 Els contractes de treball de les accions de coordinació i prospecció hauran de tenir una durada obligatòria
de set mesos. La jornada laboral haurà de ser del 70% de la jornada laboral d’aplicació, d’acord amb el conveni
de l’entitat o, en el seu defecte, del sector.

13.5 Al contracte de treball s’haurà de fer constar obligatòriament a l’apartat d’observacions el text següent:
“Contracte de treball efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa de treball i formació regulat
per l’Ordre EMO/221/2014, de 21 juliol, cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu”.
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Igualment al contracte de treball de les accions d’experiència laboral s’haurà de fer constar el compromís per
part de la persona treballadora de realitzar les accions formatives corresponents a aquest Programa de Treball
i Formació.

La no realització de les accions formatives per causa imputable a la persona treballadora implica un
incompliment en les condicions del Programa de treball i formació i la seva baixa del mateix.

13.6 Els ajuts públics per a la contractació laboral de les persones en situació d’atur regulats en aquesta Ordre
seran compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstos per
a cadascuna de les modalitats contractuals, amb les limitacions que estableixi la seva normativa reguladora.

13.7 Les entitats locals hauran de comunicar al Servei d’Ocupació de Catalunya, en un termini de deu dies
hàbils des de la incorporació efectiva de cada persona treballadora, les seves dades d’identificació, nom
cognoms i NIF o NIE, mitjançant la seva mecanització a l’aplicació informàtica que s’habiliti a aquest efecte.
Igualment, hauran de lliurar:

- Fotocòpia compulsada dels contractes de treball del personal participant en el Programa.

- Altes a la Seguretat Social.

- Comprovant comunicació a contrat@.

 

Base 14

Publicitat de les subvencions atorgades

14.1 D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 94.6
del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si l’import de les subvencions atorgades,
individualment considerades, és igual o superior a 3.000 euros, es donarà publicitat a través de la publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis del Servei d’Ocupació de Catalunya (Llull,
297-307, Barcelona) i en el tauler electrònic (http://www.oficinadetreball.cat), indicant-hi la convocatòria, el
programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la/les
finalitat/s de la subvenció. Si la quantia de les subvencions concedides és inferior a 3.000 euros, no escaurà la
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En el supòsit d’actuacions cofinançades pel l’FSE, i d’acord amb l’article 115 apartat 2 del Reglament (UE) núm.
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, s’informa que la llista d’entitats
beneficiàries es publicarà en un portal d’Internet únic, amb les dades de les operacions cofinançades.

14.2 Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, es donarà publicitat dels atorgaments de les
subvencions mitjançant la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació
(http://www.gencat.cat/empresaiocupacio) i del Servei d’Ocupació de Catalunya
(http://www.oficinadetreball.cat).

 

Base 15

Pagament

15.1 El/la cap del Servei de Promoció de l’Ocupació proposarà el pagament d’una bestreta de fins el 80 % de
l’import total de la subvenció atorgada quan les entitats locals hagin comunicat l’inici del Programa. Aquesta
bestreta es tramitarà en tres pagaments fraccionats del 30%, 30% i 20% de l’import total atorgat. D’acord
amb el Pla de Tresoreria del Servei d’Ocupació de Catalunya es podran unificar alguns dels tres pagaments
fraccionats anteriors.

15.2 El/la cap del Servei de Verificació Administrativa i Justificació Econòmica proposarà el pagament de
l’import restant en un pagament únic en el moment en què les entitats locals hagin executat correctament les
accions i justificat la totalitat de les despeses subvencionades d’acord amb la documentació establerta a
l’Annex 3 d’aquesta Ordre. Aquest pagament s’efectuarà d’acord amb el Pla de Tresoreria del Servei d’Ocupació
de Catalunya.

15.3 La Gerència és l’òrgan que signarà l’ordre de pagament.

 

Base 16
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Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

16.1 D’acord amb l’article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’alteració de
les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l’obtenció concurrent d’altres
subvencions fora dels casos permesos en aquestes bases, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de
concessió.

16.2 L’entitat beneficiària té l’obligació de proposar a l’òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa
finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha d’ésser expressament autoritzat
per l’òrgan concedent, en els termes de l’article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

Base 17

Indicadors

17.1 El Servei d’Ocupació de Catalunya establirà els mitjans de recollida d’informació de les dades de manera
estandarditzada i sistematitzada. A més, de manera complementària, les entitats o empreses beneficiàries
hauran d’informar dels indicadors de realització i de resultats corresponents a la gestió de la subvenció rebuda
amb l’objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu – Programa
Operatiu que s’aprovi en el marc de l’objectiu de “Inversió en Creixement i Ocupació” per al període 2014-
2020, la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals – Plan Anual de Políticas de Empleo, PAPE - i al
mateix Servei d’Ocupació de Catalunya, Pla de desenvolupament de polítiques actives d’ocupació, PDPA, i els
pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

17.2 Els indicadors comuns d’execució previstos al Reglament (UE) núm. 1304/2013, que s’hauran de reportar
són:

A) Indicadors comuns d’execució sobre les persones participants.

Nombre de persones participants:

- Persones en situació d’atur, inclosos els de llarga durada.

- Persones en situació d’atur de llarga durada.

- Persones inactives.

- Persones inactives no integrades en les sistemes d’educació o formació.

- Persones ocupades, incloses les persones treballadores per compte pròpia.

- Persones menors de 25 anys d’edat.

- Persones majors de 54 anys d’edat.

- Persones majors de 54 anys d’edat que es troben en situació d’atur, inclosos els de llarga durada, o inactius i
no integrats en els sistemes d’educació o formació.

- Persones amb estudis d’ensenyament primària (CINE 1) o secundària (CINE 2).

- Persones amb el segon cicle d’ensenyament secundària (CINE 3) o amb ensenyament postsecundari (CINE
4).

- Persones amb ensenyament superior o terciari (CINE 5 a 8).

- Persones participants que viuen en llars on tots els membres estan sense ocupació.

- Persones participants que viuen en llars on tots els membres estan sense ocupació amb fills a

Càrrec.

- Persones participants que viuen en llars amb un únic adult amb fills a càrrec.

- Emigrants, persones participants d’origen estranger, minories (incloses comunitats marginades,

com la població romaní).

- Persones participants amb discapacitat.
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- Altres persones desfavorides.

- Persones sense llar o afectades per l’exclusió de vivenda.

- Persones de zones rurals.

En aquesta actuació, les persones participants són les persones destinatàries de les accions formatives i de les
accions d’experiència laboral.

B) Indicadors comuns de resultat immediats sobre les persones participants:

- Persones participants que s’ han integrat als sistemes d’educació o formació un cop finalitzada la seva
participació.

- Persones participants que han obtingut una qualificació un cop finalitzada la seva participació.

- Persones participants que han obtingut una ocupació, inclosa per compte pròpia, un cop finalitzada la seva
participació.

- Persones participants desfavorits que busquen ocupació, s’ han integrat als sistemes d’educació o formació,
han obtingut una qualificació o han obtingut una ocupació, inclosa per compte pròpia, un cop finalitzada la
seva participació.

C) Indicadors comuns de resultat a llarg termini sobre les persones participants:

- Persones participants que han obtingut una ocupació, inclosa per compte propi, en el termini dels sis mesos
següents a la seva participació

- Persones participants que han millorat la seva situació laboral en el termini dels sis mesos següents a la seva
participació

- Persones participants majors de 54 anys d’edat, que han obtingut una ocupació, inclosa per compte pròpia,
en el termini dels sis mesos següents a la seva participació

- Persones participants desfavorits que han obtingut una ocupació, inclosa per compte propi, en el termini dels
sis mesos següents a la seva participació.

 

Aquest indicadors s’hauran de reportar a l’Àrea de Seguiment de projectes de FSE del Servei d’Ocupació de
Catalunya amb periodicitat trimestral. La darrera tramesa de dades haurà de ser anterior a l’1 de març de l’any
següent a la finalització de l’execució de l’actuació.

 

Base 18

Justificació

18.1 Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de justificar l’aplicació dels fons d’acord amb els
articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’article 98.1 del Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya i l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i subvencions (DOGC
núm. 2500, de 21.10.1997).

En els supòsits de cofinançament pel FSE, la documentació justificativa haurà de complir els requisits que
determinin les normes reguladores de les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període
de programació de 2014-2020.

18.2 Un cop finalitzat el Programa, les entitats beneficiàries hauran de presentar la justificació econòmica
mitjançant un compte justificatiu de despeses on s’acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així
com les despeses generades per les accions esmentades i la correcta aplicació dels fons percebuts. Aquest
compte justificatiu ha d’incloure l’aportació de justificants de despesa, una memòria d’actuació justificativa, així
com una memòria econòmica. El Servei d’Ocupació de Catalunya determinarà a la Guia de prescripcions
tècniques l’aplicació informàtica a utilitzar per a la justificació.

18.3 Les despeses s’han de justificar mitjançant factures, nòmines i altres documents de valor probatori
equivalent, amb validesa jurídica al tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa. Les despeses han d’estar
pagades abans de la data de justificació econòmica.
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Els justificant originals es marcaran amb un segell, indicant-hi la subvenció que es justifica, el cofinançament
de l’FSE i, si escau, l’import o percentatge que s’imputa. No se segellaran les nòmines de personal propi ni les
factures electròniques.

Les dates d’emissió dels documents justificatius de les despeses hauran d’estar dins del període d’execució de
l’acció subvencionada a la que s’imputa amb excepció dels que s’emetin amb data posterior i facin referència a
despeses executades en el període subvencionable. En aquest últim supòsit, la factura haurà de ser emesa dins
del termini previst per la justificació econòmica del Programa. Totes les despeses s’hauran d’haver pagat dins
del termini establert per a la presentació de la justificació econòmica i, en qualsevol cas, abans del lliurament
de la documentació justificativa al Servei d’Ocupació de Catalunya.

18.4 Les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a realitzar-ne la justificació davant del
Servei d’Ocupació de Catalunya en el termini màxim de 2 mesos a partir de la data de la finalització del termini
d’execució de les accions.

18.5 L'òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar una ampliació del termini establert per presentar la
justificació, que no excedeixi de la meitat del termini prèviament atorgat i sempre que no es perjudiquin els
drets de tercers, d'acord amb el que preveu l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

18.6 La manca de presentació de la justificació en el termini establert, i d’acord amb el que estableix el
procediment administratiu, comportarà la revocació de la subvenció i l’obligació de reintegrament de les
quantitats indegudament percebudes, i altres responsabilitats que estableixen el Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 19

Verificació de les accions subvencionables

19.1 Les actuacions de verificació per part del Servei d’Ocupació de Catalunya de les accions subvencionables
seran de dos tipus:

a. Verificacions administratives

Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les entitats
beneficiàries estiguin suportades per documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).

b. Verificacions in situ o sobre el terreny

Tenen per objecte comprovar l’efectiva realització de l’acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions
dels beneficiaris.

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

19.2 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.

 

Base 20

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.

 

Base 21

Revocació

21.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
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desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. També serà causa de revocació la indicada a la base
18.6.

21.2 Si l’òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació o la Intervenció General,
en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d’alguna causa de revocació de la subvenció
concedida, hauran d’instar l’inici del corresponent procediment, d’acord amb el que preveu la secció quarta del
capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya; o si aprecien algun motiu d’infracció hauran d’instar
l’inici del procediment sancionador, d’acord amb el que preveu la secció cinquena de l’esmentat capítol 9 de la
Llei de finances públiques de Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme es troba amb una
conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a
l’òrgan competent l’inici del procediment de revocació i sancionador.

