
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

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.

L'atur juvenil, especialment quan es produeix en les primeres etapes de la transició al món adult (15-21 anys)
i va acompanyat d'un abandonament prematur de la formació, està associat a un detriment de la salut mental i
física; a probabilitats més grans de patir desocupació de llarga durada; a tenir salaris baixos o una feina
precària, com també a altres efectes sobre la salut, la participació política i la inclusió social que poden durar
entre 10 i 20 anys.

Tot i que a la majoria dels països de l'OCDE s'hi observa un envelliment de la població i una demanda de feina
creixent en certs sectors econòmics, la proporció de joves a l'atur o exposades a feines precàries no ha deixat
de créixer des dels anys vuitanta. A més a més, aquesta tendència es veu molt afectada per la crisi actual
originada per la COVID-19, l'impacte de la qual s'estima que està essent gairebé 10 vegades més gran que
l'ocasionat per la crisi del 2008. El maig de 2020, aproximadament 1 de cada 5 joves havia perdut el lloc de
treball, mentre que el 2021 el grup d'edat comprès entre 18 i 35 anys era el que manifestava una deterioració
més gran en la salut mental.

El Departament d'Empresa i Treball vol aprovar el programa de subvencions Ocell de foc amb la finalitat
d'impulsar projectes que tinguin per objectiu l'atenció a joves, especialment aquells amb problemàtica de salut
mental, i el seu acompanyament cap a l'autonomia personal i la construcció d'una vida independent,
proporcionant-los les eines i els recursos per poder aconseguir-ho i per assolir la seva inserció laboral en
l'empresa ordinària o la recuperació del seu itinerari formatiu.

Atesa la Decisió de la Comissió de 20 de desembre de 2011, relativa a l'aplicació de les disposicions de l'article
106, apartat 2, del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts estatals en forma de compensació per
servei públic concedits a les empreses encarregades de la gestió de serveis d'interès econòmic general (DOUE
L 7, d'11.1.2012);

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Atès el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública;

Atesa la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Atesa la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació;

Atesa la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia;

Atesa l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

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; i 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;

Atesos el Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments en que s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret
35/2022, d'1 de març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i de la Intervenció Delegada; a proposta de la Direcció General
d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives;

En ús de les atribucions que em confereix l'article 92.3 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, del
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:
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Article únic

S'aproven les bases generals i les específiques per a cada línia que han de regir la convocatòria de subvencions
del programa Ocell de Foc, bases que s'indiquen a continuació:

Annex 1. Bases generals aplicables a totes les línies.

Annex 2. Línia 1. Xarxa Ocell de foc.

Annex 3. Línia 2. Coordinació, promoció i difusió del programa Ocell de foc.

Annex 4. Principis ètics i regles de conducta als quals els beneficiaris i beneficiàries de subvencions o ajuts han
d'adequar l'activitat, i efectes d'un incompliment eventual d'aquests principis.

Disposició addicional

Aquesta Ordre s'entén automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que es
pugui promulgar després que hagi entrat en vigor.

Les referències a la normativa concreta que s'hi aplica s'entenen fetes per remissió a la normativa que les
pugui substituir en el futur.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 d'octubre de 2022

Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball

Annex 1

Bases generals aplicables a totes les línies

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de les subvencions del programa Ocell de
foc, d'acord amb les línies següents:

Línia 1. Xarxa Ocell de foc.

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

Base 2

Actuacions subvencionables
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2.1 Les actuacions que se subvencionen per donar compliment a l'objecte d'aquest programa, són les
següents:

a) Línia 1. Xarxa Ocell de foc

Projectes que tinguin per objectiu l'atenció a joves —especialment els joves que tenen una problemàtica de
salut mental—, i el seu acompanyament cap a l'autonomia personal i la construcció d'una vida independent,
proporcionant-los les eines i els recursos per aconseguir-ho i assolir la inserció laboral en l'empresa ordinària o
la recuperació de l'itinerari formatiu.

Aquests projectes han de crear serveis i espais amb l'objectiu d'afavorir la constitució de grups de joves amb
iniciatives pròpies d'empoderament col·lectiu, entès com el desenvolupament de les capacitats necessàries per
poder prendre decisions sobre la vida pròpia i la comunitat, ja siguin de caire socioeconòmic, d'autocura o de
cura col·lectiva, amb la finalitat última de la inserció laboral a l'empresa ordinària o el retorn al sistema
educatiu.

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

Projectes que tinguin per objecte el seguiment, la coordinació i la visibilització de les diverses actuacions i
serveis que es porten a terme a través de la línia 1 de subvenció d'aquesta Ordre.

2.2 Les actuacions subvencionables d'ambdues línies es desenvolupen en els annexos específics.

2.3 Totes les actuacions subvencionables descrites en els apartats anteriors han d'abordar les diferencies de
gènere per aconseguir l'eliminació de les situacions de desigualtat que condicionen la qualitat de vida de les
dones joves, tenint present la seva diversitat.

Base 3

Definicions i distribució territorial

3.1 Als efectes d'aquesta Ordre s'entén per:

a) Entitat sentinella: l'entitat que executa el projecte i hi participa, forma part de l'agrupació d'entitats prevista
en la base 4.1 i és beneficiària de la subvenció.

Les entitats sentinella tenen la condició d'entitats beneficiàries de la subvenció i han de subscriure un conveni
de constitució de l'agrupació d'entitats.

Les entitats sentinella no poden formar part del mateix grup empresarial ni del mateix grup cooperatiu o la
mateixa cooperativa de segon grau.

b) Entitat guia: l'entitat que, a més de ser sentinella, actua com a representant de l'agrupació a l'efecte de la
subvenció i coordina totes les entitats sentinella que formen part del nucli.

c) Entitat satèl·lit: l'entitat que dona suport al projecte i l'acompanya per afavorir-ne l'èxit i la viabilitat.
Aquesta entitat no té la consideració de beneficiària de la subvenció.

d) Nucli Ocell de foc: l'agrupació d'entitats sentinella que participen en el projecte que és objecte de la
subvenció i les entitats satèl·lit que l'acompanyen.

e) Comitè del Nucli (CN): l'òrgan de govern del nucli, que està format per les entitats sentinella, previstes en la
base 4.1 i per l'equip tècnic. És l'espai de coordinació de les actuacions al territori i de governança del nucli.

f) Cooperativa juvenil de serveis (CJS): una agrupació autoorganitzada de joves, que pot ser o bé sense
personalitat jurídica pròpia, que desenvolupa les seves iniciatives a través d'una empresa mentora, o bé amb
personalitat jurídica pròpia, amb la forma d'associació o de cooperativa, la qual ha d'estar formada per un
mínim de quatre joves.

L'objectiu de les CJS és proporcionar als i les joves un primer contacte amb l'entorn laboral que els permeti
accedir a pràctiques o a primeres experiències laborals, per tal de millorar l'autonomia, la integració social i les
competències prelaborals, i l'adquisició de coneixements, els quals han d'afavorir i facilitar la transició cap al
mercat laboral o el retorn al sistema educatiu.

g) Empresa mentora: l'empresa que fa l'acompanyament a les iniciatives de primeres experiències laborals de
les CJS sense personalitat jurídica pròpia. Aquesta empresa facilita i canalitza les activitats economicolaborals
de les CJS, contribueix a la seva viabilitat i dona suport als i les joves en l'adquisició d'habilitats i competències
personals i laborals que els permetin abordar amb èxit la transició al mercat laboral.
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3.2 Per a una distribució dels recursos millor i l'adequació d'aquests recursos als objectius del programa Ocell
de foc, cada convocatòria determina, tenint en compte el teixit social i econòmic, cooperatiu i associatiu del
territori i la disponibilitat pressupostària, el nombre de nuclis que es poden subvencionar per a cadascuna de
les demarcacions territorials que es defineixen en l'apartat següent. El nombre màxim de nuclis pot ser diferent
en cada demarcació territorial i pot variar en cada convocatòria en funció de les necessitats del territori. En cas
que una demarcació territorial tingui més d'un nucli, cadascun ha d'abastar zones diferents dins de la
demarcació. La convocatòria també distribueix el pressupost per demarcacions territorials i determina l'import
màxim subvencionable per nucli, d'acord amb el context socioeconòmic i tenint en compte la densitat de
població, el percentatge de població jove, la dimensió física del territori i el teixit existent d'entitats que poden
ser participants del programa.

3.3 El nombre i la distribució dels nuclis, per demarcació territorial, són els següents:

1. Regió Alt Pirineu i Aran, 1 nucli.

2. Barcelona ciutat, fins a 6 nuclis.

3. Baix Llobregat, fins a 3 nuclis.

4. Barcelonès Nord, fins a 2 nuclis.

5. Maresme, 1 nucli.

6. Vallès Occidental, fins a 2 nuclis.

7. Vallès Oriental, 1 nucli.

8. L'Hospitalet de Llobregat, fins a 2 nuclis.

9. Regió Catalunya Central, fins a 3 nuclis.

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

11. Regió Girona, fins a 3 nuclis.

12. Regió Camp de Tarragona, fins a 3 nuclis.

13. Regió Lleida/Ponent, 1 nucli.

14. Terres de l'Ebre, 1 nucli.

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.

Si la demarcació territorial només té un nucli assignat, aquest ha de donar servei a tot el territori de la
demarcació.

Base 4

Entitats beneficiàries

4.1 Poden ser beneficiàries de les subvencions de la línia 1, Xarxa Ocell de foc, que preveu aquesta Ordre, les
agrupacions sense personalitat jurídica pròpia formades per:

a) Entitats juvenils sense ànim de lucre.

b) Associacions o empreses d'activitats juvenils, com ara les esportives, les culturals i les de lleure, entre
d'altres.

c) Entitats sense ànim de lucre o cooperatives d'iniciativa social especialitzades en l'atenció a les persones amb
problemàtica de salut mental.

d) Entitats sense ànim de lucre o cooperatives d'iniciativa social especialitzades en la dinamització de projectes
col·lectius.

e) Entitats locals: ajuntaments i consells comarcals.

f) Empreses d'inserció inscrites en el Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de Catalunya.
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g) Entitats i empreses especialitzades en formació i capacitació professional.

h) Entitats especialitzades en la gestió de serveis públics de salut o educació.

i) Instituts i universitats públics o concertats.

L'agrupació d'entitats beneficiàries, o entitats sentinella, que ha de constituir un nucli descrit en la base 3.1.d),
ha d'estar formada, com a mínim, per quatre de les entitats descrites en el paràgraf anterior, de les quals, una
com a mínim, ha de pertànyer al grup b), c) o d).

La sol·licitud de subvenció corresponent al projecte de cada agrupació o nucli l'ha de presentar una de les
entitats que en formen part i que ha de pertànyer als grups c) o d) descrits en l'apartat 1 d'aquesta base, que
és l'entitat guia.

