
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/3491/2022, de 7 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió
de subvencions del programa Ocell de foc (ref. BDNS 657808).

Atesa l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
les subvencions del programa Ocell de foc (DOGC núm. 8776, de 20.10.2022);

Ateses la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
(DOGC núm. 6780, de 31.12.2014), desenvolupada pel Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i
el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, d'11.2.2021), i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny,
sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, d'11.6.2015);

Atès el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atesa la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 (DOGC
núm. 8575, de 31.12.2021);

Atès el Decret 35/2022, d'1 de març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball (DOGC núm.
8618, de 3.3.2022);

Vist que el Govern, en la sessió del 2 de novembre de 2022, va aprovar l'Acord de Govern pel qual s'autoritza
la despesa pluriennal d'aquesta convocatòria d'ajuts;

A proposta de la Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, amb
l'informe previ de l'Àrea Jurídica de Treball del Departament d'Empresa i Treball, i en ús de les facultats que
em són atribuïdes,

Resolc:

-1 Objecte

Aquesta Resolució té per objecte fer pública la convocatòria per a la concessió de les subvencions del programa
Ocell de foc, previstes a l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de les subvencions del programa Ocell de foc (DOGC núm. 8776, de 20.10.2022).

-2 Línies i projectes objecte de subvenció

2.1 Les línies a subvencionar, que es detallen als annexos 2 i 3 de l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre,
abans esmentada, són:

Línia 1, Xarxa Ocell de foc.

Línia 2, Coordinació, promoció i difusió del programa Ocell de foc.

2.2 El nombre i distribució dels nuclis, per demarcació territorial, és la següent:

1. Regió Alt Pirineu i Aran, 1 nucli. 

2. Barcelona Ciutat, 5 nuclis.

3. Baix Llobregat, 3 nuclis.

4. Barcelonès Nord, 2 nuclis.
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5. Maresme, 1 nucli.

6. Vallès Occidental, 2 nuclis.

7. Vallès Oriental, 1 nucli.

8. L'Hospitalet de Llobregat, 1 nucli.

9. Regió Catalunya Central: 2 nuclis.

10. Regió Penedès, que inclou l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, 1 nucli. 

11. Regió Girona, 2 nuclis.

12. Regió Camp de Tarragona, 2 nuclis.

13. Regió Lleida/Ponent, 1 nucli.

14. Terres de l'Ebre, 1 nucli. 

2.3 Si la demarcació territorial té assignat més d'un nucli, cadascun ha de donar servei a agrupacions de
diversos municipis inclosos en la demarcació territorial. La suma total de la població de l'agrupació de municipis
que cobreix cada nucli ha de ser d'un mínim de 190.000 habitants. Així mateix, d'acord amb les bases 3.2 i 3.3
de l'annex 1 de l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre, en el cas que una demarcació territorial tingui més
d'un nucli, cadascun ha d'abastar zones diferents dins de la demarcació, i si la demarcació territorial només té
un nucli assignat, aquest ha de donar servei a tot el territori de la demarcació.

-3 Entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que s'indiquen als apartats 1
i 2 de la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre.

-4 Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària els recull la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/227/2022, de 18 d'octubre.

-5 Persones destinatàries

Les persones destinatàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que consten a la base 7 de
l'annex 1 de l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre.

-6 Aplicació pressupostària i import convocat

6.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 9.900.000,00 euros per al període
2022 a 2025, amb el detall següent:

IU1702 D/449000100/3330/0000

IU1702 D/460000100/3330/0000

IU1702 D/470000100/3330/0000

IU1702 D/481000100/3330/0000

IU1702 D/482000100/3330/0000

Línia 1, Xarxa Ocell de foc.

L'import màxim destinat a aquesta línia de subvenció és de 9.500.000,00 euros, distribuïts en tres anualitats
amb les quantitats següents:

Any 2022: 6.650.000,00 euros.
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Any 2024: 1.900.000,00 euros.

Any 2025: 950.000,00 euros.

Línia 2, Coordinació, promoció i difusió del programa Ocell de foc.

L'import màxim destinat a aquesta línia de subvenció és de 400.000,00 euros, distribuïts en tres anualitats
amb les quantitats següents:

Any 2022: 280.000,00 euros.

Any 2024: 80.000,00 euros.