 

Base 22

Renúncia

22.1 Les entitats beneficiàries poden renunciar només per causes justificades i de forma expressa, totalment o
parcialment, a les subvencions atorgades mitjançant un escrit motivat dirigit a l’òrgan competent per resoldre
i, a aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent, i hauran de reingressar la
quantitat indegudament percebuda més els interessos legals corresponents.

22.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat
atorgada, l’entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la
subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució
corresponent.

 

Base 23

Règim de compatibilitat dels ajuts

23.1 Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa
finalitat que estigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional,
estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

 

Base 24

Infraccions i sancions

A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del
títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles
101 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, en tot el que no s’hi oposi.

 

Base 25

Publicitat de les subvencions per part de l’entitat beneficiària

25.1 L’entitat beneficiària de la subvenció ha de donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament
del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que s’estableix a la base 4, sobre
les obligacions de les persones i entitats beneficiàries i d’acord amb el que preveu l’article 31 del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

25.2 Així mateix, d’acord amb l’Annex XII, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, l’entitat beneficiària haurà d’adoptar les següents mesures
de publicitat i informació relatives al cofinançament de l’FSE:

- En totes les mesures d’informació i comunicació que realitzi, haurà d’incloure l’emblema de la Unió i una
referència a la Unió Europea, i una referència al Fons Social Europeu.

- Durant la realització de l’operació, haurà d’informar al públic en el seu espai web, si en disposa, de l’operació
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cofinançada, i haurà de col·locar un cartell visible al públic, on constin el cofinançament de l’FSE.

- S’haurà d’assegurar 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 es lliuri
a les persones participants o que formi part de l’expedient de l’actuació cofinançada, inclosos els certificats
d’assistència o de qualsevol altre tipus.

Aquestes mesures de publicitat i informació del cofinançament de l’FSE, d’acord amb l’Annex XII, apartat 2, del
Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, s’hauran
d’adaptar a l’estratègia de comunicació que es troba en vies d’elaboració.

 

Base 26

Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació els preceptes continguts al capítol IX
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya en tot allò que no s’oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i el Reglament de la Llei general de subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de
21 de juliol, en els seus preceptes bàsics; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques catalanes; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989), i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, així com el que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya del
present exercici i la resta de la normativa aplicable.

 

Base 27

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d’obtenir la subvenció
s’inclouen en el fitxer “Base de dades de subvencions i ajuts”, d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999),
amb la finalitat de gestionar els expedients de subvencions i ajuts del Servei d’Ocupació de Catalunya. L’òrgan
administratiu responsable d’aquest fitxer és la Subdirecció general de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei
d’Ocupació de Catalunya. Les persones interessades poden exercir els drets de l’afectat mitjançant escrit dirigit
a aquest òrgan administratiu responsable del fitxer, al carrer Llull, 297-307, 08019-Barcelona, adreça
electrònica: subdireccio.pao.soc@gencat.cat.

Les entitats beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal,
adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (BOE núm. 17, de 19.1.2008). Les entitats
establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals
accedeixi com a conseqüència de les actuacions que són objecte d’aquesta Ordre. En especial, adoptarà les
mesures adient per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades.

 

 

Annex 2

Condicions a complir en cas de subcontractació

 

1. Per a la subcontractació s'ha de tenir en compte el que disposa l'article 29 i l’article 46 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, l’article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que en
desenvolupa el reglament, i els criteris següents:

- La subcontractació de l’actuació o de part de l’actuació subvencionada en cap cas suposarà un cost addicional
en l'import de la subvenció màxima.

- L’entitat beneficiària assumeix la total responsabilitat de l’execució de l’activitat subvencionada davant
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l’Administració, i és responsable que en aquesta activitat es respectin els límits que s’estableixin a la normativa
reguladora de la subvenció.

- La subscripció del contracte no exclou de la responsabilitat directa i inequívoca de l'entitat beneficiària de la
subvenció, en relació amb les obligacions inherents a aquesta condició.

- Així mateix, segons l’article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, els contractistes estan subjectes al
deure de col·laboració per permetre l'adequada verificació del compliment de les condicions del
desenvolupament de les actuacions. A aquests efectes, el contracte o conveni ha de recollir l’obligació per part
del centre o entitat subcontractada de facilitar a l’entitat beneficiària la informació requerida pel Servei
d’Ocupació de Catalunya sobre alumnes, docents, accions formatives, indicadors per al FSE i justificació
econòmica de l’acció formativa. La negativa al compliment d’aquesta obligació donarà lloc als efectes previstos
a l’article 37 de la Llei, 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és a dir, constituirà causa de
reintegrament de la subvenció, sense perjudici de les sancions que en el seu cas poguessin correspondre.

2. En cap cas l’entitat beneficiària pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats que:

a) Hagin percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de contractació.

b) Persones o entitats incurses en algunes de les prohibicions per obtenir subvencions detallades a l’article 13
de la Llei general de subvencions esmentada.

c) Persones intermediàries o assessores en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge de cost
total de l'operació, llevat que aquest pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball
realitzat o els serveis prestats.

d) Persones o entitats sol·licitants d’ajut o subvenció a la mateixa convocatòria i programa que no hagin
obtingut subvenció per no reunir els requisits.

e) Persones o entitats vinculades, excepte quan la contractació es realitzi d’acord amb les condicions normals
de mercat i es reuneixin per l’entitat subcontratada la resta de requisits establerts en aquestes bases, en què
l’òrgan competent atorgarà l’autorització.

3. En referència al punt anterior, es consideren persones o entitats vinculades al beneficiaris, d’acord amb
l’article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, les següents:

a) Persones físiques unides per relació conjugal, o amb relació anàloga d’afectivitat, parentiu de consanguinitat
fins al quart grau, o d’afinitat fins al segon grau.

b) Persones físiques i jurídiques que tinguin una relació laboral retribuïda mitjançant pagaments periòdics.

c) Ser membres associats del beneficiari, i ser membres o partícips de les entitats sense personalitat jurídica.

d) Una societat i els seus socis majoritaris o els seus consellers o administradors així com els cònjuges o
persones lligades amb relació anàloga d’afectivitat i familiars fins al quart grau de consanguinitat, o d’afinitat
fins al segon grau.

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 circumstancies requerides per a formar part del mateix grup.

f) Les persones jurídiques, agrupacions sense personalitat i seus representants legals, patrons o els que
exerceixin la seva administració, així com els cònjuges o persones lligades amb anàloga relació d’afectivitat i
familiars fins el quart grau de consanguinitat, o d’afinitat fins al segon grau.

g) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i les persones físiques, jurídiques o agrupacions
sense personalitat que d’acord a les normes legals, estatutàries o acords contractuals tinguin dret a participar
en més d’un 50% en el benefici de les primeres.

4. La subcontractació de la docència de l'acció formativa subvencionada s'ha de formalitzar per escrit,
mitjançant contracte, conveni o acte de validesa jurídica similar, entre l'entitat beneficiària de la subvenció i el
centre subcontractat, que ha d’incloure, com a mínim els següents conceptes:

a) Identificació de les parts (raó social, NIF, càrrec, nom, domicili social, tipus d’empresa).

b) Objecte del conveni/contracte.

c) Activitat que es subcontracta: partides contractades, cost o pressupost previst, percentatge sobre el total de
la subvenció.
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d) Contraprestació (quantia, forma de realitzar el pagament i justificació del servei prestat).

5. En el cas que la subcontractació superi el 20% de l’import atorgat i que aquest import superi els 60.000
euros, l’entitat beneficiària ha de presentar amb la sol·licitud el document del contracte o conveni juntament
amb el document de la declaració responsable del centre de formació a qui se li subcontracta. El Servei
d’Ocupació de Catalunya el comprovarà i validarà mitjançant la resolució d’atorgament.

6. El contingut mínim que s’hi ha d’incloure per tal que el Servei d’Ocupació de Catalunya pugui acceptar la
subcontractació és, a més del previst en el punt 4, el següent:

a) Declaracions i compromisos següents:

- L’entitat o centre subcontractat es compromet a facilitar a l’entitat beneficiària les dades dels/de les docents i
formadors/ores a efectes de la justificació al Servei d’Ocupació de Catalunya i FSE. Concretament les dades
següents: nom, cognoms, DNI, sou brut, Seguretat Social a càrrec de l’empresa, hores d’impartició o
preparació, cost de la impartició o preparació

- L’entitat beneficiària declara que no concerta l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
cap dels supòsits establerts a l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(figuren en l’apartat 2 d’aquest annex).

- L’entitat beneficiària declara si té o no té algun vincle amb l’entitat o centre subcontractat, dels previstos a
l’article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. En cas que sí tingui vinculació, declara que la
contractació es realitza en les condicions normals de mercat.

b) Vigència de la relació contractual.

c) Condicionament de l’efectivitat del contracte a l’atorgament de la subvenció

d) Causes d’extinció de la relació contractual.

e) Òrgans i procediments a què es sotmetran les qüestions litigioses que es puguin derivar del conveni.

f) Signatura de les parts

L’empresa no podrà subcontractar amb tercers l’execució total ni parcial de l’activitat subcontractada.

 

 

Annex 3

Documentació que ha de contenir la justificació econòmica

 

El compte justificatiu inclourà la següent documentació:

1. Una relació classificada de totes les despeses subvencionables al desenvolupament de l’acció, d’acord amb
l’estructura de costos establerta per a cada projecte, amb identificació del creditor i el document, l’import, la
data d’emissió, la data de pagament i la forma de pagament.

En el cas de les nòmines caldrà indicar també el preu o cost/hora, calculat tal com s’indica a l’annex 5.

2. En relació a les despeses directes, quan aquestes s’imputin en base a un percentatge, document que
expliqui com es justifica el criteri del percentatge imputat.

3. En relació a les despeses indirectes, document amb indicació del criteri o criteris definits per a la imputació
d’aquestes despeses, considerant que els càlculs que suporten aquests criteris s’han de poder comprovar.
D’altra banda, en cas que es reparteixi una despesa indirecta en la justificació de diferents línies i
actuacions/accions, s’ha d’indicar el criteri de repartiment entre aquestes.

4. Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb
indicació de l’import i la procedència.

5. Una declaració del/de la representant legal de l’entitat conforme els pagaments corresponen a actuacions
correctament realitzades i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor
probatori equivalent.

6. En el supòsit de subcontractació de les accions formatives, una declaració de l’entitat beneficiària conforme
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no té cap vinculació amb aquelles empreses que han subcontractat, entenent vinculació en els termes
establerts al reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, segons model normalitzat. llevat de
disposar d’autorització expressa del SOC.

7. S’adjuntarà una temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca del personal propi imputat a
les accions de formació, segons model normalitzat. En aquesta temporalització s’hi farà constar la descripció de
cadascuna de les tasques desenvolupades i haurà d’estar signada tant per l’entitat beneficiària com per la
persona responsable de la seva execució. S’admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la
temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control corresponents.

8. Sistema de càlcul del cost/hora segons model normalitzat del personal propi imputat a les accions de
formació.

9. Document de designació formal del personal imputat al projecte.

10. Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l’IRPF de les
persones treballadores pròpies imputades com a despesa, amb indicació del preceptor, els imports liquidats, les
dates i la forma de pagament, amb l’objectiu de facilitar el seguiment de la pista d’auditoria.