4.2 Poden ser entitats beneficiàries de la subvenció de la línia 2, Coordinació, promoció i difusió del programa
Ocell de foc, les entitats següents, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:

a) Empreses cooperatives que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.
S'exceptuen les cooperatives de segon grau.

b) Entitats sense ànim de lucre que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.
S'exceptuen les entitats de segon grau.

c) Agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes per les entitats esmentades en l'apartat anterior,
juntament amb altres tipus d'entitats, que facin una activitat necessària per dur a terme el projecte o que
estiguin especialitzades en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte. Cap de les entitats que
formen part de l'agrupació pot superar el 50% de participació en el pressupost del projecte.

4.3 Per a ambdues línies, en el cas de sol·licituds presentades per agrupacions d'entitats sense personalitat
jurídica pròpia:

a) El fet que la sol·licitant de la subvenció és una agrupació d'entitats s'ha de fer constar expressament en la
sol·licitud, on també s'ha d'indicar els compromisos d'execució que assumeix cadascuna de les entitats
membres de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que correspon a cadascuna. S'ha de nomenar una
entitat representant o apoderada única de l'agrupació, que s'anomena entitat guia en el cas de la línia 1, amb
poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació.

b) Totes les entitats membres de l'agrupació tenen la condició de beneficiàries.

c) Les agrupacions no es poden dissoldre fins que no hagi finalitzat el termini de prescripció que estableixen
l'article 39 i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

d) L'entitat representant de l'agrupació és la que ha de rebre els pagaments i distribuir-ne a la resta d'entitats
membres de l'agrupació la part corresponent, alhora que ha de coordinar les actuacions de les entitats que
integren l'agrupació.

e) En qualsevol cas, les entitats integrants de l'agrupació assumeixen conèixer les afectacions tributàries que
resultin de la concessió de la subvenció.

4.4 Quant a la línia 1, s'ha de presentar una sol·licitud de subvenció per cada nucli. A més, una mateixa entitat
només pot participar en un nucli com a entitat sentinella, sense perjudici que pugui participar en altres nuclis
com a entitat satèl·lit.

4.5 Les entitats beneficiàries de les subvencions de la línia 2 en cap cas poden ser beneficiàries de les de la
línia 1.

4.6 Una societat anònima en cap cas pot obtenir la condició de persona beneficiària de cap de les dues línies de
subvenció que regula aquesta Ordre.

Base 5

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

5.1 Els requisits que han de complir les entitats beneficiàries de les subvencions recollides en aquesta Ordre
són els següents:

a) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.
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b) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió que declara un
ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

c) No incórrer en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la condició de beneficiari o beneficiària, que
preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

d) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració
laboral de persones amb discapacitat 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 pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000); o, si han estat
sancionades, haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest
concepte.

e) Les empreses o les entitats, estar legalment constituïdes, inscrites als registres corresponents i al corrent de
les obligacions registrals.

f) En cas que les entitats beneficiàries tinguin una plantilla de 50 o més treballadors o treballadores, complir
amb la quota legal de reserva de llocs de treball que preveu l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de
drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de
29 de novembre (BOE núm. 289, de 3.12.2013); o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional que
preveuen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005), i el Decret 86/2015, de 2 de
juny (DOGC núm. 6885, de 4.6.2015).

g) En el cas d'empreses que tinguin una plantilla igual o superior a 25 persones, presentar una declaració
responsable sobre el fet que es disposa dels mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i
d'assetjament per raó de sexe en llurs centres de treball, amb l'acord dels agents socials; i tenir protocols de
tractament i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, de conformitat amb l'article 29 de la Llei
5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008),
modificat per la Llei 17/2020, de 22 de desembre (DOGC núm. 8303, de 24.12.2020).

ih Si escau, respecte a l'àmbit laboral de les entitats participants, d'acord amb els articles del 45 al 47 de la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23.3.2007), elaborar i aplicar un pla d'igualtat, i complir les
obligacions que sobre aquests plans estableix el Reial decret 901/2020, de 13 d'octubre (BOE núm. 272, de
14.10.2020). Igualment, en matèria d'igualtat retributiva, ha de complir les obligacions que estableix el Reial
decret 902/2020, de 13 d'octubre (BOE núm. 272, de 14.10.2020).

i) Complir tots els requisits i les obligacions que exigeix la normativa vigent en matèria laboral i de seguretat i,
en particular, complir tota la normativa de prevenció de riscos laborals.

j) No haver estat condemnades per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la identitat sexual, de
conformitat amb la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i
l'adolescència (BOE núm. 180, de 29.7.2015).

k) Les entitats sentinella i les satèl·lit, tenir la seu social o el centre de treball a Catalunya.

l) Les entitats que formen part del nucli i que desenvolupen una activitat econòmica, estar donades d'alta
d'aquesta activitat, excepte les entitats locals o les entitats del sector públic institucional.

m) Disposar de solvència econòmica per dur a terme el projecte.

n) Les fundacions i les associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la
Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008), relatiu
a les persones jurídiques; i a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de l'anterior (DOGC núm. 5925, de
21.7.2011).

o) Les fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d'acord amb
l'article 336.3 del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril (DOGC núm.
5123, de 2.5.2008).

p) Complir l'obligació de respectar la igualtat efectiva de dones i homes, i no haver estat sancionades per
resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat
pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere, d'acord amb l'article 11 de la Llei 17/2015, de
21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).

q) 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), i la normativa que la desenvolupa.

r) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i no-discriminació, d'acord amb el que estableix la Llei
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19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no discriminació.

s) Les entitats sol·licitants també han de complir els requisits que consten en les bases específiques
corresponents.

5.2 El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la
sol·licitud de subvenció.

Base 6

Obligacions

6.1 Les entitats beneficiàries de les subvencions han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinin les
bases reguladores i la convocatòria corresponent.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat.

c) Proporcionar en tot moment la informació que se'ls requereixi respecte de la subvenció concedida i
sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la
Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada,
obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals,
després de presentar la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'ha de fer tan bon punt es conegui, i, en
tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002).

f) Justificar, davant l'òrgan gestor, el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització i el
compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

g) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan instructor i aportar tota la informació
que se'ls requereixi en l'exercici de les actuacions anteriors.

h) No rebre altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, de manera que amb les
quantitats atorgades se superi el 100% del cost de l'acció que ha de complir l'entitat beneficiària. En qualsevol
cas, aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui, i, sigui com sigui, 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 que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària en cada cas, així com tots
els estats comptables i els registres específics que exigeixin les bases reguladores específiques de la subvenció,
amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

j) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, els documents electrònics inclosos,
mentre puguin ser objecte de comprovació i control.

k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre.

l) Presentar a l'òrgan gestor les propostes de qualsevol canvi del projecte que es pugui produir en l'acció
subvencionada, dins el termini màxim d'execució de les actuacions que preveuen aquestes bases i la
convocatòria, mitjançant l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
La proposta es considera desestimada si no s'ha notificat per resolució expressa l'aprovació en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la proposta de canvi. Els canvis no comunicats
o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la
subvenció. No s'accepten canvis que comportin un canvi substancial o representin un incompliment dels
requisits i les condicions que estableixen aquestes bases.

m) Si la subvenció és una part proporcional del cost de l'acció, acreditar el cost total de l'acció.

n) Sol·licitar, quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 15.000,00 euros sense incloure
l'IVA, en el cas de subministrament d'equipaments o prestació de serveis, tres ofertes de persones proveïdores
diferents com a mínim i amb caràcter previ a la contractació del compromís de despesa, llevat que per les
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característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suficient d'entitats
que subministrin o prestin el servei, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la
subvenció.

o) Fer l'elecció entre les ofertes presentades, que s'ha d'aportar en la justificació, d'acord amb criteris
d'eficiència i economia, i justificar expressament quan l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més
avantatjosa.

p) Així mateix, comunicar la contractació amb una entitat vinculada amb l'entitat subvencionada o amb les
persones que ocupen els seus càrrecs directius.

q) Incloure el logotip del Departament i l'expressió corresponent en els elements informatius i de difusió de
l'activitat objecte de subvenció, segons el Programa d'identificació visual (PIV) de la Generalitat de Catalunya.
Aquest logotip es pot trobar a l'apartat de descàrregues del web d'identitat corporativa
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/. A més, cal incloure el logotip del Ministeri de Treball i Economia
Social d'acord amb les instruccions que recull l'ordre de distribució territorial corresponent, en el supòsit que
les accions es financin amb fons estatals.

r) Incloure la imatge d'economia social. La Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les
Cooperatives n'ha de facilitar els logotips o la imatge.

s) En el cas de les entitats a les quals fan referència els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000,00 euros anuals o de les quals
almenys el 40% dels ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat
sigui de més de 5.000,00 euros, complir les obligacions aplicables del títol II de la mateixa Llei.

t) En compliment de l'article 15.2 de la mateixa Llei 19/2014, de 29 de desembre, en el cas de les persones
jurídiques a les quals s'hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000,00 euros, comunicar a
l'òrgan concedent, mitjançant una declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus
òrgans de direcció o administració.

u) Complir el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

v) Adherir-se als principis ètics i les regles de conducta que preveu l'annex 4 d'aquestes bases, als quals han
d'adequar l'activitat les entitats beneficiàries de la subvenció.

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

x) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de
manera separada o per qualsevol altre mitjà que permeti identificar els fons que s'han destinat al projecte.

y) Informar dels indicadors d'execució i de resultats, tan comuns com específics, corresponents a la gestió de
la subvenció rebuda.

z) En tota la documentació, publicitat, imatges o materials fer un ús no sexista i no androcèntric del llenguatge,
evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones o els estereotips sexistes, i fomentar una imatge amb
valors d'igualtat, presència equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat de rols i identitats de gènere.

aa) Presentar una memòria detallada sobre la inclusió de l'impacte de gènere interseccional en l'activitat
subvencionada, en la llista de participants, en els acords, en les contractacions, etc. Per això, cal presentar les
dades desglossades per sexe (dona/home), per identitat de gènere (dona/home/persona no binària) i per la
diversitat de les unitats de convivència dels i les joves, i indicadors no androcèntrics que permetin avaluar
l'eficàcia de les mesures d'igualtat de gènere, igualtat de tracte i no-discriminació aplicades.

ab) Complir el que estableix la Llei 19/2020, del 30 de desembre, esmentada abans.

ac) L'entitat i, si escau, les entitats membres integrades, estar al corrent de les obligacions tributàries davant la
Generalitat i l'Estat, i de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social en el moment previ a la tramitació
de les obligacions reconegudes pel Departament d'Empresa i Treball. Els deutes ajornats es considera que
compleixen el requisit d'estar al corrent de les obligacions. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot
el procediment: en el moment de presentar la sol·licitud, abans de la proposta de resolució d'atorgament i
abans de rebre qualsevol pagament.

ad) Atendre els usuaris i usuàries en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya i redactar, almenys en
català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per
als usuaris i consumidors dels establiments oberts al públic, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
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política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).

ae Informar si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la
relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

af) Complir l'obligació que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema
de protecció a la infància i l'adolescència (BOE núm. 180, de 29.7.2015), conforme al personal de les entitats
amb activitats que suposin l'accés i l'exercici a professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual
amb menors, el qual no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la
indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació
sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

ag) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que les pugui afectar.