Any 2025: 40.000,00 euros.

6.2 Aquest import màxim es pot ampliar mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció General
d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives, condicionada a la competència que té
atribuïda, d'acord amb els crèdits pressupostaris del Departament d'Empresa i Treball i amb la publicació
prèvia al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

S'estima una quantitat addicional d'aplicació a la subvenció d'un 30%, la qual no requereix cap disposició nova
d'ampliació de quantia ni cap convocatòria nova, i està condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el
moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

6.3 L'efectivitat d'aquesta convocatòria queda condicionada a l'existència de crèdit suficient i adequat al
pressupost per a l'exercici pressupostari corresponent en el moment de la resolució de concessió.

-7 Quantia de la subvenció

La quantia màxima per a cadascuna de les línies i els projectes a subvencionar és la següent:

Línia 1, Xarxa Ocell de foc: l'import a subvencionar per a cada nucli de la Xarxa Ocell de foc és de 380.000,00
euros, que correspon a una subvenció anual de 190.000,00 euros. La subvenció, en qualsevol cas, pot cobrir
fins al 100% del cost total de tot el projecte.

Línia 2, Coordinació, promoció i difusió del programa Ocell de foc: l'import per subvencionar els projectes
d'aquesta línia és de 400.000,00 euros, que correspon a una subvenció anual de 200.000,00 euros, que pot
cobrir fins al 100% del cost total del projecte.

-8 Sol·licituds i termini de presentació

8.1 El termini de presentació de sol·licituds, amb la documentació annexa inclosa, començarà a les 9.00 hores
del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i finalitzarà a les 14.00 hores del desè dia hàbil a comptar des del dia que comenci el termini.

8.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que s'indiquen a la base 10 de l'annex 1 de
l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre. En cas que la sol·licitud o els tràmits es presentin mitjançant altres
formularis, es consideraran no presentats, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i, per tant, la data a partir de la qual es
considerarà presentada la sol·licitud o el tràmit serà la data d'entrada del formulari específic assenyalat.

8.3 Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits que estableixen l'Ordre esmentada i aquesta Resolució
de convocatòria, si no està degudament emplenada, si la documentació rebuda és incorrecta o si hi falta algun
dels documents preceptius, es requerirà a l'entitat sol·licitant que, en el termini màxim de 10 dies hàbils,
esmeni la falta o enviï els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix
de la seva petició, de conformitat amb el que estableix l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8.4 Els requisits per presentar les sol·licituds i la manera d'acreditar-los els recull la base 10 de l'annex 1 de
l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre.

8.5 Les entitats han de fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'Àrea privada, que figura a la
capçalera del web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/).
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-9 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la que indica la base 11 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/227/2022, de 18 d'octubre.

-10 Procediment de concessió

10.1 El procediment de concessió de les actuacions subvencionades en aquesta Resolució és el de concurrència
competitiva, que està regulat a la base 13 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre.

10.2 L'aprovació d'aquest acte implica que s'autoritza les unitats administratives perquè comptabilitzin la
disposició de crèdit a favor de les persones beneficiàries en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT,
així com perquè comptabilitzin el reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que haurà
d'efectuar-se un cop la unitat administrativa competent hagi verificat que s'ha complert la finalitat de l'objecte
de la subvenció i el compte justificatiu de les despeses elegibles presentades per la persona beneficiària.

-11 Òrgan competent, resolució de les subvencions i recursos

11.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions és la persona
titular de la Subdirecció General de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector del Departament d'Empresa i
Treball, tal com determina la base 14 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre.

11.2 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció General d'Economia Social i
Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d'Empresa i Treball, a proposta de la persona
titular de la Subdirecció General de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector del Departament d'Empresa i
Treball, tal com determina la base 15 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre.

11.3 Per notificar la resolució s'ha de publicar al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans
electrònics, i ha d'incloure la via de recurs que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació
individual i té els mateixos efectes.

La resolució d'atorgament o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, pot ser
objecte de recurs d'alçada davant de la persona titular de la Secretaria de Treball del Departament d'Empresa i
Treball en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix
l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i l'apartat f) de l'article 113.1 del Decret 35/2022, d'1 de març, de
reestructuració del Departament d'Empresa i Treball (DOGC núm. 8618, de 3.3.2022).