11. Quan l’import de la contractació d’una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000 euros en el
supòsit de prestació del servei o lliurament del bé, s’haurà de lliurar la documentació suport de, com a mínim, 3
ofertes de diferents proveïdors/ores. En cas que l’elecció no hagi estat l’oferta més econòmica, s’adjuntarà un
document explicatiu o memòria justificant expressament l’elecció.

12. En el supòsit de justificar despeses d’amortització, detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la
despesa imputable, amb indicació del percentatge de l’import amortitzat imputat; còpia compulsada de la
factura del bé amortitzable i comprovant del seu pagament.

13. En el supòsit de justificar despeses de lloguer, detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la
despesa imputable; contracte de lloguer; acreditació del pagament.

14. Declaració sobre l’import d’IVA efectivament suportat, en cas que l’entitat beneficiaria estigui subjecta a
règim de prorrata general o especial.

15. Originals, degudament estampillats, o fotocòpies compulsades d’aquests originals, de tots els documents
justificatius de les despeses i dels comprovants de pagament. En cas que es presenti la documentació original
degudament estampillada, i l’entitat no tingui competència per compulsar, a més d’aquesta documentació,
s’haurà de presentar una fotocòpia de cada original, per la seva corresponent compulsa.

 

 

Annex 4

Despeses subvencionables

 

1. Són subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desplegament de les accions per respondre de
manera inequívoca a llur naturalesa, que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i hagin
estat efectivament pagades per l’entitat beneficiària abans de la presentació de la justificació econòmica.

Són despeses directes aquelles que, inequívocament, s’identifiquen amb les operacions subvencionades i el
nexe amb elles es pot demostrar sense cap dubte.

Són despeses indirectes totes aquelles que no es puguin vincular directament a una actuació del projecte
subvencionat, però que son necessàries per a la realització de l’actuació.

2. Als efectes d’aquesta Ordre es consideraran despeses subvencionables les següents:

2.1 Accions d’experiència laboral i accions de coordinació i prospecció

Seran subvencionables les despeses salarials i de cotització de l’entitat local o els seus organismes autònoms o
les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció
de l’ocupació, dependents o vinculades a aquells derivades de la contractació de les persones participants,
sempre i quan hagin estat efectivament suportades pels corresponents documents justificatius de la despesa i
del pagament (nòmines, TC’s, liquidacions de les nòmines, liquidacions de la Seguretat Social, liquidacions de
l’IRPF) dels mesos subvencionables en cada acció (6 mesos per l’acció d’experiència laboral i 7 mesos per

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6668 - 21.7.201423/62 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14198036-2014



l’acció de coordinació i prospecció).

2.2 Accions formatives

2.2.1 En el cas que la formació la dugui a terme la pròpia entitat local seran despeses subvencionables les
detallades a continuació:

Les despeses directes associades consistents en:

a) Les retribucions del personal docent i del personal imputat al projecte. S’inclouen els salaris i la Seguretat
Social a càrrec de l’entitat local d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació o en el cas de docents externs,
autònoms o empreses, la factura corresponent pels serveis formatius prestats on s’acrediti la docència
impartida, hores i calendari de la mateixa. L’import subvencionable és el corresponent a la jornada destinada al
projecte; per tant aquestes despeses, s’hauran de presentar degudament desglossades per hores dedicades a
l’activitat que s’imputen.

b) Les despeses d’amortització d’equips didàctics i plataformes tecnològiques, calculades amb criteris
d’amortització acceptats en les normes de comptabilitat, així com el seu lloguer o arrendament financer,
exclosos els seus interessos, suportats en l’execució de les accions formatives. Aquestes despeses hauran de
presentar-se degudament desglossades per acció formativa i s’imputaran pel nombre de persones participants
en el cas d’ús individual dels equips o plataformes; en un altre cas, s’imputaran per hores d’utilització.

c) Despeses de mitjans didàctics i adquisició de materials didàctics, així com les despeses de béns consumibles
utilitzats en la realització de les accions formatives, incloent el material de protecció i seguretat. Aquestes
despeses hauran de presentar-se degudament desglossades per acció formativa i s’imputaran pel nombre de
persones participants en el cas d’ús individual dels equips o plataformes; en un altre cas, s’imputaran per
hores d’utilització.

d) Les despeses de lloguer, arrendament financer –exclosos els seus interessos– o amortització de les aules,
tallers i altres superfícies utilitzades en el desenvolupament de l’acció. Aquestes despeses hauran de presentar-
se degudament desglossades per acció formativa i s’imputaran pel període de durada de l’acció.

e) Les assegurances d’accidents obligatòries de les persones participants subscrites per a les accions
formatives i pràctiques en empreses no laborals. Aquestes despeses hauran de presentar-se degudament
desglossades per acció formativa i s’imputaran pel nombre de persones participants.

f) Les despeses de transport de l’alumnat i del personal docent per a visites formatives d’acord amb les
condicions previstes a la Guia de prescripcions tècniques del Programa i amb els límits fixats a l’Ordre
EHA/3771/2005, de 2 de desembre. Aquestes despeses hauran de presentar-se degudament desglossades per
acció formativa i la seva imputació es farà pel nombre de persones participants.

Totes aquestes despeses hauran d’estar directament relacionades amb l’acció formativa subvencionada i
hauran de ser necessàries per a la seva execució.

Les despeses indirectes associades consistents en:

a) Les despeses de personal de suport, i totes les necessàries per a la gestió i execució de l’activitat formativa.
S’inclouen els salaris i la Seguretat Social a càrrec de l’entitat local d’acord amb el conveni col·lectiu
d’aplicació. L’import subvencionable és el corresponent a la jornada destinada al projecte, per tant aquestes
despeses s’hauran de presentar degudament desglossades per hores dedicades a l’activitat que s’imputen.

b) Les despeses financeres directament relacionades amb l’activitat subvencionada i que resultin
imprescindibles per a l’adequada preparació o execució d’aquesta. No seran subvencionables els interessos
deutors dels comptes bancaris ni les despeses de transaccions financeres.

c) Altres despeses: llum, aigua, calefacció, missatgeria, correu, neteja, vigilància i altres despeses no
especificades anteriorment associades a l’execució de l’activitat formativa. Aquestes despeses hauran de
presentar-se degudament desglossades per acció formativa i la seva imputació es farà pel nombre de persones
participants.

Les entitats locals podran imputar despeses indirectes, enteses com aquelles que no es poden vincular
directament amb l’acció subvencionada però que són necessàries per a la seva realització, fins a un màxim del
15% del total de les despeses directes.

2.2.2 En el cas que l’entitat beneficiària subcontracti a una entitat per executar les accions formatives, seran
despeses subvencionables les detallades a continuació:

a) El cost total de la contractació, inclosa la despesa d’assegurança d’accidents obligatòries de les persones
participants subscrites per a les accions formatives.
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No seran imputables despeses indirectes sobre la part de l’activitat que estigui subcontractada.

Despeses no subvencionables

Són despeses no subvencionables les següents:

- Interessos deutors de comptes bancaris.

- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

- Despeses de procediments legals i judicials.

- Impost sobre el valor afegit recuperable.

- Altres impostos o taxes, llevat de l’impost personal sobre la renda en els casos que es contempla la seva
subvencionalitat.

- Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys, tant si són adquisicions
noves com de segona mà. Només es podran subvencionar les amortitzacions d’aquests béns quan compleixin
els requisits establerts per a les amortitzacions.

- Despeses de transaccions financeres.

- Comissions i pèrdues de canvi i d’altre despeses purament financeres, com ara, comissions per manteniment
de comptes o transferències.

- Per les accions formatives, aquelles despeses justificades amb factures de data anterior o posterior en més
d’un mes a l’inici o finalització de l’actuació atorgada.

- En relació a les accions formatives, despeses salarials i de Seguretat Social del personal docent i del personal
de suport durant els períodes de baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o
accident professional o per maternitat o paternitat. En qualsevol cas, seran subvencionables les despeses del
personal que el substitueixi, però no els de la persona treballadora de baixa.

- Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècie; les vacances no
efectuades; les dietes, el plus de transport, les despeses de locomoció; les indemnitzacions per mort i els
trasllats corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de
contracte; les percepcions per matrimoni.

- Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials, complements de lloc, complements en
funció del resultat de l’empresa, complements quantitat i qualitat) no seran subvencionables, excepte que es
trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora.

 

 

Annex 5

Criteris d’imputació de les despeses

 

a) Despeses de personal

En relació a les despeses de personal (docent, orientadors, directiu, administratiu i de suport...), quan aquest
estigui suportat per personal propi, l’import a imputar es calcularà tenint en compte les hores realitzades
segons temporalització, pel cost per hora de cada persona treballadora (cost/hora).

El cost laboral es calcularà en funció del cost salarial, la Seguretat Social a càrrec de l’empresa i les hores
anuals segons conveni.

Es considerarà cost salarial el salari base brut -que inclou les pagues extraordinàries-, més els complements
salarials que es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora (llevat de les
hores extraordinàries i els pagaments per beneficis).

La resta de conceptes que integren la nòmina no són subvencionables tal com s’esmenta en l’apartat de
despeses no subvencionables.
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          cost salarial + SS empresa

cost / hora = ----------------------------------------------

           hores anuals conveni

 

El cost/hora així obtingut, multiplicat pel total d’hores justificades en la temporalització horària per tasca i
persona treballadora permetrà calcular les despeses de personal propi.

b) Obligatorietat de presentar un mínim de tres ofertes

Quan l’ import de la contractació d’una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000 euros en el
supòsit de prestació del servei o lliurament del bé, la persona beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres
ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les característiques
especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o prestin, o llevat que la
despesa s’hagi realitzat anteriorment a la sol·licitud de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades ha de respondre a criteris d’eficiència econòmica, i quan aquesta no
recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa, s’haurà de presentar un document explicatiu o memòria
justificant expressament l’elecció.

c) Despeses indirectes

Les despeses indirectes s’imputaran sobre la base de l’actuació subvencionada, de manera que el prorrateig de
les despeses indirectes serà com a màxim el percentatge que, sobre els ingressos anuals totals de l’entitat,
representa la subvenció. Si l’activitat s’inicia i finalitza en anys diferents, es calcularà sobre els 12 mesos
anteriors a la finalització del projecte.

d) Pagaments en efectiu

S’accepta la imputació de pagaments en efectiu per un import màxim de 3.000 euros respecte el total de
subvenció correctament justificat.

e) Amortització

El caràcter subvencionable de la despesa d’amortització ha d’estar subjecte a les condicions següents:

- que l’adquisició dels béns amortitzats no hagi estat objecte d’algun tipus de subvenció parcial o completa;

- que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades; i

- que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.

L’element en sí mateix ha de ser una despesa elegible i es consideren elements amortitzables aquells que es
recullen a les taules de la Hisenda Pública (Reial decret 1777/2004 pel que s’aprova el Reglament de l’Impost
de Societats).

La imputació ha de ser proporcional a l’ús tant temporal com espaial que es faci del bé en la realització de
l’activitat subvencionada.

La persona beneficiària ha de disposar dels següents documents justificatius:

- Factura de compra dels elements amortitzables.

- Justificant acreditatiu del pagament de les mateixes.

- Quadre financer de l’amortització.

- Detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable, amb indicació del percentatge
imputat de cada una de les factures.

- Assentaments comptables de les amortitzacions imputades al programa subvencionat.

Tota aquesta documentació restarà a disposició de l’Administració per a accions de verificació i control.

f) Lloguers

Les despeses de lloguer de locals es justificaran mitjançant les corresponents factures de proveïdors. La seva
imputació es farà d’acord amb el temps d’utilització i l’espai utilitzat en el cas de locals o bé persones usuàries,
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en el cas d’equipaments.