6.2 Les entitats beneficiàries, els contractistes i altres terceres parts relacionades amb l'objecte dels projectes
subvencionats han de col·laborar i facilitar tota la documentació que se'ls requereixi durant l'exercici de les
funcions de control i verificació de l'autoritat d'auditoria.

6.3 La no inclusió dels logotips del Departament en qualsevol de les seves variants, en els elements informatius
i de difusió de l'activitat objecte de subvenció, tal com s'estableix en els apartats q) i r), pot suposar considerar
l'activitat no adequada a la finalitat perseguida per incomplir una de les seves obligacions i, per tant, la
revocació de la subvenció.

Base 7

Destinataris

Els destinataris finals d'aquestes subvencions són els i les joves d'entre 16 i 30 anys que viuen en l'àmbit
territorial d'aplicació dels projectes, i es prioritzen els que tenen una problemàtica de salut mental, els quals
han de disposar d'un diagnòstic que acrediti aquesta circumstància, sigui a l'inici del programa o bé en el
decurs d'aquest programa.

Base 8

Quantia

8.1 La quantia de la subvenció és un import fix, determinat en la convocatòria, per al projecte o projectes de
cada demarcació territorial, d'acord amb el que preveu la base 3.2 d'aquest annex, que hagi o hagin obtingut
la puntuació més elevada segons els criteris de valoració que consten en les bases 5 i 7 dels annexos 2 i 3
d'aquesta Ordre, respectivament, i les disponibilitats pressupostàries.

8.2 L'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb
subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi

el cost de l'activitat que ha de desenvolupar l'entitat beneficiària.

Base 9

Despeses subvencionables

9.1 Les despeses subvencionables han de complir els requisits següents:

a) Que les despeses efectuades responguin a la naturalesa i la finalitat de l'acció subvencionada, resultin
estrictament necessàries i s'efectuïn dins l'àmbit temporal establert per dur a terme les actuacions segons les
bases reguladores. En cap cas el cost dels béns o dels serveis subvencionats no pot superar el seu valor de
mercat.

b) Que siguin verificables. A aquest efecte, les entitats beneficiàries han de conservar evidències de l'execució
correcta de les accions.

9.2 Són despeses subvencionables les següents:

a) Les despeses per elaborar l'estudi de viabilitat tècnica i econòmica del projecte.

b) Les remuneracions del personal que participi en els treballs del projecte, o que porti a terme tasques en la
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seva elaboració, execució, desenvolupament o seguiment. Les empreses o les entitats beneficiàries poden
imputar, com a despeses salarials, un màxim de 35.000,00 euros per persona treballadora o soci/sòcia
treballador/a a jornada completa. El concepte despeses salarials inclou el salari base i les pagues
extraordinàries, d'acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial aplicable, així com les quotes patronals a
la Seguretat Social. També s'inclouen en aquest concepte 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) i les quitances (sou, complements, vacances i part proporcional de les pagues
extraordinàries).

c) Les despeses de desplaçaments de les persones contractades per l'empresa o l'entitat, les quals estan
subjectes als límits i les condicions que estableix l'article 9 del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual
s'aprova el Reglament de l'impost de la renda de les persones físiques i es modifica el Reglament de plans i
fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer (BOE núm. 78, de 31.3.2007), i
modificacions i revisions posteriors. Els límits són els següents:

   - El 100% de la despesa quan s'utilitzi el transport públic.

   - 0,19 euros per quilòmetre en cas que s'utilitzi el vehicle propi, i les despeses de peatge i aparcament que
siguin necessàries.

d) Les despeses de lloguer necessàries per desenvolupar el projecte.

e) Les despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte: creació d'eines, dissenys i recursos web.

f) Les despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del projecte.

g) Les despeses de formació i organització de tallers, actes i sessions.

h) Primes d'assegurances vinculades a la realització de les actuacions.

i) L'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable. Les entitats beneficiàries han de declarar la situació
en la qual es troben respecte d'aquest impost. En el cas que estiguin subjectes a un règim de prorrata general
o especial, només es pot imputar el percentatge que legalment els correspongui.

j) Les despeses indirectes de fins a un màxim del 15% de l'import total del projecte. Les despeses
d'amortització dels béns necessaris per dur a terme el projecte es poden incloure dins d'aquestes despeses
indirectes.

k) El 100% de les despeses de l'informe de l'auditor relatiu a la justificació de la subvenció atorgada. El cost
subvencionable màxim acceptat per aquest concepte és de 1.500 euros.

l) Les despeses d'inversió, que en aplicació del criteri d'importància relativa són comptabilitzades com a
despeses del grup 6 del Pla general comptable. Per a aquests casos, l'informe d'auditoria s'ha de pronunciar
sobre si les inversions s'han comptabilitzat en un compte de despesa i si aquest criteri és el que ha mantingut
en els darrers anys l'entitat. L'informe ha de detallar el criteri aplicat per conceptes d'inversions.

m) Altres despeses que responguin de manera inequívoca a les necessitats del projecte, sempre que l'entitat
les hagi inclòs en el pressupost i estiguin acreditades degudament.

9.3 Les despeses subvencionables, amb caràcter general, són les despeses directes indispensables associades
de manera inequívoca al projecte concret i al desenvolupament de les seves accions vinculades.

9.4 Es poden subvencionar les despeses específiques que, per a cada línia de subvenció, estableixen els
annexos 2 i 3 d'aquesta Ordre.

9.5 En cap cas no poden ser despeses subvencionables:

a) Interessos deutors de comptes bancaris.

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

c) Despeses de procediments legals i judicials.

d) Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, i els impostos personals sobre
la renda.

e) Despeses de transaccions financeres.

f) Comissions i pèrdues de canvi i altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment
de comptes o transferències.
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g) Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior a l'inici o la finalització de l'actuació
atorgada, llevat de la factura de l'auditor/a quan la justificació es presenti segons la modalitat de compte
justificatiu amb informe d'auditoria. En aquest cas, la data ha de ser anterior a la presentació de la justificació
econòmica.

h) Despeses de Seguretat Social generades per baixa laboral del treballador o treballadora, tant si és per
malaltia o accident comú com per malaltia o accident professional, o per maternitat o paternitat. En qualsevol
cas, són subvencionables les despeses de la persona substituta, però no les del treballador o treballadora que
està de baixa.

i) Despeses de personal relatives a vacances no fetes, excepte en el cas d'acomiadament o de finalització del
vincle contractual o societari de la relació de treball sense possibilitat d'haver gaudit de les vacances; els
pagaments en espècie; les indemnitzacions per mort i les corresponents a trasllats, suspensions,
acomiadaments, cessaments o finalitzacions de contracte; tampoc els conceptes salarials de productivitat i els
plusos, excepte si ho determina el conveni col·lectiu aplicable, ja que no són despeses directament vinculades
a les accions subvencionades; ni tampoc les despeses relatives a les dietes de manutenció i allotjament.

j) Inversions en mobiliari, equips, programari (software), vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys,
tant si són adquisicions noves com de segona mà.

k) Despeses internes per utilitzar serveis interns que no comportin l'emissió d'una factura ni una sortida
efectiva de fons.

l) Àpats de treball o atencions protocol·làries o representatives.

Base 10

Sol·licitud i altres tràmits

10.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, i la seva
justificació, s'han de presentar segons els models normalitzats i seguint les indicacions de l'extranet de les
administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.EACAT.cat), de l'apartat Tràmits de la seu
electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits) i del Canal Empresa
(https://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/), concretament cercant el nom del tràmit que
especifiqui la resolució de convocatòria.

10.2 La identificació de l'entitat sol·licitant s'ha de fer mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos
per la seu electrònica i que es poden consultar a
https://seu.gencat.cat/ca/certificatssistemessignaturaelectronica-seu.html. Per poder presentar la sol·licitud
electrònicament s'admeten els sistemes d'identificació i signatura del Catàleg de sistemes d'identificació i
signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre VPD/93/2022, de 28 d'abril, per la qual s'aprova el Catàleg de
sistemes d'identificació i signatura electrònica.

La llista de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Suport a la tramitació, de l'apartat Tràmits del
web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia).

10.3 Les entitats que hagin iniciat la tramitació de la sol·licitud en poden seguir l'estat a l'espai Àrea privada de
Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat/).

10.4 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva
justificació s'han de presentar exclusivament per mitjans telemàtics, acompanyats de la documentació que
preveuen aquestes bases generals i específiques.

10.5 Segons el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques, les entitats interessades a participar en aquest procediment han d'utilitzar
mitjans electrònics per relacionar-se amb l'òrgan convocant.

10.6 La resolució de convocatòria corresponent ha de detallar els terminis de presentació de les sol·licituds i de
la resta dels tràmits.

10.7 La sol·licitud ha d'incloure les declaracions responsables relatives al compliment dels requisits i les
obligacions que recullen les bases 5 i 6 d'aquest annex, així com les que deriven de la presentació mateixa. En
aquest sentit, cal tenir en compte el que indica l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que estableix
que les persones interessades es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin.

10.8 Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits establerts en aquesta Ordre i en la resolució de
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convocatòria corresponent, si no està degudament emplenada, si la documentació rebuda és incorrecta o si
falta algun dels documents preceptius, s'ha de requerir a l'entitat sol·licitant que, en el termini màxim de deu
dies hàbils, esmeni la falta o enviï els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera 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.

10.9 En el supòsit que s'interrompi el funcionament normal de la seu electrònica per incidència tècnica, es
determinarà l'ampliació del termini no vençut i es publicarà tant la incidència tècnica com l'ampliació concreta
del termini no vençut. Si el supòsit d'interrupció és per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu
electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, l'usuari o usuària que hi accedeixi ha de poder visualitzar
un missatge que comuniqui aquesta circumstància i que informi dels efectes de la interrupció del funcionament
en el còmput dels terminis. Això no obstant, quan no sigui tècnicament possible que l'usuari o usuària accedeixi
a visualitzar el missatge esmentat, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels
sistemes electrònics durant l'últim dia establert per fer el tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a
terme durant els tres dies hàbils consecutius següents.

10.10 Als formularis de sol·licitud, degudament formalitzats, s'hi han d'adjuntar els documents per a cada línia
de subvenció, que es determinin en les bases específiques corresponents.

Base 11

Documentació

11.1 Als formularis de sol·licitud, degudament formalitzats, s'hi han d'adjuntar els documents per a cada línia
de subvenció que es determinin en les bases específiques corresponents. A més, en tots els casos, s'ha de
presentar:

a) Una fitxa resum i un pressupost detallat del projecte, segons el model normalitzat.

b) Una memòria del projecte, segons el model normalitzat. En aquesta memòria hi han de constar de manera
detallada les estratègies d'actuació específiques adreçades a les dones joves.

c) L'acte administratiu que acrediti una prerrogativa especial en el cas de les entitats sol·licitants que hagin
negociat amb l'Administració una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial
amb referència a les seves obligacions tributàries o amb la Seguretat Social.

d) Una declaració responsable que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del
document original i que també ho és la documentació que es presenta en format electrònic durant tota la
convocatòria, i que són certes les dades consignades en la sol·licitud.

e) Una declaració responsable que es compleixen les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre (DOGC núm. 3791, de 21.12.2002).

f) Una declaració responsable que la persona signant de la sol·licitud té poder suficient en dret per actuar en
nom i representació de la persona jurídica sol·licitant i assumeix totes les responsabilitats que es puguin
derivar de la sol·licitud.

g) Una declaració responsable que l'entitat compleix qualsevol altra obligació legal o reglamentària que la pugui
afectar.