11.4 D'acord amb la base 15.2 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre, el termini màxim per
emetre la resolució i notificar-la és de tres mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria.

-12 Període d'execució

L'àmbit temporal de les accions que cal portar a terme en el marc d'aquesta convocatòria serà de 2 anys a
partir de la data de la notificació de la resolució d'atorgament de la convocatòria.

Si la resolució es dicta després de l'1 de desembre de 2022, les actuacions s'han d'iniciar, com a màxim, el 20
de desembre del mateix any.

-13 Pagament

13.1 D'acord amb el que estableix la base 16 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre,
prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor ha de comprovar
d'ofici si l'entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El formulari
de sol·licitud recollirà el consentiment explícit per consultar les dades relatives a les obligacions tributàries i de
la Seguretat Social.

13.2. Vist que aquesta convocatòria és pluriennal, cada any es tramitarà la bestreta corresponent, segons el
que estableix l'article 57.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
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38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta bestreta estarà condicionada a l'acompliment
de tres requisits:

a) L'aportació de la justificació equivalent a la quantia anual del pressupost, mitjançant un informe d'auditoria.

b) Una declaració de l'inici de les accions corresponents a l'anualitat següent.

c) Un informe de l'òrgan gestor sobre el compliment parcial de la finalitat i l'avaluació de la continuïtat del
projecte.

L'informe d'auditoria i la resta de documentació de justificació de la subvenció anual s'han de presentar en el
termini de dos mesos a comptar des de la finalització del termini d'execució del projecte anual.

13.3 Un cop es publiqui la resolució definitiva de la concessió de subvencions, cal tramitar el document
d'obligació de la bestreta, que ha de ser del 70% de la quantitat atorgada. El segon any, i amb la presentació
de la documentació indicada al punt anterior, cal tramitar una obligació de quantia igual al 20%.

No s'exigeixen garanties per a cap de les dues bestretes, d'acord amb l'article 42.1 del Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, ja esmentat.

13.4 La tramitació del document d'obligació del 10% restant s'inicia un cop s'hagi justificat correctament la
subvenció i s'hagi complert la finalitat, segons el parer de l'òrgan gestor i d'acord amb el que estableixen la
base 20 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre, i la normativa aplicable.

13.5 En cas que l'entitat beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un
certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

13.6 La tramitació de les obligacions reconegudes de la subvenció es fa d'acord amb la liquiditat, la
disponibilitat i els criteris de programació de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya, i amb les condicions
que estableix la resolució de concessió.

13.7 En cas d'agrupació d'entitats, l'entitat sol·licitant és la que rep els pagaments i distribueix a la resta de les
entitats l'import corresponent, d'acord amb la resolució d'atorgament.

-14 Termini, modalitat i documentació de justificació

14.1 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, cal atenir-se al que estableix la base 20 de
l'annex 1 de l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre.

14.2 Si l'òrgan competent per a la comprovació de la subvenció aprecia que la documentació justificativa s'ha
presentat de manera parcialment incompleta o incorrecta, posarà en coneixement de l'entitat beneficiària que
disposa d'un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció d'un requeriment, perquè
completi o esmeni la documentació.

14.3 El termini per presentar el compte justificatiu és de dos mesos, a comptar des de la finalització del termini
d'execució del projecte anual, d'acord amb la base 20.7 de l'Ordre EMT/227/2022, de 18 d'octubre.

-15 Publicitat de les subvencions concedides

El Departament d'Empresa i Treball ha de donar publicitat de les subvencions atorgades, per al coneixement
general de la ciutadania, mitjançant l'exposició al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.

D'acord amb l'article 15.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014), aquesta informació també s'ha de publicar al Portal
de la Transparència (http://transparencia.gencat.cat).

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden
interposar un recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Prèviament, les persones interessades poden interposar amb caràcter potestatiu un recurs de reposició contra
aquesta Resolució de convocatòria, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
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d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
davant la persona titular del Departament d'Empresa i Treball, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà
de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 7 de novembre de 2022

Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball

Per encàrrec del despatx (Decret 288/2022, de 2 de novembre, DOGC núm. 8785, de 3.11.2022)

Laura Vilagrà Pons

Consellera de la Presidència

(22.314.037)
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