L’entitat beneficiària ha de disposar dels següents documents justificatius:

- Contracte de lloguer per a la verificació de les condicions firmades.

- Extracte bancari o els rebuts acreditatius del pagament.

- Detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable.

Si el lloguer fa referència a locals, també s’ha de disposar dels següents documents:

- En relació a l’ IVA: model trimestral 303 i model anual 390.

- En relació a l’IRPF: model trimestral 115 i model anual 180.

- Si hi ha exempció pel que fa a l’IVA, caldrà disposar del document d’Hisenda que així ho acrediti. Igualment si
es dóna el cas de no tenir obligació de fer les retencions de l’IRPF.

Tota aquesta documentació restarà a disposició de l’Administració per a accions de verificació i control.

g) IVA

Serà subvencionable l’import de l’IVA efectivament suportat i no recuperable.

Les entitats beneficiàries hauran de declarar la situació en que es troben respecte aquest impost. En el cas que
estiguin subjectes a règim de prorrata general o especial, només es podran imputar el percentatge que
legalment els correspon.

En cas que les despeses directes s’imputin en base a un percentatge, és necessari que l’entitat adjunti un
document on expliqui com es justifica el percentatge.

 

 

Annex 6

Preassignació de contractes de treball a sol·licitar per part de les entitats locals

 

TA = Total atur; TASPS = Total atur sense prestació per desocupació o subsidi; NTM = Nombre de persones
treballadores preassignades al municipi; NTCC = Nombre de persones treballadores preassignadest al consell
comarcal.

COMARCA MUNICIPI TA TASPS NTM NTCC

Alt Penedès Vilafranca del Penedès 3.857 1.599 12  

Alt Penedès Santa Margarida i els Monjos 744 302 2  

Alt Penedès Gelida 569 227 2  

Alt Penedès Sant Sadurní d'Anoia 807 292 2  

Alt Penedès Mediona 175 77 1  

Alt Penedès Olèrdola 258 89 1  

Alt Penedès Sant Martí Sarroca 231 80 1  

Alt Penedès Sant Quintí de Mediona 184 79 1  

Alt Penedès Torrelles de Foix 277 118 1  

Alt Penedès Subirats 189 64 0  
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Alt Penedès Cabanyes, les 52 27 0  

Alt Penedès Puigdàlber 40 19 0  

Alt Penedès Pontons 49 22 0  

Alt Penedès Font-rubí 99 43 0  

Alt Penedès Santa Fe del Penedès 24 10 0  

Alt Penedès Sant Cugat Sesgarrigues 70 28 0  

Alt Penedès Vilobí del Penedès 51 20 0  

Alt Penedès Sant Pere de Riudebitlles 149 57 0  

Alt Penedès Pacs del Penedès 63 24 0  

Alt Penedès Torrelavit 63 24 0  

Alt Penedès Granada, la 152 56 0  

Alt Penedès Pla del Penedès, el 72 26 0  

Alt Penedès Olesa de Bonesvalls 128 46 0  

Alt Penedès Avinyonet del Penedès 119 42 0  

Alt Penedès Castellví de la Marca 115 40 0  

Alt Penedès Sant Llorenç d'Hortons 160 51 0  

Alt Penedès Castellet i la Gornal 173 55 0  

Alt Penedès Consell Comarcal Alt Penedès    11

TOTAL ALT PENEDÈS Entitats sol·licitants: 2 8.870 3.517 12 11

Anoia Igualada 3.799 1.516 12  

Anoia Piera 1.652 651 5  

Anoia Vilanova del Camí 1.613 643 5  

Anoia Santa Margarida de Montbui 1.294 478 4  

Anoia Masquefa 807 334 3  

Anoia Capellades 454 174 1  

Anoia Cabrera d'Anoia 149 68 1  

Anoia Hostalets de Pierola, els 235 103 1  

Anoia Òdena 344 138 1  

Anoia Torre de Claramunt, la 415 156 1  

Anoia Pobla de Claramunt, la 202 71 1  
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Anoia Calaf 361 117 1  

Anoia Santa Maria de Miralles 10 6 0  

Anoia Orpí 9 4 0  

Anoia Llacuna, la 63 27 0  

Anoia Vallbona d'Anoia 122 52 0  

Anoia Jorba 58 23 0  

Anoia Copons 16 6 0  

Anoia Bruc, el 130 47 0  

Anoia Sant Martí de Tous 62 22 0  

Anoia Rubió 9 3 0  

Anoia Veciana 3 1 0  

Anoia Prats de Rei, els 28 9 0  

Anoia Carme 67 21 0  

Anoia Castellolí 27 8 0  

Anoia Castellfollit de Riubregós 8 2 0  

Anoia Argençola 9 2 0  

Anoia Bellprat 5 1 0  

Anoia Sant Pere Sallavinera 5 1 0  

Anoia Sant Martí Sesgueioles 23 4 0  

Anoia Calonge de Segarra 7 1 0  

Anoia Montmaneu 2 0 0  

Anoia Pujalt 2 0 0  

Anoia Consell Comarcal Anoia    10

TOTAL ANOIA Entitats sol·licitants: 5 11.990 4.689 26 10

Bages Manresa 6.977 3.210 25  

Bages Sant Vicenç de Castellet 979 396 3  

Bages Sant Joan de Vilatorrada 892 345 3  

Bages Santpedor 504 206 2  

Bages Sant Fruitós de Bages 681 267 2  

Bages Navàs 577 207 2  
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Bages Monistrol de Montserrat 276 117 1  

Bages Artés 427 176 1  

Bages Moià 352 145 1  

Bages Balsareny 261 106 1  

Bages Súria 447 176 1  

Bages Castellbell i el Vilar 351 136 1  

Bages Sant Salvador de Guardiola 264 99 1  

Bages Castellgalí 191 70 1  

Bages Navarcles 498 172 1  

Bages Cardona 324 111 1  

Bages Sallent 497 165 1  

Bages Pont de Vilomara i Rocafort, el 377 115 1  

Bages Avinyó 133 63 0  

Bages Aguilar de Segarra 12 7 0  

Bages Monistrol de Calders 51 27 0  

Bages Sant Mateu de Bages 24 11 0  

Bages Castellfollit del Boix 18 8 0  

Bages Santa Maria d'Oló 41 17 0  

Bages Estany, l' 23 9 0  

Bages Castellnou de Bages 61 23 0  

Bages Gaià 14 5 0  

Bages Calders 54 19 0  

Bages Fonollosa 103 35 0  

Bages Marganell 21 7 0  

Bages Rajadell 20 6 0  

Bages Callús 167 50 0  

Bages Mura 13 3 0  

Bages Sant Feliu Sasserra 48 9 0  

Bages Talamanca 7 1 0  

Bages Consell Comarcal Bages    24
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TOTAL BAGES Entitats sol·licitants: 2 15.685 6.519 25 24

Baix Llobregat Cornellà de Llobregat 7.775 3.215 25  

Baix Llobregat Sant Boi de Llobregat 8.088 3.118 24  

Baix Llobregat Viladecans 6.112 2.383 18  

Baix Llobregat Prat de Llobregat, el 5.881 2.181 17  

Baix Llobregat Castelldefels 4.493 1.779 14  

Baix Llobregat Gavà 3.616 1.435 12  

Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat 3.860 1.531 11  

Baix Llobregat Sant Vicenç dels Horts 3.145 1.241 10  

Baix Llobregat Esplugues de Llobregat 3.396 1.276 10  

Baix Llobregat Martorell 2.763 1.228 9  

Baix Llobregat Sant Andreu de la Barca 2.397 938 7  

Baix Llobregat Esparreguera 2.099 860 7  

Baix Llobregat Olesa de Montserrat 2.229 887 7  

Baix Llobregat Sant Joan Despí 2.327 876 7  

Baix Llobregat Molins de Rei 1.710 624 5  

Baix Llobregat Vallirana 1.167 468 4  

Baix Llobregat Abrera 988 381 3  

Baix Llobregat Corbera de Llobregat 927 349 3  

Baix Llobregat Santa Coloma de Cervelló 482 200 2  

Baix Llobregat Cervelló 654 263 2  

Baix Llobregat Pallejà 811 293 2  

Baix Llobregat Sant Just Desvern 777 280 2  

Baix Llobregat Collbató 247 103 1  

Baix Llobregat Sant Climent de Llobregat 267 107 1  

Baix Llobregat Torrelles de Llobregat 384 148 1  

Baix Llobregat Sant Esteve Sesrovires 450 169 1  

Baix Llobregat Palma de Cervelló, la 226 81 1  

Baix Llobregat Papiol, el 323 109 1  

Baix Llobregat Begues 371 121 1  
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Baix Llobregat Castellví de Rosanes 109 39 0  

Baix Llobregat Consell Comarcal Baix Llobregat    21

TOTAL BAIX LLOBREGAT Entitats sol·licitants: 17 68.074 26.683 187 21

Barcelonès Barcelona 107.734 42.368 250  

Barcelonès Hospitalet de Llobregat, l' 23.460 9.511 73  

Barcelonès Badalona 22.431 9.394 73  

Barcelonès Santa Coloma de Gramenet 12.937 5.414 42  

Barcelonès Sant Adrià de Besòs 4.067 1.621 13  

TOTAL BARCELONÈS Entitats sol·licitants: 5 170.629 68.308 451 0

Berguedà Berga 1.534 613 5  

Berguedà Gironella 386 143 1  

Berguedà Bagà 179 66 1  

Berguedà Puig-reig 312 99 1  

Berguedà Saldes 14 9 0  

Berguedà Montmajor 21 11 0  

Berguedà Castell de l'Areny 4 2 0  

Berguedà Fígols 2 1 0  

Berguedà Sant Julià de Cerdanyola 12 6 0  

Berguedà Nou de Berguedà, la 9 4 0  

Berguedà Vilada 51 22 0  

Berguedà Cercs 97 40 0  

Berguedà Castellar del Riu 5 2 0  

Berguedà Guardiola de Berguedà 90 36 0  

Berguedà Montclar 5 2 0  

Berguedà Olvan 83 33 0  

Berguedà Vallcebre 13 5 0  

Berguedà Espunyola, l' 16 6 0  

Berguedà Capolat 6 2 0  

Berguedà Castellar de n'Hug 12 4 0  

Berguedà Quar, la 3 1 0  
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Berguedà Casserres 101 33 0  

Berguedà Avià 120 37 0  

Berguedà Pobla de Lillet, la 104 32 0  

Berguedà Borredà 39 10 0  

Berguedà Sagàs 8 2 0  

Berguedà Gósol 5 1 0  

Berguedà Santa Maria de Merlès 8 1 0  

Berguedà Viver i Serrateix 8 1 0  

Berguedà Gisclareny 0 0 0  

Berguedà Sant Jaume de Frontanyà 0 0 0  

Berguedà Consell Comarcal Berguedà    10

TOTAL BERGUEDÀ Entitats sol·licitants: 2 3.247 1.224 5 10

Garraf Vilanova i la Geltrú 6.472 2.701 21  

Garraf Sant Pere de Ribes 2.993 1.134 9  

Garraf Sitges 1.616 625 5  

Garraf Cubelles 1.356 579 4  

Garraf Canyelles 435 183 1  

Garraf Olivella 287 118 1  

Garraf Consell Comarcal del Garraf    2

TOTAL GARRAF Entitats sol·licitants: 5 13.159 5.340 39 2

Maresme Mataró 14.262 6.103 47  

Maresme Pineda de Mar 3.119 1.340 10  

Maresme Premià de Mar 2.730 1.214 9  

Maresme Calella 1.752 780 6  

Maresme Malgrat de Mar 1.745 717 6  

Maresme Tordera 1.729 706 5  

Maresme Masnou, el 1.554 589 5  

Maresme Arenys de Mar 1.184 499 4  

Maresme Vilassar de Mar 1.220 486 4  

Maresme Canet de Mar 1.221 482 4  
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Maresme Premià de Dalt 771 371 3  