11.2 Un cop feta la proposta provisional d'atorgament de la subvenció, les entitats sol·licitants han de
presentar la documentació que es requereixi i, específicament, la següent:

a) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea
SEPA), si és la primera vegada que aporten les dades bancàries o han transcorregut més de cinc anys de la
darrera presentació, o bé les dades han canviat. El document model es pot descarregar a l'enllaç següent:
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tresoreria-pagaments/models-formularis/.

b) Si escau, sol·licitud de reformulació i documentació complementària (pressupost i memòria i compromisos
de l'agrupació d'entitats beneficiàries, d'acord amb la reformulació).

11.3 Un cop notificat l'atorgament definitiu de la subvenció, les entitats beneficiàries han de presentar, en el
termini indicat en la notificació, la documentació següent:

a) Declaració responsable referent a la comunicació de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans
de direcció o administració, d'acord amb l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, ja esmentada.
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b) Declaració responsable sobre la data en la qual l'entitat inicia les actuacions.

c) Conveni de col·laboració de l'agrupació d'entitats beneficiàries participants del projecte en què s'han
d'establir els compromisos i les obligacions de cada entitat, les tasques que desenvolupen totes les entitats, la
contractació dels equips i el repartiment de la subvenció sol·licitada sobre el pressupost de cada entitat.

En cas de subcontractació de les actuacions objecte de subvenció, cal adjuntar la documentació que preveu la
base 18.5.a) d'aquesta Ordre.

d) Declaració de les entitats que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000,00 euros anuals o de
les entitats de les quals, com a mínim, el 40% dels ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics,
sempre que aquesta quantitat sigui superior a 5.000,00 euros, del fet que compleixen les obligacions aplicables
del títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

11.4 En el cas de documents que ja estiguin en poder de qualsevol dels departaments de la Generalitat de
Catalunya, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona o l'entitat sol·licitant en què
afirmi que no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, i en què ha de constar el
lloc, la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació.

11.5 La comprovació del compliment dels requisits mitjançant la documentació que hagi elaborat
l'Administració pública o que s'hagi aportat abans a qualsevol Administració, no s'ha de requerir a les persones
interessades. L'Administració actuant pot consultar o demanar aquests documents, llevat que la persona
interessada s'hi oposi o que la llei aplicable en requereixi el consentiment explícit. En el supòsit que la
documentació hagi patit cap modificació, cal aportar-la novament.

11.6 La notificació del requeriment s'ha de fer electrònicament a la seu electrònica (https://seu.gencat.cat), a
l'espai Àrea privada (https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/acces).

11.7 La presentació de les declaracions responsables faculta l'òrgan competent de l'Administració per fer, en
qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives
necessàries per verificar la conformitat de les dades d'aquestes declaracions. La inexactitud o la falsedat de les
declaracions responsables, a més de ser causa d'exclusió de l'entitat que sol·licita o de la persona destinatària
final de la subvenció de la convocatòria, també és causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats de
qualsevol classe en les quals s'hagi pogut incórrer.

Base 12

Inadmissió i desistiment

12.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds comporta la
inadmissió de la sol·licitud.

12.2 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases reguladores generals
i les específiques, o la manca d'esmena dels requisits esmenables dins del termini de 10 dies hàbils i amb el
requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud.

12.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió i el
desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió i desistiment a les persones
interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta
publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes, d'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre.

12.4 Sens perjudici del desistiment previst en la base 10.8 d'aquest annex, qualsevol persona sol·licitant pot
desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

12.5 Contra la resolució d'inadmissió o desistiment, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs d'alçada davant del superior jeràrquic competent en el termini d'un mes a comptar de la publicació o
notificació.

Base 13

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

13.2 Quant a la línia 1, un cop realitzades les valoracions dels projectes i assignades les puntuacions, d'acord
amb els criteris de la base 5 de l'annex 2 d'aquesta Ordre, es procedeix de la manera següent:

Primera fase: es distribueix territorialment el pressupost d'acord amb el crèdit assignat a la demarcació
territorial i el nombre màxim de nuclis. Aquests dos paràmetres es determinen en la convocatòria.

Segona fase: dins de cada demarcació territorial, s'atorga la subvenció seguint l'ordre de la puntuació
obtinguda, de major a menor.

Base 14

Instrucció i tramitació

14.1 L'òrgan instructor, que és la Subdirecció General de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector del
Departament d'Empresa i Treball, ha de realitzar d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per
determinar, conèixer i comprovar les dades, la concurrència de l'actuació subvencionable i el compliment de la
resta de requisits exigits, en virtut dels quals s'ha de formular la proposta de resolució.

14.2 Pel que fa a les línies 1 i 2, l'avaluació i la comparació de les sol·licituds s'han de fer d'acord amb els
criteris objectius d'atorgament que s'indiquen en la base 5 de l'annex 2 i en la base 7 de l'annex 3 d'aquesta
Ordre, respectivament, i se segueix el procediment següent:

a) Per a la valoració de les sol·licituds presentades s'ha de constituir una comissió tècnica d'avaluació de les
sol·licituds que es presentin, integrada pel cap o la cap del Servei de Programes Laborals de Treball per a la
Diversitat, que ha de fer la funció de president o presidenta; pel cap o la cap de la Secció de Programes
d'Inserció Laboral per a la Diversitat, que ha de fer la funció de secretari o secretària; i pel cap o la cap de la
Secció de Treball Protegit, Ocupacional i Autonomia, o les persones que es designin, que ha de fer la funció de
vocal. El règim de funcionament de la Comissió de Valoració, en tot allò que no preveu aquesta Ordre, s'ajusta
a les normes aplicables als òrgans col·legiats.

b) La Comissió Tècnica d'Avaluació, tenint en compte els criteris d'atorgament i la ponderació que estableixi
aquesta Ordre de bases reguladores, ha d'elaborar un informe en què es concreti el resultat de l'avaluació
efectuada.

c) Vist l'informe emès per la Comissió Tècnica d'Avaluació, el subdirector o subdirectora general de Treball en la
Diversitat i el Tercer Sector ha de formular la proposta de resolució provisional.

d) La proposta de resolució provisional ha d'incloure la llista de les entitats proposades per ser beneficiàries de
les subvencions i l'import proposat per atorgar, la llista d'entitats beneficiàries i el nucli corresponent (si
escau), la llista de les sol·licituds denegades amb el motiu de denegació i la llista de la documentació que les
entitats proposades com a beneficiàries han de presentar. Aquesta proposta provisional es notifica a les
entitats interessades mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya (http://tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos
efectes.

e) En el supòsit que alguna de les entitats proposades per ser beneficiàries de la subvenció no l'accepti o
desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a les entitats sol·licitants de la llista de denegades per
manca de pressupost, prioritzades per l'ordre de la puntuació obtinguda, sempre que amb la renúncia o el
desistiment s'hagi alliberat prou crèdit per atendre, almenys, una de les sol·licituds denegades, amb l'aportació
prèvia de la documentació corresponent i de l'acceptació de la subvenció, si escau.

f) Un cop notificada la proposta de resolució provisional, les entitats disposen de 10 dies hàbils, a comptar des
de l'endemà de la seva publicació, per presentar la documentació requerida, per presentar al·legacions o, si
escau, per presentar el desistiment de la subvenció.

Aquesta documentació s'ha de presentar mitjançant l'enllaç facilitat en la convocatòria a aquest efecte.

g) En el cas que l'import proposat sigui inferior al que s'ha sol·licitat, l'entitat beneficiària pot presentar, dins el
mateix termini, la reformulació del projecte i adaptar el pressupost presentat a la finalitat de la subvenció. La
reformulació de les sol·licituds ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com
els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas pot comportar una modificació
substancial del projecte que pugui afectar la valoració i la puntuació obtinguda.

Per a la reformulació de la sol·licitud s'ha de presentar, si escau, una memòria i un pressupost adaptats
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d'acord amb la proposta de subvenció, i s'ha d'adequar el projecte inicialment sol·licitat a l'import proposat.

En el supòsit d'haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de la subvenció
comporta l'acceptació de la reformulació, i la justificació ha d'estar referida a aquest pressupost. La subvenció
s'entén acceptada tàcitament si l'entitat proposada com a beneficiària no presenta cap al·legació o desistiment
en el termini de 10 dies hàbils esmentat abans.

Les modificacions de la proposta provisional derivades de les al·legacions, les reformulacions o els desistiments
presentats s'han de comunicar a la Comissió de Valoració mitjançant un informe de l'òrgan instructor. L'òrgan
instructor formula una proposta de resolució de concessió, després de l'informe de la Comissió de Valoració, i
l'eleva a l'òrgan concedent.

h) La persona titular de la Subdirecció General de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector ha de formular la
proposta definitiva de concessió de les subvencions un cop vistes, en tot cas, la resolució provisional, la
documentació addicional presentada per les entitats beneficiàries proposades, les acceptacions i les
comprovacions realitzades, si escau, i ha d'elevar la proposta a la persona titular de la Direcció General
d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives.

Base 15

Resolució i notificació

15.1 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.

15.2 El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de tres mesos a comptar de la data de publicació de
la convocatòria. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat una resolució expressa, la sol·licitud
s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 55.1.a) de la Llei 26/2010,
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 25.5
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

15.3 No es poden concedir subvencions per una quantia superior a la que determina la convocatòria, ni
superior al cost del projecte.

15.4 La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha de contenir, com a mínim, la identificació
de les entitats sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció, l'import i, si escau, el percentatge
subvencionat del pressupost de l'activitat i les reduccions aplicades, i en el cas que s'autoritzin bestretes,
l'import d'aquestes. En el cas que la beneficiària sigui una agrupació d'entitats, la resolució de concessió ha
d'incorporar els compromisos d'execució que assumeix cadascuna de les entitats membres de l'agrupació, així
com l'import de la subvenció que els correspon.

15.5 La resolució de concessió i de denegació de subvencions, motivada degudament, s'ha de notificar
mitjançant la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i ha
de contenir la via de recurs que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els
mateixos efectes.

15.6 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).