Maresme Argentona 901 351 3  

Maresme Palafolls 847 320 2  

Maresme Montgat 839 316 2  

Maresme Dosrius 445 198 2  

Maresme Vilassar de Dalt 590 254 2  

Maresme Sant Andreu de Llavaneres 581 236 2  

Maresme Arenys de Munt 688 254 2  

Maresme Sant Pol de Mar 287 127 1  

Maresme Sant Cebrià de Vallalta 305 131 1  

Maresme Cabrils 363 151 1  

Maresme Cabrera de Mar 215 87 1  

Maresme Teià 309 122 1  

Maresme Santa Susanna 260 100 1  

Maresme Caldes d'Estrac 189 71 1  

Maresme Alella 462 171 1  

Maresme Sant Vicenç de Montalt 301 106 1  

Maresme Tiana 417 141 1  

Maresme Òrrius 38 20 0  

Maresme Sant Iscle de Vallalta 121 57 0  

Maresme Consell Comarcal del Maresme    28

TOTAL MARESME Entitats sol·licitants: 11 39.445 16.500 100 28

Osona Vic 3.961 1.643 13  

Osona Manlleu 2.158 894 7  

Osona Torelló 1.240 426 3  

Osona Centelles 591 214 2  

Osona Tona 585 201 2  

Osona Taradell 414 150 1  

Osona Balenyà 373 134 1  

Osona Sant Hipòlit de Voltregà 228 81 1  

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6668 - 21.7.201434/62 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-14198036-2014



Osona Masies de Voltregà, les 230 80 1  

Osona Roda de Ter 497 161 1  

Osona Malla 3 3 0  

Osona Sobremunt 1 1 0  

Osona Espinelves 4 2 0  

Osona Sora 4 2 0  

Osona Perafita 29 14 0  

Osona Collsuspina 19 9 0  

Osona Sant Martí de Centelles 121 57 0  

Osona Vilanova de Sau 11 5 0  

Osona Santa Cecília de Voltregà 7 3 0  

Osona Santa Maria de Besora 10 4 0  

Osona Muntanyola 49 19 0  

Osona Brull, el 8 3 0  

Osona Sant Pere de Torelló 161 60 0  

Osona Calldetenes 158 57 0  

Osona Sant Bartomeu del Grau 81 28 0  

Osona Santa Eulàlia de Riuprimer 87 30 0  

Osona Sant Vicenç de Torelló 119 41 0  

Osona Gurb 90 31 0  

Osona Sant Boi de Lluçanès 21 7 0  

Osona Tavertet 9 3 0  

Osona Seva 183 60 0  

Osona Folgueroles 108 35 0  

Osona Sant Julià de Vilatorta 142 44 0  

Osona Prats de Lluçanès 184 55 0  

Osona Santa Maria de Corcó 118 35 0  

Osona Lluçà 14 4 0  

Osona Sant Quirze de Besora 124 35 0  

Osona Montesquiu 65 18 0  
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Osona Santa Eugènia de Berga 155 40 0  

Osona Vidrà 8 2 0  

Osona Olost 78 19 0  

Osona Alpens 18 4 0  

Osona Oristà 40 8 0  

Osona Viladrau 35 7 0  

Osona Orís 19 3 0  

Osona Masies de Roda, les 49 7 0  

Osona Tavèrnoles 12 1 0  

Osona Rupit i Pruit 5 0 0  

Osona Sant Agustí de Lluçanès 2 0 0  

Osona Sant Martí d'Albars 5 0 0  

Osona Sant Sadurní d'Osormort 2 0 0  

Osona Consell Comarcal d'Osona    12

TOTAL OSONA Entitats sol·licitants: 3 12.635 4.740 20 12

Vallès Occidental Terrassa 22.607 9.417 73  

Vallès Occidental Sabadell 19.780 7.612 59  

Vallès Occidental Rubí 7.560 3.081 24  

Vallès Occidental Cerdanyola del Vallès 4.642 1.804 14  

Vallès Occidental Ripollet 3.868 1.619 13  

Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès 4.070 1.562 12  

Vallès Occidental Montcada i Reixac 3.328 1.327 10  

Vallès Occidental Barberà del Vallès 3.024 1.103 9  

Vallès Occidental Santa Perpètua de Mogoda 2.335 931 7  

Vallès Occidental Badia del Vallès 1.749 714 6  

Vallès Occidental Castellar del Vallès 1.932 737 6  

Vallès Occidental Palau-Solità i Plegamans 1.211 433 3  

Vallès Occidental Sant Quirze del Vallès 1.084 381 3  

Vallès Occidental Castellbisbal 957 331 3  
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Vallès Occidental Vacarisses 510 201 2  

Vallès Occidental Viladecavalls 617 222 2  

Vallès Occidental Polinyà 743 266 2  

Vallès Occidental Sentmenat 737 239 2  

Vallès Occidental Matadepera 284 111 1  

Vallès Occidental Gallifa 10 7 0  

Vallès Occidental Rellinars 71 35 0  

Vallès Occidental Ullastrell 134 50 0  

Vallès Occidental Sant Llorenç Savall 167 56 0  

Vallès Occidental Consell Comarcal del Vallès Occidental    18

TOTAL VALLÈS OCCIDENTAL Entitats sol·licitants: 12 81.420 32.239 233 18

Vallès Oriental Granollers 5.907 2.428 19  

Vallès Oriental Mollet del Vallès 5.629 2.347 18  

Vallès Oriental Franqueses del Vallès, les 1.770 722 6  

Vallès Oriental Canovelles 2.036 804 6  

Vallès Oriental Montornès del Vallès 1.812 713 6  

Vallès Oriental Llagosta, la 1.434 612 5  

Vallès Oriental Parets del Vallès 1.592 566 4  

Vallès Oriental Sant Celoni 1.534 581 4  

Vallès Oriental Cardedeu 1.286 517 4  

Vallès Oriental Garriga, la 1.178 459 4  

Vallès Oriental Lliçà d'Amunt 1.239 456 4  

Vallès Oriental Caldes de Montbui 1.349 495 4  

Vallès Oriental Roca del Vallès, la 795 319 2  

Vallès Oriental Bigues i Riells 677 280 2  

Vallès Oriental Sant Fost de Campsentelles 599 244 2  

Vallès Oriental Santa Maria de Palautordera 790 296 2  

Vallès Oriental Santa Eulàlia de Ronçana 527 195 2  

Vallès Oriental Montmeló 773 285 2  

Vallès Oriental Llinars del Vallès 833 300 2  
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Vallès Oriental Vilanova del Vallès 350 146 1  

Vallès Oriental Sant Pere de Vilamajor 349 139 1  

Vallès Oriental Sant Antoni de Vilamajor 435 168 1  

Vallès Oriental Vallgorguina 220 81 1  

Vallès Oriental Ametlla del Vallès, l' 430 157 1  

Vallès Oriental Martorelles 452 165 1  

Vallès Oriental Cànoves i Samalús 252 89 1  

Vallès Oriental Sant Feliu de Codines 484 161 1  

Vallès Oriental Lliçà de Vall 497 163 1  

Vallès Oriental Granera 4 3 0  

Vallès Oriental Campins 35 17 0  

Vallès Oriental Santa Maria de Martorelles 65 29 0  

Vallès Oriental Castellcir 39 16 0  

Vallès Oriental Figaró-Montmany 111 43 0  

Vallès Oriental Tagamanent 21 8 0  

Vallès Oriental Vilalba Sasserra 58 21 0  

Vallès Oriental Aiguafreda 167 60 0  

Vallès Oriental Sant Esteve de Palautordera 131 47 0  

Vallès Oriental Vallromanes 124 44 0  

Vallès Oriental Castellterçol 137 48 0  

Vallès Oriental Fogars de Montclús 24 8 0  

Vallès Oriental Montseny 18 6 0  

Vallès Oriental Sant Quirze Safaja 36 12 0  

Vallès Oriental Gualba 93 28 0  

Vallès Oriental Consell Comarcal del Vallès Oriental    23

TOTAL VALLÈS ORIENTAL Entitats sol·licitants: 13 36.292 14.278 84 23

TOTAL BARCELONA Entitats sol·licitants: 77 461.446 184.037 1.182 159

Alt Empordà Figueres 4.694 2.008 16  

Alt Empordà Roses 1.592 644 5  

Alt Empordà Castelló d'Empúries 932 382 3  
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Alt Empordà Escala, l' 742 270 2  

Alt Empordà Sant Pere Pescador 162 65 1  

Alt Empordà Llançà 337 115 1  

Alt Empordà Jonquera, la 277 93 1  

Alt Empordà Vilafant 324 98 1  

Alt Empordà Palau de Santa Eulàlia 1 1 0  

Alt Empordà Vilanant 15 10 0  

Alt Empordà Pedret i Marzà 14 9 0  

Alt Empordà Ventalló 38 21 0  

Alt Empordà Pau 24 13 0  

Alt Empordà Espolla 17 9 0  

Alt Empordà Vilamacolum 17 9 0  

Alt Empordà Sant Climent Sescebes 20 10 0  

Alt Empordà Torroella de Fluvià 40 20 0  

Alt Empordà Llers 56 26 0  

Alt Empordà Pontós 11 5 0  

Alt Empordà Cabanes 60 26 0  

Alt Empordà Cabanelles 14 6 0  

Alt Empordà Maçanet de Cabrenys 36 15 0  

Alt Empordà Capmany 34 14 0  

Alt Empordà Cistella 17 7 0  

Alt Empordà Garrigàs 17 7 0  

Alt Empordà Colera 32 13 0  

Alt Empordà Siurana 5 2 0  

Alt Empordà Ordis 18 7 0  

Alt Empordà Palau-saverdera 73 28 0  

Alt Empordà Agullana 48 18 0  

Alt Empordà Mollet de Peralada 8 3 0  

Alt Empordà Vila-sacra 27 10 0  

Alt Empordà Vilamalla 63 23 0  
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Alt Empordà Albanyà 11 4 0  

Alt Empordà Vilamaniscle 11 4 0  

Alt Empordà Vilajuïga 80 29 0  

Alt Empordà Fortià 39 14 0  

Alt Empordà Far d'Empordà, el 42 15 0  

Alt Empordà Boadella i les Escaules 17 6 0  

Alt Empordà Darnius 34 12 0  

Alt Empordà Portbou 71 25 0  

Alt Empordà Biure 20 7 0  

Alt Empordà Pont de Molins 38 13 0  

Alt Empordà Armentera, l' 47 16 0  

Alt Empordà Avinyonet de Puigventós 92 31 0  

Alt Empordà Borrassà 27 9 0  

Alt Empordà Cantallops 18 6 0  

Alt Empordà Sant Llorenç de la Muga 9 3 0  

Alt Empordà Vilaür 9 3 0  

Alt Empordà Garriguella 52 17 0  

Alt Empordà Peralada 72 23 0  

Alt Empordà Saus, Camallera i Llampaies 45 14 0  

Alt Empordà Port de la Selva, el 52 16 0  

Alt Empordà Cadaqués 127 39 0  

Alt Empordà Lladó 37 11 0  

Alt Empordà Vilabertran 56 16 0  

Alt Empordà Selva de Mar, la 11 3 0  

Alt Empordà Sant Miquel de Fluvià 107 29 0  

Alt Empordà Navata 54 14 0  

Alt Empordà Sant Mori 8 2 0  

Alt Empordà Santa Llogaia d'Àlguema 26 6 0  

Alt Empordà Viladamat 26 6 0  

Alt Empordà Bàscara 62 14 0  
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Alt Empordà Rabós 9 2 0  