15.7 Un cop resolta la convocatòria, a mesura que es produeixin renúncies de les subvencions, i en el supòsit
que s'hagi esgotat l'import màxim destinat a l'exercici, es poden assignar nous atorgaments a les sol·licituds
que no hagin arribat a obtenir l'ajut i que, vistos els criteris de valoració que inclouen aquestes bases,
mantinguin una posició immediatament posterior a la dels projectes subvencionats segons l'ordre de prelació
establert, sempre que aquests projectes es puguin iniciar i executar en l'àmbit temporal que estableixi la
convocatòria per cada línia de subvenció, d'acord amb la base 19 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

15.8 Les subvencions que es puguin concedir no generen cap dret per a la concessió d'altres subvencions en
exercicis futurs.

15.9 L'atorgament d'aquestes subvencions se supedita a les disponibilitats pressupostàries i a la possibilitat de
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reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, a conseqüència de les
restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

15.10 Les subvencions concedides s'han de sotmetre al règim fiscal vigent en el moment de ser atorgades.

Base 16

Pagament

16.1 Abans del reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, s'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 ha
de recollir el consentiment explícit per consultar les dades relatives a les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.

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

16.2 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 per al primer any, i del 20% per al
segon any, per a la qual no s'exigeixen garanties, d'acord amb l'article 42.1 del Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, atès
que la naturalesa de les actuacions subvencionades i les característiques especials de les entitats beneficiàries
ho justifiquen.

La tramitació del document d'obligació del 10% restant s'inicia un cop la subvenció es justifiqui correctament i
s'hagi complert la seva finalitat segons el parer de l'òrgan gestor, i d'acord amb el que estableixen aquestes
bases i la normativa aplicable.

16.3 Cada any es tramita 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 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Aquesta bestreta està 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 d'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.

16.4 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 i les condicions que estableixi la
resolució de concessió.

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

Base 17

Modificació de la subvenció

17.1 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'alteració de
les condicions que s'hagin tingut en compte per a la concessió de la subvenció i, en qualsevol cas, l'obtenció
concurrent d'altres subvencions fora dels casos que permeten aquestes bases, pot donar lloc a la modificació
de la resolució d'atorgament.

17.2 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. Si s'escau, l'ha d'autoritzar expressament 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 18
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Subcontractació

18.1 S'entén que una entitat beneficiària subcontracta quan concerta amb terceres parts l'execució total o
parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció. Resten fora d'aquest concepte les despeses de
l'entitat per a la realització per si mateix de l'activitat subvencionada.

18.2 D'acord amb això, són susceptibles de subcontractació, fins a un màxim del 50% de l'import de l'activitat
subvencionada, les actuacions de les dues línies objecte de subvenció d'aquesta Ordre.

18.3 La subcontractació ha de complir l'article 29 i l'article 46 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
esmentada abans, i l'article 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que en desenvolupa el Reglament, i
cal tenir en compte el següent:

a) La subcontractació en cap cas suposa un cost addicional en l'import de la subvenció.

b) Les entitats beneficiàries són responsables que en l'execució de l'activitat subvencionada concertada amb
terceres parts es respectin els límits que s'han establert pel que fa a la naturalesa i la quantia de despeses
subvencionables; i els contractistes estan subjectes al deure de col·laboració per permetre la verificació
adequada del compliment dels límits esmentats. A aquests efectes, el contracte o conveni ha de recollir
l'obligació de facilitar a la persona beneficiària la informació requerida per l'òrgan convocant.

c) La subcontractació s'ha de formalitzar per escrit mitjançant un contracte, un conveni o un acte de validesa
jurídica similar.

El contingut mínim que ha d'incloure el contracte és el següent:

Identificació de les parts (càrrec, nom, sexe, identitat de gènere, NIF, domicili social, tipus d'empresa,
etc.).Objecte del conveni/contracte.

Activitat concreta que se subcontracta: partides contractades, cost o pressupost previst, percentatge sobre el
total de la subvenció.

Contraprestació (quantia, forma de fer el pagament i justificació del servei prestat).

Declaracions i compromisos:

L'entitat o l'empresa subcontractada es compromet a facilitar a la persona beneficiària de la subvenció les
dades (indicadors) que s'esmenten a l'efecte de la justificació.

L'entitat beneficiària declara si té o no parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per
consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb el o la contractista o amb qualsevol altre membre
dels seus socis/sòcies o partícips.

L'entitat beneficiària declara que no concerta l'execució total o parcial de les activitats subvencionades en cap
dels supòsits que estableix l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Vigència de la relació contractual:

Condicionament de l'efectivitat del contracte a l'atorgament de la subvenció.

Causes d'extinció de la relació contractual.

Òrgans i procediments als quals se sotmeten les qüestions litigioses que puguin derivar del conveni.

Signatura de les parts.

d) El o la contractista no pot concertar amb terceres parts l'execució total ni parcial de l'acció subcontractada.

e) En cas que l'activitat concertada amb terceres parts superi el 20% de l'import de la subvenció i l'import sigui
superior a 60.000,00 euros, la formalització del contracte l'ha d'autoritzar prèviament l'òrgan concedent i ha de
complir el principi de publicitat mitjançant la publicació d'un anunci en qualsevol mitjà de difusió que permeti el
coneixement al nombre més gran possible d'empreses interessades en la licitació.

f) En cap cas l'entitat beneficiària pot concertar l'execució total o parcial de les accions subvencionades amb les
persones o les entitats que estableix l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. A aquest efecte
tenen la consideració de persones o entitats vinculades a les entitats beneficiàries les que estableix l'article 68
del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

18.4 D'acord amb el que estableix l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, quan l'import de la
despesa subvencionable superi les quanties que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del

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

Núm. 8776 - 20.10.202217/37 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22292018-2022



sector públic (BOE núm. 272, de 9.11.2017), el beneficiari o beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres
ofertes de diferents persones proveïdores abans de la contracció del compromís per a l'obra, la prestació del
servei o el lliurament del bé, excepte si per les seves característiques especials no hi ha al mercat un nombre
suficient de persones proveïdores, o si la despesa s'ha fet amb anterioritat a la subvenció. En el supòsit que es
triï una proposta econòmica que no sigui la més avantatjosa, cal aportar una memòria en què es justifiqui
l'elecció.

18.5 En cas que l'entitat vulgui subcontractar alguna de les actuacions que preveu el projecte, cal que ho
prevegi en la sol·licitud i que presenti la documentació següent:

a) Si l'import de la subcontractació és el que preveu l'apartat 18.3.e) d'aquesta base, l'entitat ha de presentar,
un cop atorgada la subvenció, la petició d'autorització; la declaració responsable del compliment dels requisits
que preveu la base 13 de la Llei 38/2003, feta per l'entitat que es vol subcontractar; un esborrany del
contracte amb el contingut mínim que preveu l'apartat 18.3.c) d'aquesta base; l'oferta de servei publicada; les
tres ofertes de tres persones proveïdores que preveu l'apartat 18.4 d'aquesta base, i una declaració
responsable sobre el fet que no té cap vinculació amb l'empresa proposada per subcontractar.

b) Si l'import de la subcontractació no supera l'import que preveu l'apartat 18.3.e) d'aquesta base, l'entitat ha
de presentar, juntament amb la justificació de la subvenció, la declaració responsable de l'empresa
subcontractada del compliment dels requisits que preveu la base 13 de la Llei 38/2003; el contracte signat per
ambdues parts amb el contingut mínim que preveu l'apartat 18.3.c) d'aquesta base, i, segons quin sigui
l'import subcontractat, també la documentació que preveu l'apartat 18.4 d'aquesta base, i una declaració
responsable sobre el fet que no té cap vinculació amb l'empresa subcontractada.

Base 19

Període d'execució

Les actuacions objecte d'aquestes subvencions s'han d'executar durant dos anys a partir de la data de la
notificació de la resolució d'atorgament de la convocatòria pels mitjans que indica la base 15.5 d'aquest annex.
Si aquesta resolució es dicta amb posterioritat a l'1 de desembre, les actuacions s'han d'iniciar, com a màxim,
el 20 de desembre.

Base 20

Justificació

20.1 La justificació de l'aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció es fa d'acord
amb l'article 30 i l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, ja esmentat; i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre formes de
justificació de subvencions (DOGC núm. 6890, d'11.6.2015), modificada per l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de
juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de
subvencions (DOGC núm. 8154, de 15.6.2020).

20.2 Un cop finalitzades les actuacions anuals, les entitats beneficiàries de les subvencions han de presentar
telemàticament, en els termes establerts en la base 10.1, la documentació següent:

Compte justificatiu amb aportació d'un informe d'auditoria en què s'acrediti la realització de les actuacions
subvencionades, així com la totalitat de les despeses generades per les accions esmentades i l'aplicació dels
fons percebuts, que s'han de correspondre amb la part alíquota del pressupost i de la subvenció concedida.

El compte justificatiu amb informe d'auditoria s'ha de fer d'acord amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny,
abans esmentada, modificada per l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny.

Compte justificatiu amb aportació de certificat d'interventor/a o de secretari/ària interventor/a en cas de les
entitats, si l'entitat beneficiària és un organisme o un ens del sector públic. L'entitat pot optar per presentar un
compte justificatiu amb aportació d'un informe d'auditoria.

En l'informe o certificat s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Memòria tècnica justificativa de l'actuació, segons el model normalitzat, d'acord amb el que preveuen els
annexos 2 i 3 d'aquestes bases, per a cada línia de subvenció. Aquesta memòria ha d'incloure un apartat
específic sobre l'impacte en dones i homes joves de les actuacions realitzades de manera que es comparin els
resultats aconseguits respecte de la situació inicial diagnosticada, per determinar els avenços assolits en
matèria d'igualtat de gènere i igualtat de tracte i no discriminació en l'àmbit d'actuació d'aquestes subvencions,

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

Núm. 8776 - 20.10.202218/37 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22292018-2022



per a cada línia de subvenció.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats dutes a terme amb els elements següents:

Una llista classificada de totes les despeses subvencionables, relacionades amb el desenvolupament de l'acció,
d'acord amb l'estructura de costos establerta per a cada programa. Les despeses han d'estar agrupades per
conceptes i d'acord amb el pressupost acceptat, amb identificació del creditor, el tipus de document, l'import,
la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament.

La indicació dels criteris de repartiment de les despeses generals o indirectes incloses en la llista de despeses.

Una declaració del beneficiari o beneficiària sobre el fet que els pagaments corresponen a actuacions dutes a
terme correctament i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor
probatori equivalent.

Les despeses destinades a cobrir les necessitats de dones i homes.

c) En el supòsit de justificar despeses de personal propi, temporalització mensual de les hores invertides en
cada tasca per aquest personal, segons el model normalitzat. En aquesta temporalització s'ha de fer constar la
descripció de cadascuna de les tasques dutes a terme. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el
resum de la temporalització diària o setmanal, la qual queda a la disposició dels òrgans de control
corresponents. En aquest cas, l'entitat beneficiària ha de presentar una declaració responsable en què afirmi
que ha informat el personal propi que la seva contractació està subjecta al projecte subvencionat i que es fa la
cessió de les seves dades a la Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les
Cooperatives.

d) Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF del sou dels
treballadors o treballadores propis imputats com a despesa, amb indicació de la persona perceptora, els
imports liquidats, les dates i la forma de pagament, per tal de facilitar el seguiment de la pista d'auditoria.

e) Model trimestral de declaració de retencions i ingrés a compte de l'IRPF del període de desenvolupament de
l'activitat subvencionada, i model de resum anual de retencions i ingressos a compte.