Alt Empordà Masarac 15 3 0  

Alt Empordà Terrades 13 2 0  

Alt Empordà Riumors 8 1 0  

Alt Empordà Vajol, la 8 1 0  

Alt Empordà Consell Comarcal Alt Empordà    10

TOTAL ALT EMPORDÀ Entitats sol·licitants: 3 11.118 4.403 21 10

Baix Empordà Palafrugell 2.321 949 7  

Baix Empordà Sant Feliu de Guíxols 1.967 806 6  

Baix Empordà Palamós 1.572 573 4  

Baix Empordà Bisbal d'Empordà, la 1.126 472 4  

Baix Empordà Calonge 858 347 3  

Baix Empordà Castell-Platja d'Aro 664 258 2  

Baix Empordà Torroella de Montgrí 822 301 2  

Baix Empordà Begur 244 99 1  

Baix Empordà Santa Cristina d'Aro 312 106 1  

Baix Empordà Garrigoles 7 4 0  

Baix Empordà Fontanilles 8 4 0  

Baix Empordà Mont-ras 98 48 0  

Baix Empordà Pera, la 17 8 0  

Baix Empordà Verges 84 38 0  

Baix Empordà Parlavà 16 7 0  

Baix Empordà Gualta 21 9 0  

Baix Empordà Ullà 103 44 0  

Baix Empordà Pals 113 47 0  

Baix Empordà Bellcaire d'Empordà 39 16 0  

Baix Empordà Palau-sator 10 4 0  

Baix Empordà Forallac 103 41 0  

Baix Empordà Ullastret 16 6 0  

Baix Empordà Ultramort 8 3 0  
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Baix Empordà Corçà 83 31 0  

Baix Empordà Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 76 27 0  

Baix Empordà Colomers 9 3 0  

Baix Empordà Vilopriu 12 4 0  

Baix Empordà Tallada d'Empordà, la 21 6 0  

Baix Empordà Regencós 15 4 0  

Baix Empordà Vall-llobrega 70 16 0  

Baix Empordà Albons 39 8 0  

Baix Empordà Rupià 10 2 0  

Baix Empordà Jafre 16 3 0  

Baix Empordà Foixà 6 1 0  

Baix Empordà Torrent 7 1 0  

Baix Empordà Serra de Daró 6 0 0  

Baix Empordà Consell Comarcal Baix Empordà    10

TOTAL BAIX EMPORDÀ Entitats sol·licitants: 5 10.899 4.296 21 10

Cerdanya Puigcerdà 475 171 1  

Cerdanya Fontanals de Cerdanya 11 7 0  

Cerdanya Isòvol 8 5 0  

Cerdanya Guils de Cerdanya 18 11 0  

Cerdanya Das 5 3 0  

Cerdanya Bellver de Cerdanya 68 38 0  

Cerdanya Bolvir 10 5 0  

Cerdanya Urús 4 2 0  

Cerdanya Montellà i Martinet 37 18 0  

Cerdanya Alp 47 20 0  

Cerdanya Llívia 50 15 0  

Cerdanya Prullans 10 3 0  

Cerdanya Prats i Sansor 4 1 0  

Cerdanya Lles de Cerdanya 7 1 0  

Cerdanya Ger 6 0 0  
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Cerdanya Meranges 2 0 0  

Cerdanya Riu de Cerdanya 1 0 0  

Cerdanya Consell Comarcal de la Cerdanya    13

TOTAL CERDANYA Entitats sol·licitants: 1 763 300 0 13

Garrotxa Olot 2.327 786 6  

Garrotxa Beuda 4 4 0  

Garrotxa Sales de Llierca 5 3 0  

Garrotxa Sant Aniol de Finestres 19 9 0  

Garrotxa Tortellà 37 16 0  

Garrotxa Montagut i Oix 47 20 0  

Garrotxa Mieres 13 5 0  

Garrotxa Planes d'Hostoles, les 99 38 0  

Garrotxa Riudaura 21 8 0  

Garrotxa Sant Jaume de Llierca 27 10 0  

Garrotxa Sant Feliu de Pallerols 79 28 0  

Garrotxa Santa Pau 68 24 0  

Garrotxa Argelaguer 23 8 0  

Garrotxa Besalú 139 48 0  

Garrotxa Vall de Bianya, la 60 20 0  

Garrotxa Castellfollit de la Roca 68 22 0  

Garrotxa Sant Joan les Fonts 149 47 0  

Garrotxa Sant Ferriol 13 4 0  

Garrotxa Preses, les 71 21 0  

Garrotxa Vall d'en Bas, la 132 34 0  

Garrotxa Maià de Montcal 24 4 0  

Garrotxa Consell Comarcal de la Garrotxa    13

TOTAL GARROTXA Entitats sol·licitants: 2 3.425 1.159 6 13

Gironès Girona 7.595 3.047 24  

Gironès Salt 3.562 1.613 12  

Gironès Llagostera 660 266 2  
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Gironès Cassà de la Selva 623 213 2  

Gironès Sarrià de Ter 309 119 1  

Gironès Quart 202 74 1  

Gironès Bescanó 264 94 1  

Gironès Sant Julià de Ramis 194 69 1  

Gironès Celrà 291 101 1  

Gironès Sant Martí Vell 10 5 0  

Gironès Sant Joan de Mollet 27 13 0  

Gironès Bordils 94 44 0  

Gironès Sant Martí de Llémena 34 14 0  

Gironès Fornells de la Selva 84 33 0  

Gironès Campllong 18 7 0  

Gironès Flaçà 72 27 0  

Gironès Cervià de Ter 49 18 0  

Gironès Sant Gregori 142 52 0  

Gironès Canet d'Adri 23 8 0  

Gironès Aiguaviva 26 9 0  

Gironès Vilablareix 117 39 0  

Gironès Llambilles 27 9 0  

Gironès Madremanya 10 3 0  

Gironès Sant Jordi Desvalls 37 10 0  

Gironès Juià 15 4 0  

Gironès Sant Andreu Salou 4 0 0  

Gironès Viladasens 5 0 0  

Gironès Consell Comarcal del Gironès    10

TOTAL GIRONÈS Entitats sol·licitants: 3 14.494 5.891 36 10

Pla de l'Estany Banyoles 1.228 452 3  

Pla de l'Estany Serinyà 56 22 0  

Pla de l'Estany Camós 25 9 0  

Pla de l'Estany Esponellà 17 6 0  
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Pla de l'Estany Cornellà del Terri 91 32 0  

Pla de l'Estany Vilademuls 43 14 0  

Pla de l'Estany Porqueres 179 54 0  

Pla de l'Estany Fontcoberta 48 14 0  

Pla de l'Estany Crespià 13 3 0  

Pla de l'Estany Palol de Revardit 9 2 0  

Pla de l'Estany Sant Miquel de Campmajor 9 2 0  

Pla de l'Estany Consell Comarcal del Pla de l'Estany    13

TOTAL PLA DE L'ESTANY Entitats sol·licitants: 1 1.718 610 0 13

Ripollès Ripoll 828 323 2  

Ripollès Sant Joan de les Abadesses 198 65 1  

Ripollès Queralbs 5 3 0  

Ripollès Planoles 17 9 0  

Ripollès Ribes de Freser 89 45 0  

Ripollès Camprodon 133 57 0  

Ripollès Sant Pau de Segúries 40 15 0  

Ripollès Setcases 8 3 0  

Ripollès Llosses, les 11 4 0  

Ripollès Molló 11 4 0  

Ripollès Toses 6 2 0  

Ripollès Vallfogona de Ripollès 9 3 0  

Ripollès Campdevànol 178 54 0  

Ripollès Llanars 21 6 0  

Ripollès Ogassa 9 2 0  

Ripollès Gombrèn 14 3 0  

Ripollès Vilallonga de Ter 22 4 0  

Ripollès Campelles 2 0 0  

Ripollès Pardines 0 0 0  

Ripollès Consell Comarcal del Ripollès    13
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TOTAL RIPOLLÈS Entitats sol·licitants: 1 1.601 602 0 13

Selva Blanes 3.958 1.585 12  

Selva Lloret de Mar 2.990 1.154 9  

Selva Santa Coloma de Farners 930 353 3  

Selva Maçanet de la Selva 765 302 2  

Selva Caldes de Malavella 539 198 2  

Selva Vidreres 673 246 2  

Selva Fogars de la Selva 171 74 1  

Selva Breda 297 114 1  

Selva Arbúcies 458 175 1  

Selva Riells i Viabrea 418 159 1  

Selva Hostalric 358 136 1  

Selva Anglès 405 147 1  

Selva Sant Hilari Sacalm 358 128 1  

Selva Tossa de Mar 330 114 1  

Selva Sils 485 158 1  

Selva Osor 40 20 0  

Selva Susqueda 5 2 0  

Selva Brunyola 14 5 0  

Selva Sant Julià del Llor i Bonmatí 93 33 0  

Selva Massanes 83 29 0  

Selva Riudarenes 175 61 0  

Selva Sant Feliu de Buixalleu 66 23 0  

Selva Vilobí d'Onyar 160 55 0  

Selva Riudellots de la Selva 96 33 0  

Selva Amer 128 39 0  

Selva Cellera de Ter, la 121 34 0  

Selva Consell Comarcal de la Selva    18

TOTAL SELVA Entitats sol·licitants: 3 14.116 5.377 21 18

TOTAL GIRONA Entitats sol·licitants: 19 58.134 22.638 105 100
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Alt Urgell Seu d'Urgell, la 883 367 3  

Alt Urgell Arsèguel 4 4 0  

Alt Urgell Josa i Tuixén 1 1 0  

Alt Urgell Vansa i Fórnols, la 13 9 0  

Alt Urgell Fígols i Alinyà 6 3 0  

Alt Urgell Valls de Valira, les 34 16 0  

Alt Urgell Pont de Bar, el 9 4 0  

Alt Urgell Bassella 7 3 0  

Alt Urgell Alàs i Cerc 12 5 0  

Alt Urgell Estamariu 5 2 0  

Alt Urgell Ribera d'Urgellet 45 17 0  

Alt Urgell Valls d'Aguilar, les 8 3 0  

Alt Urgell Montferrer i Castellbò 41 15 0  

Alt Urgell Organyà 29 10 0  

Alt Urgell Cava 3 1 0  

Alt Urgell Oliana 120 38 0  

Alt Urgell Peramola 9 2 0  

Alt Urgell Coll de Nargó 34 7 0  

Alt Urgell Cabó 4 0 0  

Alt Urgell Consell Comarcal Alt Urgell    13

TOTAL ALT URGELL Entitats sol·licitants: 1 1.267 507 0 13

Alta Ribagorça Vall de Boí, la 13 6 0  

Alta Ribagorça Pont de Suert, el 106 36 0  

Alta Ribagorça Vilaller 25 8 0  

Alta Ribagorça Consell Comarcal Alta Ribagorça    13

TOTAL ALTA RIBAGORÇA Entitats sol·licitants: 1 144 50 0 13

Garrigues Borges Blanques, les 454 173 1  

Garrigues Vilosell, el 9 5 0  

Garrigues Torms, els 8 4 0  

Garrigues Vinaixa 31 13 0  
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Garrigues Castelldans 49 19 0  