Si en la data de la justificació no es disposa del model de resum anual de retencions i ingressos a compte, s'ha
de completar la informació dels models trimestrals mitjançant un document en què consti el nom i els
cognoms, el NIF i l'import de retencions de cadascun dels treballadors o treballadores imputats a l'activitat
subvencionada. Aquest document ha d'estar segellat i signat pel representant legal de l'entitat beneficiària.

f) En cas d'exempció o prorrata, s'ha d'acreditar amb la presentació del certificat corresponent emès per l'AEAT
o el model de liquidació d'aquest impost.

g) Declaració responsable relativa a l'elecció entre les ofertes presentades quan l'import de la contractació
d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 15.000,00 euros (sense IVA) en el supòsit de prestació del
servei o lliurament del bé. El beneficiari o beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
persones proveïdores, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les característiques especials no hi
hagi al mercat un nombre suficient d'entitats que subministrin o prestin el servei, o llevat que la despesa
s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades s'ha de fer
d'acord amb els criteris d'eficiència econòmica, i l'elecció s'ha de justificar expressament en una memòria quan
no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

h) En cas que s'hagi subcontractat alguna actuació, cal presentar la documentació que preveu la base 18
d'aquest annex.

i) Si escau, l'informe d'auditoria s'ha de pronunciar amb l'expressió de la quantia justificada d'acord amb
l'excepcionalitat que preveu l'apartat 6 d'aquesta base.

El format electrònic amb què l'auditor ha de presentar el seu informe i la relació de justificants imputats a la
subvenció, són els que preveu el punt 4 de l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre
ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. L'informe ha d'incloure:

-El detall del programa de treball dut a terme per comprovar el compliment de la normativa d'aplicació i de les
obligacions imposades al beneficiari en les clàusules del conveni per a despeses subvencionables, en relació
amb les despeses incloses en el compte justificatiu.

- La documentació revisada.

-La verificació del reflex comptable de les despeses, amb revisió que el beneficiari disposa d'un sistema de
comptabilitat separada o que els justificants de despesa tenen assignat un codi comptable comú a les
transaccions relacionades amb l'actuació subvencionada.
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-Comprovació que el beneficiari disposa de les autoliquidacions de les despeses de dietes o desplaçament, a
més del justificant de pagament, i que són conformes als criteris de l'Acord del Govern de 22 de juliol de 2014,
pel qual s'aprova la Instrucció per a la unificació de criteris en la gestió general de les subvencions tramitades
per l'Administració de la Generalitat i pels ens que configuren el seu sector públic.

-Verificació que la imputació de despeses de personal reflectida en el document de temporització mensual
d'hores del personal propi s'ha realitzat d'acord amb els documents interns de control horari de l'entitat i es
correspon amb les tasques en el projecte.

- Comprovació de la concordança de la declaració del beneficiari sobre la subcontractació de l'activitat
subvencionada (o, alternativament, si no està permesa la subcontractació, sobre la declaració del beneficiari
que no incompleix aquesta prohibició).

- El límit subvencionable de la despesa derivada de la revisió del compte justificatiu (si s'accepta aquesta
despesa com a subvencionable).

20.3 Es pot justificar fins a un màxim del 15% de l'import total del projecte com a despeses indirectes.

20.4 Les entitats beneficiàries han de disposar dels documents justificatius de les despeses, les factures, les
nòmines i altres documents de valor probatori equivalent, amb validesa jurídica en el tràfic mercantil o amb
eficàcia administrativa, i dels documents acreditatius del seu pagament. Les despeses s'han de pagar abans del
termini establert per a la justificació econòmica.

S'admeten despeses pagades en efectiu sempre que els pagaments s'hagin efectuat dins els límits quantitatius
i seguint els requeriments de justificació que preveu la normativa general de gestió de subvencions, i que
estiguin acompanyades amb els documents acreditatius de percepció de l'import emesos pel creditor.

20.5 S'estableix un percentatge màxim de desviació pressupostària del 5%, entre el cost inicialment
pressupostat i el cost final justificat de l'activitat subvencionada, que no ha de comportar reducció de la
quantia de la subvenció atorgada. L'òrgan competent només pot aplicar aquest percentatge si es garanteix que
s'han complert l'objecte i la finalitat de la subvenció.

20.6 La despesa mínima de l'activitat subvencionada, realitzada i justificada, exigible per poder considerar
complerts l'objecte i la finalitat de la subvenció, és del 70% del cost inicialment pressupostat. L'incompliment
d'aquesta despesa mínima establerta comporta la revocació de la subvenció atorgada.

20.7 El termini per presentar el compte justificatiu és de dos mesos a comptar des de la finalització del termini
d'execució del projecte anual.

Base 21

Seguiment, control i avaluació

Per tal de facilitar el bon funcionament dels projectes i la consecució dels objectius previstos, el Servei de
Programes Laborals per a la Diversitat de la Subdirecció General de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector de
la Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives ofereix suport a les entitats
beneficiàries mitjançant actuacions de seguiment, assistència tècnica i avaluació.

Per tal de complir el Pla de seguiment que s'estableix per a aquesta finalitat, es poden fer visites de seguiment
i es pot participar en les reunions dels projectes de les línies 1 i 2.

Base 22

Revocacions i reintegrament

22.1 L'òrgan concedent, amb la tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment
o parcialment les subvencions concedides amb l'obligació, per part del beneficiari o beneficiària, de retornar
l'import rebut amb els interessos que corresponguin en els supòsits que preveuen el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791,
de 31.12.2002), i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de
18.11.2003).

22.2 També són causes de revocació l'incompliment de les obligacions que estableix aquesta Ordre.

22.3 Les subvencions es revoquen de manera proporcional segons estableixen, per a cada línia de subvenció,
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els annexos 2 i 3 d'aquesta Ordre.

22.4 L'òrgan concedent ha d'iniciar un procediment de reintegrament quan hi concorri alguna de les causes de
revocació que preveuen l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, esmentat
abans, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, ja esmentada també.

22.5 El procediment de reintegrament té una durada màxima de 12 mesos a comptar de la data de l'acord
d'inici, segons l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per l'esmentat
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i segons l'article 21.3.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Base 23

Renúncia

Els beneficiaris i beneficiàries, abans que finalitzi el termini de justificació, poden renunciar de manera expressa
a la subvenció o subvencions atorgades, d'acord amb el que estableix l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el formulari
d'aportació de documentació que hi ha disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya
(http://tramits.gencat.cat) i a l'apartat Formularis i documentació del web del Departament d'Empresa i
Treball.

En cas que sigui procedent, l'òrgan concedent ha de dictar la resolució corresponent en la qual s'ha de fer
constar l'obligació del beneficiari d'efectuar el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i
l'exigència dels interessos de demora a partir de la data de pagament de la subvenció o de les bestretes o
pagaments a compte efectuats.

Base 24

Infraccions i sancions

En cas d'incomplir les obligacions que preveuen les bases reguladores, és aplicable el règim sancionador del
títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; i dels articles 101 i 102 del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, si l'incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb
independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

Base 25

Règim de compatibilitat de les subvencions

25.1 Les subvencions regulades en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altra subvenció concedida
amb la mateixa finalitat, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i s'hagi definit de manera
precisa en la sol·licitud de subvenció la part subvencionada pel Departament d'Empresa i Treball.

25.2 També són incompatibles amb qualsevol altra subvenció o ajut concedit amb la mateixa finalitat que sigui
finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió
Europea o d'organismes internacionals; excepte aquells ajuts d'àmbit local en què l'Administració local sigui
entitat sentinella o satèl·lit i vulgui subvencionar actuacions específiques no incloses en la subvenció del
programa Ocell de foc o complementar algunes de les actuacions.

25.3 L'import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en
concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost
de l'activitat que desenvolupa el beneficiari o beneficiària.

Base 26

Publicitat de les subvencions atorgades

S'ha de fer publicitat de les subvencions concedides d'acord amb el que disposa l'article 15.1.c) de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El compliment d'aquest deure es fa efectiu d'acord amb l'article 45.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre
la transparència i el dret d'accés a la informació pública, mitjançant la publicació d'aquesta informació al

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

Núm. 8776 - 20.10.202221/37 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22292018-2022



Registre de Subvencions i Ajuts de Catalunya, al qual es pot accedir des del portal Transparència Catalunya
(http://transparencia.gencat.cat).

Igualment, d'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
s'ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions
mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

D'acord amb l'article 45.5 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la
informació pública, cal preservar la identitat de les persones físiques beneficiàries de subvencions i d'ajuts
públics atorgats per qualsevol cas que suposi la revelació de dades personals mereixedores de protecció
especial.

Base 27

Protecció de dades de caràcter personal

27.1 D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals (LOPDGDD), i amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades de caràcter personal són tractades d'acord
amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

27.2 Els beneficiaris i beneficiàries han de complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal
adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE, i també el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, i la seva normativa de desplegament (DOUE núm. L119 de 4.5.2016).

Base 28

Normativa aplicable

28.1 En tot el que no preveuen aquestes bases reguladores s'ha d'aplicar la legislació següent:

a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i la notificació, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015); i 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).

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions i, en tot cas, les obligacions de les entitats
beneficiàries, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador, el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791,
de 31.12.2002); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003);
el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de subvencions (BOE núm.
176, de 25.7.2006); l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions,
modificada per l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, així com la normativa sectorial que sigui aplicable.

28.2 Les subvencions que regula aquesta Ordre s'acullen a la Decisió de la Comissió de 20 de desembre de
2011, relativa a l'aplicació de les disposicions de l'article 106.2 del Tractat de funcionament de la Unió Europea
a les ajudes estatals en forma de compensació pel servei públic concedides a les empreses encarregades de
gestionar serveis d'interès econòmic general (DOUE L 7, d'1.1.2012).

Base 29

Indicadors

29.1 La Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives estableix els
mecanismes de seguiment i avaluació que permeten comprovar el grau de compliment en la implementació de
les actuacions.

29.2 La Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives estableix el protocol
de recollida d'informació de les dades corresponents als indicadors de realització i de resultats de manera
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estandarditzada i sistematitzada en les instruccions de justificació de les subvencions corresponents a les
convocatòries dels programes que regula aquesta Ordre, amb l'objectiu de complir els requisits de certificació o
justificació del Pla de desenvolupament de polítiques actives d'ocupació de Catalunya (PDPA), el Pla estratègic
de subvencions del Departament d'Empresa i Treball, i els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

29.3 Els indicadors han de ser no androcèntrics per recuperar l'experiència de les dones i servir per elaborar i
difondre periòdicament dades, estadístiques i estudis que mostrin detalladament la situació de les dones joves,
per fer visible les seves necessitats i expectatives i poder-ne constatar l'evolució en tots els aspectes en l'àmbit
d'actuació de la present Ordre.