Garrigues Floresta, la 8 3 0  

Garrigues Albagés, l' 17 6 0  

Garrigues Arbeca 126 44 0  

Garrigues Juneda 167 53 0  

Garrigues Cervià de les Garrigues 60 19 0  

Garrigues Granadella, la 29 9 0  

Garrigues Albi, l' 65 20 0  

Garrigues Bovera 7 2 0  

Garrigues Espluga Calba, l' 23 6 0  

Garrigues Cogul, el 8 2 0  

Garrigues Fulleda 4 1 0  

Garrigues Granyena de les Garrigues 4 1 0  

Garrigues Juncosa 14 3 0  

Garrigues Tarrés 5 1 0  

Garrigues Puiggròs 22 4 0  

Garrigues Pobla de Cérvoles, la 12 2 0  

Garrigues Soleràs, el 6 1 0  

Garrigues Bellaguarda 9 1 0  

Garrigues Omellons, els 7 0 0  

Garrigues Consell Comarcal de les Garrigues    13

TOTAL GARRIGUES Entitats sol·licitants: 1 1.144 392 0 13

Noguera Balaguer 1.636 661 5  

Noguera Ponts 204 79 1  

Noguera Foradada 7 4 0  

Noguera Baronia de Rialb, la 8 4 0  

Noguera Cabanabona 2 1 0  

Noguera Oliola 4 2 0  

Noguera Vilanova de Meià 12 6 0  

Noguera Camarasa 35 16 0  
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Noguera Torrelameu 36 16 0  

Noguera Alòs de Balaguer 7 3 0  

Noguera Térmens 74 30 0  

Noguera Menàrguens 64 24 0  

Noguera Preixens 32 12 0  

Noguera Àger 19 7 0  

Noguera Bellcaire d'Urgell 66 23 0  

Noguera Ivars de Noguera 15 5 0  

Noguera Penelles 15 5 0  

Noguera Sentiu de Sió, la 30 10 0  

Noguera Vallfogona de Balaguer 86 26 0  

Noguera Albesa 83 25 0  

Noguera Algerri 20 6 0  

Noguera Artesa de Segre 185 55 0  

Noguera Montgai 21 6 0  

Noguera Castelló de Farfanya 28 7 0  

Noguera Cubells 16 4 0  

Noguera Avellanes i Santa Linya, les 10 2 0  

Noguera Bellmunt d'Urgell 6 1 0  

Noguera Os de Balaguer 48 7 0  

Noguera Vilanova de l'Aguda 8 1 0  

Noguera Tiurana 0 0 0  

Noguera Consell Comarcal de la Noguera    10

TOTAL NOGUERA Entitats sol·licitants: 2 2.777 1.048 5 10

Pallars Jussà Tremp 442 195 2  

Pallars Jussà Pobla de Segur, la 224 66 1  

Pallars Jussà Sant Esteve de la Sarga 2 2 0  

Pallars Jussà Talarn 23 14 0  

Pallars Jussà Llimiana 7 4 0  

Pallars Jussà Salàs de Pallars 15 7 0  
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Pallars Jussà Senterada 11 5 0  

Pallars Jussà Isona i Conca Dellà 42 17 0  

Pallars Jussà Gavet de la Conca 8 3 0  

Pallars Jussà Torre de Cabdella, la 27 7 0  

Pallars Jussà Sarroca de Bellera 8 2 0  

Pallars Jussà Conca de Dalt 17 4 0  

Pallars Jussà Castell de Mur 9 2 0  

Pallars Jussà Abella de la Conca 11 1 0  

Pallars Jussà Consell Comarcal del Pallars Jussà    13

TOTAL PALLARS JUSSÀ Entitats sol·licitants: 1 846 329 0 13

Pallars Sobirà Esterri de Cardós 2 1 0  

Pallars Sobirà Tírvia 10 5 0  

Pallars Sobirà Llavorsí 14 6 0  

Pallars Sobirà Soriguera 14 6 0  

Pallars Sobirà Farrera 10 4 0  

Pallars Sobirà Alt Àneu 17 6 0  

Pallars Sobirà Esterri d'Àneu 38 11 0  

Pallars Sobirà Vall de Cardós 15 4 0  

Pallars Sobirà Baix Pallars 23 6 0  

Pallars Sobirà Sort 150 39 0  

Pallars Sobirà Espot 12 3 0  

Pallars Sobirà Lladorre 4 1 0  

Pallars Sobirà Rialp 46 10 0  

Pallars Sobirà Alins 10 1 0  

Pallars Sobirà Guingueta d'Àneu, la 10 1 0  

Pallars Sobirà Consell Comarcal del Pallars Sobirà    13

TOTAL PALLARS SOBIRÀ Entitats sol·licitants: 1 375 104 0 13

Pla d'Urgell Mollerussa 1.158 470 4  

Pla d'Urgell Castellnou de Seana 29 15 0  

Pla d'Urgell Poal, el 26 13 0  
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Pla d'Urgell Barbens 50 23 0  

Pla d'Urgell Palau d'Anglesola, el 73 29 0  

Pla d'Urgell Ivars d'Urgell 66 26 0  

Pla d'Urgell Torregrossa 116 43 0  

Pla d'Urgell Miralcamp 74 27 0  

Pla d'Urgell Linyola 162 58 0  

Pla d'Urgell Bellvís 126 45 0  

Pla d'Urgell Sidamon 43 15 0  

Pla d'Urgell Bell-lloc d'Urgell 147 51 0  

Pla d'Urgell Golmés 105 35 0  

Pla d'Urgell Vila-sana 36 12 0  

Pla d'Urgell Fondarella 40 11 0  

Pla d'Urgell Vilanova de Bellpuig 48 13 0  

Pla d'Urgell Consell Comarcal del Pla d'Urgell    13

TOTAL PLA D'URGELL Entitats sol·licitants: 2 2.299 886 4 13

Segarra Cervera 763 320 2  

Segarra Guissona 267 83 1  

Segarra Talavera 5 3 0  

Segarra Biosca 4 2 0  

Segarra Montoliu de Segarra 12 6 0  

Segarra Plans de Sió, els 19 9 0  

Segarra Sanaüja 11 5 0  

Segarra Ribera d'Ondara 20 9 0  

Segarra Sant Guim de la Plana 7 3 0  

Segarra Sant Guim de Freixenet 68 28 0  

Segarra Ivorra 3 1 0  

Segarra Massoteres 6 2 0  

Segarra Torà 75 24 0  

Segarra Estaràs 7 2 0  

Segarra Torrefeta i Florejacs 21 6 0  
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Segarra Granyanella 8 2 0  

Segarra Oluges, les 4 1 0  

Segarra Sant Ramon 26 3 0  

Segarra Granyena de Segarra 1 0 0  

Segarra Montornès de Segarra 4 0 0  

Segarra Tarroja de Segarra 4 0 0  

Segarra Consell Comarcal de la Segarra    13

TOTAL SEGARRA Entitats sol·licitants: 1 1.335 509 0 13

Segrià Lleida 12.157 5.174 40  

Segrià Alcarràs 937 339 3  

Segrià Rosselló 208 82 1  

Segrià Almenar 262 101 1  

Segrià Aitona 190 71 1  

Segrià Alcoletge 249 92 1  

Segrià Torres de Segre 194 69 1  

Segrià Almacelles 345 119 1  

Segrià Alpicat 312 107 1  

Segrià Alfarràs 236 79 1  

Segrià Alguaire 248 82 1  

Segrià Torrefarrera 261 85 1  

Segrià Torrebesses 9 5 0  

Segrià Massalcoreig 15 8 0  

Segrià Almatret 6 3 0  

Segrià Sunyer 12 6 0  

Segrià Corbins 60 28 0  

Segrià Sarroca de Lleida 21 9 0  

Segrià Granja d'Escarp, la 54 23 0  

Segrià Artesa de Lleida 98 41 0  

Segrià Torre-serona 17 7 0  

Segrià Seròs 90 36 0  
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Segrià Alamús, els 33 13 0  

Segrià Alfés 13 5 0  

Segrià Llardecans 13 5 0  

Segrià Maials 42 16 0  

Segrià Montoliu de Lleida 29 11 0  

Segrià Sudanell 32 12 0  

Segrià Vilanova de Segrià 64 24 0  

Segrià Albatàrrec 136 50 0  

Segrià Puigverd de Lleida 75 24 0  

Segrià Vilanova de la Barca 69 21 0  

Segrià Portella, la 31 9 0  

Segrià Aspa 11 3 0  

Segrià Gimenells i el Pla de la Font 37 10 0  

Segrià Soses 130 35 0  

Segrià Benavent de Segrià 75 19 0  

Segrià Alcanó 6 1 0  

Segrià Consell Comarcal del Segrià    16

TOTAL SEGRIÀ Entitats sol·licitants: 2 16.777 6.824 40 16

Solsonès Solsona 730 266 2  

Solsonès Guixers 3 3 0  

Solsonès Clariana de Cardener 6 4 0  

Solsonès Castellar de la Ribera 2 1 0  

Solsonès Llobera 6 3 0  

Solsonès Navès 6 3 0  

Solsonès Riner 14 7 0  

Solsonès Pinós 7 3 0  

Solsonès Sant Llorenç de Morunys 25 9 0  

Solsonès Lladurs 4 1 0  

Solsonès Olius 28 7 0  

Solsonès Coma i la Pedra, la 3 0 0  
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Solsonès Molsosa, la 4 0 0  

Solsonès Odèn 1 0 0  

Solsonès Pinell de Solsonès 2 0 0  

Solsonès Consell Comarcal del Solsonès    13

TOTAL SOLSONÈS Entitats sol·licitants: 1 841 307 0 13

Urgell Tàrrega 1.445 596 5  

Urgell Agramunt 369 144 1  

Urgell Bellpuig 345 127 1  

Urgell Guimerà 13 6 0  

Urgell Anglesola 95 43 0  

Urgell Tornabous 50 21 0  

Urgell Ossó de Sió 8 3 0  

Urgell Belianes 30 11 0  

Urgell Verdú 51 18 0  

Urgell Preixana 20 7 0  

Urgell Omells de na Gaia, els 6 2 0  

Urgell Fuliola, la 98 32 0  

Urgell Maldà 16 5 0  

Urgell Sant Martí de Riucorb 37 11 0  

Urgell Castellserà 71 21 0  

Urgell Vilagrassa 25 6 0  

Urgell Ciutadilla 10 2 0  

Urgell Nalec 5 1 0  

Urgell Puigverd d'Agramunt 10 2 0  

Urgell Vallbona de les Monges 8 1 0  

Urgell Consell Comarcal de l'Urgell    13

TOTAL URGELL Entitats sol·licitants: 2 2.712 1.059 5 13

Val d'Aran Vielha e Mijaran 296 119 1  

Val d'Aran Bausen 3 2 0  
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Val d'Aran Bòrdes, es 8 5 0  

Val d'Aran Canejan 4 2 0  

Val d'Aran Vilamòs 8 4 0  

Val d'Aran Arres 3 1 0  

Val d'Aran Naut Aran 44 13 0  

Val d'Aran Bossòst 41 12 0  

Val d'Aran Les 41 10 0  

Val d'Aran Conselh Generau d'Aran   0 13

TOTAL VAL D'ARAN Entitats sol·licitants: 1 448 168 0 13

TOTAL LLEIDA Entitats sol·licitants: 16 30.965 12.183 54 156

Alt Camp Valls 2.281 910 7  

Alt Camp Pla de Santa Maria, el 235 90 1  

Alt Camp Alcover 445 162 1  

Alt Camp Querol 59 33 0  

Alt Camp Garidells, els 6 3 0  

Alt Camp Figuerola del Camp 26 12 0  

Alt Camp Bràfim 35 16 0  

Alt Camp Pont d'Armentera, el 56 25 0  

Alt Camp Riba, la 37 16 0  

Alt Camp Cabra del Camp 126 53 0  

Alt Camp Montferri 46 19 0  

Alt Camp Milà, el 5 2 0  

Alt Camp Vilabella 46 18 0  

Alt Camp Vila-rodona 99 38 0  

Alt Camp Vallmoll 145 53 0  

Alt Camp Aiguamúrcia 81 29 0  

Alt Camp Nulles 20 7 0  

Alt Camp Puigpelat 88 30 0  

Alt Camp Rodonyà 44 15 0  

Alt Camp Mont-ral 9 3 0  
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Alt Camp Alió 40 13 0  

Alt Camp Rourell, el 32 10 0  

Alt Camp Masó, la 16 2 0  

Alt Camp Consell Comarcal de l'Alt Camp    13

TOTAL ALT CAMP Entitats sol·licitants: 2 3.977 1.559 7 13

Baix Camp Reus 10.593 4.279 33  

Baix Camp Cambrils 2.904 1.098 8  

Baix Camp Mont-roig del Camp 1.231 472 4  

Baix Camp Riudoms 527 192 1  

Baix Camp Castellvell del Camp 175 70 1  

Baix Camp Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 473 178 1  

Baix Camp Selva del Camp, la 358 131 1  

Baix Camp Montbrió del Camp 233 73 1  

Baix Camp Arbolí 4 3 0  

Baix Camp Argentera, l' 5 3 0  

Baix Camp Capafonts 7 4 0  

Baix Camp Colldejou 17 9 0  

Baix Camp Prades 28 13 0  

Baix Camp Pratdip 65 30 0  

Baix Camp Aleixar, l' 53 24 0  

Baix Camp Riudecanyes 83 34 0  

Baix Camp Febró, la 5 2 0  

Baix Camp Vilanova d'Escornalbou 40 16 0  

Baix Camp Riudecols 79 29 0  

Baix Camp Vilaplana 25 9 0  

Baix Camp Almoster 69 24 0  

Baix Camp Alforja 148 51 0  

Baix Camp Vinyols i els Arcs 138 47 0  

Baix Camp Botarell 102 32 0  

Baix Camp Maspujols 36 11 0  
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Baix Camp Duesaigües 23 7 0  

Baix Camp Borges del Camp, les 140 42 0  

Baix Camp Albiol, l' 32 9 0  

Baix Camp Consell Comarcal Baix Camp    13

TOTAL BAIX CAMP Entitats sol·licitants: 4 17.593 6.892 45 13

Baix Penedès Vendrell, el 4.586 1.937 15  

Baix Penedès Calafell 2.616 1.150 9  

Baix Penedès Cunit 1.158 513 4  

Baix Penedès Arboç, l' 644 284 2  

Baix Penedès Santa Oliva 458 186 1  

Baix Penedès Bisbal del Penedès, la 397 184 1  

Baix Penedès Albinyana 293 126 1  

Baix Penedès Banyeres del Penedès 284 122 1  

Baix Penedès Bellvei 206 86 1  

Baix Penedès Montmell, el 186 77 1  

Baix Penedès Sant Jaume dels Domenys 274 108 1  

Baix Penedès Llorenç del Penedès 188 65 1  

Baix Penedès Bonastre 61 28 0  

Baix Penedès Masllorenç 59 25 0  

Baix Penedès Consell Comarcal Baix Penedès    10

TOTAL BAIX PENEDÈS Entitats sol·licitants: 4 11.410 4.891 28 10

Conca de Barberà Montblanc 536 196 2  

Conca de Barberà Espluga de Francolí, l' 263 97 1  

Conca de Barberà Santa Coloma de Queralt 269 92 1  

Conca de Barberà Piles, les 8 6 0  

Conca de Barberà Vilanova de Prades 7 4 0  

Conca de Barberà Vimbodí i Poblet 42 23 0  

Conca de Barberà Conesa 6 3 0  

Conca de Barberà Forès 2 1 0  

Conca de Barberà Llorac 8 4 0  
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Conca de Barberà Senan 4 2 0  

Conca de Barberà Passanant i Belltall 9 4 0  

Conca de Barberà Blancafort 22 9 0  

Conca de Barberà Rocafort de Queralt 15 6 0  

Conca de Barberà Vilaverd 34 13 0  

Conca de Barberà Barberà de la Conca 34 12 0  

Conca de Barberà Pontils 6 2 0  

Conca de Barberà Sarral 117 39 0  

Conca de Barberà Vallclara 10 3 0  

Conca de Barberà Solivella 28 7 0  

Conca de Barberà Pira 33 5 0  

Conca de Barberà Savallà del Comtat 0 0 0  

Conca de Barberà Vallfogona de Riucorb 3 0 0  

Conca de Barberà Consell Comarcal de la Conca de Barberà    13

TOTAL CONCA DE BARBERÀ Entitats sol·licitants: 1 1.456 528 0 13

Priorat Falset 247 107 1  

Priorat Pradell de la Teixeta 8 7 0  

Priorat Vilella Baixa, la 12 9 0  

Priorat Lloar, el 6 4 0  

Priorat Figuera, la 5 3 0  

Priorat Bisbal de Falset, la 11 6 0  

Priorat Margalef 6 3 0  

Priorat Torroja del Priorat 10 5 0  

Priorat Masroig, el 36 17 0  

Priorat Morera de Montsant, la 7 3 0  

Priorat Bellmunt del Priorat 26 11 0  

Priorat Poboleda 24 10 0  

Priorat Marçà 34 14 0  

Priorat Torre de Fontaubella, la 10 4 0  

Priorat Cornudella de Montsant 53 21 0  
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Priorat Ulldemolins 23 9 0  

Priorat Molar, el 11 4 0  

Priorat Cabacés 23 8 0  

Priorat Vilella Alta, la 6 2 0  

Priorat Guiamets, els 18 5 0  

Priorat Porrera 11 3 0  

Priorat Capçanes 14 3 0  

Priorat Gratallops 10 2 0  

Priorat Consell Comarcal del Priorat    13

TOTAL PRIORAT Entitats sol·licitants: 1 611 260 0 13

Tarragonès Tarragona 11.798 4.810 37  

Tarragonès Salou 2.318 872 7  

Tarragonès Torredembarra 1.552 612 5  

Tarragonès Vila-seca 2.139 699 5  

Tarragonès Roda de Barà 632 280 2  

Tarragonès Constantí 777 308 2  

Tarragonès Creixell 408 185 1  

Tarragonès Altafulla 338 152 1  

Tarragonès Vilallonga del Camp 155 66 1  

Tarragonès Pobla de Montornès, la 284 120 1  

Tarragonès Pallaresos, els 283 116 1  

Tarragonès Catllar, el 268 109 1  

Tarragonès Morell, el 280 90 1  

Tarragonès Canonja, La 525 166 1  

Tarragonès Pobla de Mafumet, la 269 65 1  

Tarragonès Salomó 25 12 0  

Tarragonès Renau 7 3 0  

Tarragonès Riera de Gaià, la 108 45 0  

Tarragonès Perafort 85 32 0  

Tarragonès Vespella de Gaià 40 15 0  
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Tarragonès Nou de Gaià, la 27 10 0  

Tarragonès Secuita, la 107 35 0  

Tarragonès Consell Comarcal del Tarragonès    13

TOTAL TARRAGONÈS Entitats sol·licitants: 5 22.425 8.802 54 13

TOTAL TARRAGONA Entitats sol·licitants: 17 57.472 22.932 134 75

Baix Ebre Tortosa 3.408 1.398 11  

Baix Ebre Deltebre 1.218 501 4  

Baix Ebre Roquetes 825 339 3  

Baix Ebre Ametlla de Mar, l' 577 260 2  

Baix Ebre Ampolla, l' 229 96 1  

Baix Ebre Aldea, l' 332 127 1  

Baix Ebre Perelló, el 179 67 1  

Baix Ebre Camarles 305 108 1  

Baix Ebre Aldover 58 24 0  

Baix Ebre Paüls 39 16 0  

Baix Ebre Xerta 104 42 0  

Baix Ebre Benifallet 43 16 0  

Baix Ebre Alfara de Carles 31 11 0  

Baix Ebre Tivenys 59 20 0  

Baix Ebre Consell Comarcal Baix Ebre    13

TOTAL BAIX EBRE Entitats sol·licitants: 3 7.407 3.025 15 13

Montsià Amposta 2.317 933 7  

Montsià Sant Carles de la Ràpita 1.275 531 4  

Montsià Ulldecona 599 243 2  

Montsià Sénia, la 746 283 2  

Montsià Alcanar 721 266 2  

Montsià Santa Bàrbara 363 157 1  

Montsià Sant Jaume d'Enveja 320 124 1  

Montsià Freginals 27 15 0  

Montsià Galera, la 62 31 0  
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Montsià Godall 49 21 0  

Montsià Masdenverge 94 32 0  

Montsià Mas de Barberans 31 9 0  

Montsià Consell Comarcal del Montsià    13

TOTAL MONTSIÀ Entitats sol·licitants: 3 6.604 2.645 11 13

Ribera d'Ebre Móra d'Ebre 548 233 2  

Ribera d'Ebre Móra la Nova 311 138 1  

Ribera d'Ebre Flix 249 79 1  

Ribera d'Ebre Benissanet 70 35 0  

Ribera d'Ebre Ginestar 67 32 0  

Ribera d'Ebre Torre de l'Espanyol, la 48 21 0  

Ribera d'Ebre Miravet 36 15 0  

Ribera d'Ebre Garcia 30 12 0  

Ribera d'Ebre Riba-roja d'Ebre 86 34 0  

Ribera d'Ebre Ascó 105 36 0  

Ribera d'Ebre Vinebre 41 14 0  

Ribera d'Ebre Rasquera 50 16 0  

Ribera d'Ebre Palma d'Ebre, la 16 5 0  

Ribera d'Ebre Tivissa 117 31 0  

Ribera d'Ebre Consell Comarcal de Ribera d'Ebre    13

TOTAL RIBERA D'EBRE Entitats sol·licitants: 1 1.774 701 0 13

Terra Alta Gandesa 228 66 1  

Terra Alta Fatarella, la 66 28 0  

Terra Alta Vilalba dels Arcs 23 9 0  

Terra Alta Horta de Sant Joan 82 30 0  

Terra Alta Corbera d'Ebre 57 18 0  

Terra Alta Bot 20 6 0  

Terra Alta Pobla de Massaluca, la 15 4 0  

Terra Alta Pinell de Brai, el 68 18 0  

Terra Alta Caseres 13 3 0  
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Terra Alta Batea 70 15 0  

Terra Alta Arnes 15 3 0  

Terra Alta Prat de Comte 8 0 0  

Terra Alta Consell Comarcal de la Terra Alta    13

TOTAL TERRA ALTA Entitats sol·licitants: 1 665 200 0 13

TOTAL TERRES EBRE Entitats sol·licitants: 8 16.450 6.571 26 52

TOTAL CATALUNYA Entitats sol·licitants: 137 624.467 248.361 1.501 542

 

 

(14.198.036)
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