Annex 2

Línia 1. Xarxa Ocell de foc

Base 1

Objecte i descripció

1.1 Els projectes que es presentin dins la línia 1 tenen per objectiu la creació o la continuïtat dels serveis i de
l'espai d'atenció al jovent destinatari final d'aquestes subvencions per part d'un nucli Ocell de foc. El nucli ha de
tenir un punt de referència territorial o més, i el seu objectiu ha de ser la prevenció i la promoció de la salut
mental entre els i les joves, la lluita contra l'estigma entre la població en general, el desenvolupament de
processos d'activació i d'acció col·lectiva dels i les joves i d'accions especialitzades d'atenció als i les joves que
pateixen problemàtiques de salut mental. Les actuacions han d'estar dirigides, específicament, a la inserció
laboral en l'empresa ordinària o al retorn al sistema educatiu.

1.2 Tots els projectes que es presentin dins la línia 1 han de tenir en compte la perspectiva de gènere i han de
prendre en consideració les diferències entre homes i dones, les diferents experiències dels uns i les altres, i les
diferents implicacions i l'impacte que aquests projectes poden tenir sobre cadascun d'aquests dos grups.

1.3 Tal com s'ha descrit en la base 3.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, els projectes també poden disposar de la
figura de les entitats satèl·lit del nucli Ocell de foc, entitats que col·laboren amb aquest nucli, malgrat que no
són beneficiàries de la subvenció, i hi aporten valor afegit en termes d'implementació de les actuacions, atesa
la seva vinculació al territori i el seu coneixement en les matèries pròpies dels serveis que proveeix el nucli. En
el cas de comptar amb la col·laboració d'entitats satèl·lit, cal presentar, juntament amb la sol·licitud, un escrit
de compromís de l'entitat satèl·lit, d'acord amb el model normalitzat, en què s'identifiqui de manera detallada
la seva contribució al projecte.

Base 2

Desenvolupament de les actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables per donar compliment a les subvencions d'aquesta línia són les següents:

2.1 Comitè del Nucli i treball en xarxa

a) Comitè del Nucli (CN). Les actuacions del CN s'han de basar en el coneixement de l'estructura social i de la
situació econòmica, laboral, social i de la salut mental dels i les joves del territori de referència.

El CN té les funcions següents:

Col·laborar i establir coordinacions amb els serveis especialitzats de salut, d'educació, ocupació i serveis
socials.

Dinamitzar i activar les xarxes i les organitzacions d'atenció als i les joves del territori de referència.

Fomentar la cooperació territorial entre els serveis i les entitats de joves i els que treballen per als i les joves.

Visibilitzar i combatre l'estigma que envolta la salut mental al territori de referència.

Articular i coordinar la complementarietat de les actuacions de les entitats que configuren el nucli Ocell de foc i
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vetllar per aquesta complementarietat.

b) Treball en xarxa dels nuclis Ocell de foc. Els nuclis, a través dels seus comitès definits en la base 3.1 de
l'annex 1 d'aquesta Ordre, han de constituir una xarxa de treball, en la qual es comparteixen les experiències i
els coneixements adquirits com a fruit de les actuacions que s'impulsen als territoris. Els nuclis han de facilitar
l'intercanvi d'informació, d'idees i d'experiències, han d'assistir a les reunions de seguiment de la xarxa de
nuclis Ocell de foc, les quals han de ser quatre a l'any com a mínim, i han de col·laborar en les iniciatives
conjuntes que es duguin a terme durant el període d'execució de les actuacions, d'acord amb el que preveu la
línia 2.

2.2 Funcions del nucli Ocell de foc

Els nuclis tenen les funcions següents:

Contribuir a superar l'estigma de la salut mental entre la població en general i, especialment, entre els i les
joves.

Portar a terme accions específiques per promoure la millora de la qualitat de vida dels i les joves amb malalties
i trastorns de salut mentals, dirigides a aquests i a les seves famílies.

Prestar atenció global i integrada als i les joves a través de l'equip tècnic, de les entitats sentinella i de les
entitats satèl·lit.

Orientar i informar pel que fa a la relació del consum de drogues amb la salut mental, i a l'impacte que hi
tenen.

Procurar desenvolupar competències transversals en els i les joves, incloent-hi habilitats socioemocionals i de
desenvolupament socioprofessional.

Promoure la creació de grups de joves conscients, actius i generadors de propostes col·lectives relacionades
amb l'objecte de les subvencions.

Fomentar el retorn a l'educació, afavorir i facilitar la transició al món laboral i millorar l'ocupabilitat dels i les
joves.

Específicament, millorar l'ocupabilitat dels i les joves amb malalties i trastorns mentals i contribuir a la seva
inserció laboral en empreses del mercat ordinari.

Captar i vincular empreses mentores a través de les quals es puguin canalitzar les primeres experiències
laborals.

Donar suport als i les joves perquè adquireixin i millorin la capacitat de cura i d'autocura col·lectiva i
comunitària.

Fomentar la participació dels i les joves en la vida comunitària a través d'activitats culturals, esportives o
socials, entre altres tipus.

Promoure l'empoderament dels i les joves: incentivar la reflexió per tal que els i les joves adquireixin
coneixements, valors i capacitats i s'impliquin en la definició i l'impuls de transformacions socials orientades a
revertir la seva situació.

Fomentar i acompanyar iniciatives col·lectives de joves relacionades amb l'objecte de les subvencions i donar-
los suport.

Fomentar la creació de cooperatives juvenils de serveis i acompanyar-la.

Donar suport als i les joves en l'autogestió de les relacions personals, amb la família i l'entorn proper, en el
procés d'assolir una vida independent.

Fomentar la participació social dels i les joves en els àmbits de la formació, l'ocupació, el lleure, l'associatiu, el
polític, entre d'altres.

2.3 Serveis del nucli Ocell de foc

Els nuclis Ocell de foc han d'oferir els serveis que consten en aquesta base, els quals han de donar resposta a
les diferents funcions definides en l'apartat 2 d'aquesta base, durant el període subvencionable. Aquests serveis
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i les accions que incorporen s'han d'ajustar i s'han d'executar tenint en compte les altres entitats i els
programes existents en el territori, adreçats als i les joves, al foment de l'ocupació i a la prevenció, la promoció
i l'atenció de la salut mental.

Els serveis del nucli Ocell de foc són els següents:

a) Servei d'informació, de prevenció i de lluita en contra de l'estigma de la salut mental i l'abandonament
educatiu a la comunitat propera.

Objectiu del servei: oferir informació a la població en general i establir col·laboracions amb els professionals de
centres ordinaris i dels programes de formació i ocupació, així com amb les entitats que fan activitats en les
quals participen els i les joves, per tal d'oferir accions de formació i adquisició d'habilitats per a la detecció de
problemàtiques de salut mental entre els i les joves i la seva atenció.

Accions vinculades al servei:

Donar visibilitat al servei en la comunitat i entre els i les joves.

Formar i acompanyar els professionals de les entitats i dels serveis que atenen joves o estan constituïts per
joves, com ara entitats esportives culturals i de lleure, entre d'altres, per a la detecció i l'acompanyament de la
problemàtica de la salut mental, i la derivació, si escau, als serveis especialitzats.

Donar visibilitat a la problemàtica de la salut mental entre els i les joves i a les possibilitats d'atenció i millora
d'aquesta salut.

Fomentar la participació ciutadana en la lluita contra l'estigma.

Comunicar el programa, en general, al territori i fer-ne difusió.

Identificar els serveis i les entitats de joves i per als i les joves existents al territori.

Elaborar material específic sobre prevenció i lluita contra l'estigma i sobre salut mental i joves.

Fer activitats de sensibilització adreçades al jovent vers el respecte envers la dignitat humana, les relacions
igualitàries, la visibilització, la prevenció i l'abordatge de les violències masclistes, contra els actes o conductes
d'odi i les opressions de tota mena, des d'una perspectiva de gènere feminista interseccional.

Fer activitats de sensibilització adreçades al jovent per trencar estereotips preconcebuts i lluitar contra les
desigualtats de gènere en l'àmbit formatiu i professional, amb l'objectiu de promoure l'esperit crític en la presa
de decisions per tal de potenciar l'interès, les aspiracions i les expectatives de les persones en els camps no
normatius en clau de gènere.

Actuacions mínimes del servei:

Reunions trimestrals de les entitats, sentinella i satèl·lit, que participen en el nucli.

Una reunió anual amb tècnics, monitors, entrenadors o qualsevol altre tipus de professional o voluntari que
atengui joves. El nombre mínim de tècnics es determina, en funció de la demarcació territorial, en la
convocatòria.

Contacte, com a mínim un cop durant el període d'execució de les actuacions, amb el 65% de les
organitzacions, entitats i serveis d'atenció als i les joves o formades per joves del territori que s'han d'haver
identificat prèviament per part del nucli.

Cinc jornades anuals sobre salut mental i joves, amb la possibilitat d'inclusió de temàtiques concretes
relacionades amb el lleure, l'esport, l'àmbit laboral, entre altres àrees.

Sis accions o activitats de presentació del programa, durant el primer any, entre els i les joves i la població
general. A partir del segon any, s'han de dur a terme les accions necessàries per continuar donant a conèixer el
programa.

Cinc accions anuals de prevenció i de lluita contra l'estigma.

Identificar un mínim de cinc actes, jornades, fires, programes, publicacions, o altres anuals que ja es duguin a
terme en el territori, en les quals resulti d'interès i sigui possible la participació o la col·laboració del nucli, per
tal de presentar el programa, donar visibilitat a les experiències obtingudes en el marc d'aquest programa,
organitzar activitats o tallers i publicar notes de premsa o articles d'opinió relacionats amb el programa
vinculats a aquests esdeveniments.
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b) Servei d'atenció grupal al col·lectiu de joves en general

Objectiu del servei: generar espais de trobada de joves, aprofitant els recursos existents al territori sempre que
això sigui possible, els quals han de servir per compartir experiències diverses, ja siguin de lleure, de reflexió,
d'expressió artística, culturals, esportives, entre d'altres, amb la mirada posada en la participació comunitària,
el món laboral, l'autoconeixement i la pròpia construcció personal i social. Com a resultat d'aquest servei, les
persones que guien o acompanyen les activitats han d'adquirir els coneixements, les competències i les
habilitats d'escolta i detecció necessàries per identificar les problemàtiques de salut mental.

Accions vinculades al servei:

Educació informal, que es produeix de manera contínua i espontània mitjançant les experiències diàries, la
relació amb el medi i la participació en activitats esportives, activitats artístiques, viatges, entre altres
activitats, que estiguin també vinculades al món adult i al mercat laboral.

Fomentar l'establiment de relacions positives, de suport i empoderament entre els i les joves.

Col·laborar i treballar en conjunt amb les entitats que atenen els i les joves des dels àmbits de l'esport, la
cultura, el lleure, entre d'altres, per detectar la problemàtica de salut mental, atendre-la i informar-ne el
jovent.

Fomentar l'autoorganització col·lectiva dels i les joves, orientada a la seva participació i implicació en la
comunitat.

Ensenyar i desenvolupar estratègies de cura i d'autocura col·lectiva.

Fomentar la constitució de grups heterogenis de joves actius per dissenyar i desenvolupar propostes i
iniciatives col·lectives.

Fomentar la figura del nucli com a espai de referència per a tots els i les joves del territori.

Oferir guiatge i consell orientats a un suport integral als i les joves.

Elaborar materials específics sobre organització col·lectiva entre els i les joves.

Accions mínimes del servei:

Cinc activitats anuals de col·laboració amb organitzacions del territori de joves o per a joves.

A partir del segon any d'execució del programa, sis activitats anuals, de quatre hores de durada cada una, de
dinamització i d'activació de l'autoorganització col·lectiva dels i les joves, orientada a generar activitats de
millora de la comunitat.

Creació, en el primer any d'execució del programa, dels espais de referència per als i les joves, que poden ser
físics i virtuals.

Deu tallers anuals de creació de propostes i iniciatives col·lectives, amb la participació de, com a mínim, 20
joves. Els tallers poden consistir en xerrades, presencials o virtuals, de caràcter motivacional, amb
metodologies innovadores i amb un discurs actual o en dinàmiques pràctiques o tallers de prototipatge de
models cooperatius.

Cinc activitats anuals obertes orientades al coneixement i a la creació de dinàmiques col·lectives relacionades
amb l'objecte de la subvenció.

c) Servei niu de projectes i d'iniciatives juvenils

Objectiu del servei: crear un espai obert i inspirador de treball, intercanvi, discussió, millora, reinvenció i
creació, dotat dels recursos necessaris, en el qual els i les joves puguin generar idees, expressar-les, donar
sortida a les seves inquietuds i talents, trobar interessos i valors comuns i generar les sinergies i els suports
per poder desenvolupar-se individualment i socialment. Aquest espai ha de permetre la recuperació o
l'adquisició de competències que possibilitin als i les joves el retorn al sistema educatiu o la inserció
sociolaboral amb èxit.

El resultat d'aquest espai s'ha de concretar en la generació, el desenvolupament i la consolidació de projectes i
d'iniciatives col·lectives, ja siguin prelaborals, semilaborals o primeres experiències laborals o d'emprenedoria,
durant el termini d'execució del programa, per mitjà d'itineraris, pràctiques, o bé sota la fórmula més idònia de
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col·laboració, d'associació, d'emprenedoria col·lectiva, com ara les cooperatives juvenils de serveis, entre
d'altres.

Les diferents iniciatives han d'estar relacionades amb el món laboral.

El servei ha de donar suport, preferentment, a grups heterogenis de joves, incorporant-hi els que tenen
problemàtiques de salut mental que, amb caràcter general, no estan actius i que han participat en la resta de
serveis del nucli. Les iniciatives han d'incorporar una visió comunitària.

Aquest servei s'ocupa de les cooperatives juvenils de serveis (CJS), les quals han de representar un primer pas
cap a l'emprenedoria i la vida activa o continuïtat formativa per als i les joves. Aquestes cooperatives han de
suposar la immersió en un entorn empresarial i permetre l'adquisició de nocions de solidaritat i democràcia, de
vida en grup, de responsabilitat, de desenvolupament, d'habilitats professionals, entre d'altres. Les CJS són
agrupacions autoorganitzades, formades per un mínim quatre de joves, que tenen com a objectiu proporcionar
experiències laborals.

Mitjançant les CJS els i les joves participen d'un projecte col·lectiu i s'organitzen en una empresa, amb
l'objectiu de portar a terme serveis, petites feines per a particulars, comerços de proximitat i ajuntaments, com
ara tallar gespa, desherbar, rentar cotxes, fer petits treballs de pintura, neteja, entre moltes altres feines,
durant uns períodes de temps de, com a mínim, un mes i mig. Les CJS poden vehicular-se a través d'una nova
forma jurídica, associació o cooperativa, o bé es poden canalitzar a través de l'activitat de l'empresa o entitat
mentora, sempre que els projectes estiguin dotats de l'autonomia suficient per permetre el desenvolupament
de l'activitat per part dels i les joves. La mentoria d'una cooperativa o petita/mitjana empresa del territori ha
de tenir una durada mínima de dos mesos, temps en què es constitueix i es desenvolupa l'activitat de la CJS.
Aquest servei s'ha de coordinar amb l'ateneu cooperatiu de referència del territori del nucli. Aquesta
coordinació pot consistir des de la creació d'espais de transferència d'informació fins a la concreció d'acords per
complementar els serveis del nucli. En el cas que les CJS es constitueixin en fórmula cooperativa, és necessari
establir un acord amb l'ateneu esmentat perquè els i les joves implicats en la iniciativa puguin rebre informació
sobre cooperativisme i, en el cas que la CJS tingui continuïtat, que es pugui incorporar als serveis de l'ateneu.

El període preferent de desenvolupament de les diferents iniciatives juvenils és el de les vacances d'estiu, tot i
que es poden dur a terme en altres èpoques de l'any, en funció de les circumstàncies personals de cada jove.

Accions vinculades al servei:

Activitats de formació i d'aprenentatge.

Suport a les iniciatives juvenils, perquè s'estructurin i es consolidin a través del disseny de projectes.

Assessorament integral per tal de dotar de les eines que capacitin els i les joves per desenvolupar i dur a terme
projectes dissenyats per ells i elles.

Assessorament i acompanyament en les fases de concepció, disseny, elaboració, desenvolupament, execució i
avaluació de les diferents iniciatives o projectes.

Acompanyament en general entorn del servei.

Organització de tallers pràctics.

Difusió del servei i de les iniciatives entre els ens locals, les entitats i les organitzacions del territori

Creació d'una borsa de cooperatives i d'empreses mentores del territori de referència del nucli que tenen com a
funció la mentoria de les CJS i que poden arribar a acollir-les dins la seva organització per facilitar-ne el
desenvolupament, sense que calgui crear una persona jurídica nova. Les entitats beneficiàries poden preveure
una compensació econòmica a l'empresa mentora per un import màxim de 500,00 euros per cada CJS que
acompanyi.

Supervisió i acompanyament per part dels tècnics dels nuclis a les diferents iniciatives juvenils i als ens locals i
empreses que les contracten.

Accions mínimes:

Posada en marxa, al territori del nucli, de dues iniciatives de primera experiència laboral a través de diferents
fórmules associatives de col·laboració o d'emprenedoria col·lectiva, de les quals una com a mínim ha de ser
una CSJ, en cadascuna de les quals participin un mínim de quatre joves, durant el termini d'execució.

Acompanyament de quatre iniciatives juvenils de primera experiència laboral per any. El nombre total d'hores
en l'acompanyament per a cadascuna d'aquestes iniciatives ha de ser de 104 hores, com a mínim.
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Set accions anuals d'informació a entitats, ens locals i cooperatives sobre les diferents iniciatives juvenils.

Sis tallers anuals sobre organització i creació de cooperatives juvenils de serveis destinats a joves, amb la
col·laboració de l'ateneu cooperatiu de referència.

Sis tallers anuals sobre el disseny d'estratègies d'activitat econòmica i emprenedoria col·lectiva destinats a
joves, amb la col·laboració de l'ateneu cooperatiu de referència o altres entitats.

Cinc sessions d'acompanyament a organitzacions mentores o a les diferents entitats/plataformes/fórmules
associatives, en matèria de col·laboració o de treball col·lectiu que canalitzin les iniciatives juvenils en la
primera fase de funcionament.

Sis tallers de presentació de les iniciatives creades a possibles contractants dels seus serveis.

Creació de la borsa de cooperatives i d'empreses mentores.

d) Servei de coaching i d'assessorament als i les joves

Objectiu del servei: atendre els aspectes personals i de desenvolupament vital i la millora dels elements no
cognitius per tal d'aconseguir un impacte més important, afavorir el retorn educatiu i millorar les transicions al
món laboral del jovent.

El servei ha d'atendre els i les joves amb problemàtiques de salut mental de forma individual o en petits grups
d'un màxim de 6 persones.

És imprescindible gestionar casos de forma personalitzada i tutoritzar els i les joves participants del nucli. S'ha
de garantir l'accés a tots els i les joves participants que tinguin problemàtica de salut mental.

Accions vinculades al servei:

Acompanyament al o la jove en l'elaboració i el desenvolupament del seu itinerari de vida independent.

Acompanyament al o la jove en l'elaboració i el desenvolupament seu itinerari laboral.

Acompanyament al o la jove per al retorn al sistema educatiu.

Derivació cap als recursos públics existents: programes de formació, de garantia juvenil, de transició al món
laboral o a l'educació postobligatòria.

Coordinació amb els serveis especialitzats de salut, educació i serveis socials.

Accions mínimes:

14 hores anuals d'atenció individual, tutorització i acompanyament a joves amb problemàtica de salut mental.

e) Punt de trobada del nucli Ocell de foc

Objectiu del servei: constituir un espai físic que ha d'esdevenir un punt de trobada, d'informació i de referència
per als diferents públics objectiu del programa i, també, d'organització o celebració de jornades, actes, fires i
altres esdeveniments.

Aquest servei s'ha de proveir mitjançant la col·laboració amb els ens locals, les entitats de l'economia social i
solidària i cooperativa o amb associacions amb seu al territori de referència, i ha de tenir activitat durant els
dos anys de vigència del programa, adequant-ne l'estructura i el funcionament als serveis oferts pel nucli, a les
necessitats de les persones i les iniciatives que es posin en marxa.

El punt de trobada requereix un espai físic de referència, amb un horari d'atenció de 10 hores setmanals, com
a mínim. Es permet que aquestes hores puguin ser concertades i, per tant, no fixes.

El nombre mínim d'accions, participants i la seva distribució en els serveis que es desenvolupen es pot adaptar
segons les característiques del territori, en funció d'una millor viabilitat i adequació a les necessitats de cada
àmbit o context, sempre que es mantingui la finalitat objecte de la subvenció, així com el nombre mínim total
de participants, establert en la base 3.2 d'aquest annex.

En el cas que un nucli compti amb la col·laboració d'un ens local, comarcal o provincial per prestar el servei de
punt de trobada, aquest nucli ha d'emetre un document de compromís de col·laboració i participació en el qual
es concretin els termes i les condicions d'aquest compromís.
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2.4 Personal del nucli Ocell de foc

El nucli Ocell de foc ha de comptar amb el personal tècnic necessari per dur a terme les funcions que té
encomanades, d'acord amb aquestes bases. En qualsevol cas ha de comptar amb tres persones amb perfil
tècnic, que siguin els referents del nucli i assegurin la prestació dels serveis de forma directa o a través de les
entitats sentinella, les satèl·lit o per mitjà d'altres col·laboracions. Aquest personal ha de tenir la formació
adequada per prestar els serveis del nucli, una titulació de grau o bé de cicle formatiu de grau superior, i ha de
tenir un coneixement ampli del territori.

2.5 El nucli Ocell de foc, en totes les activitats, ha de:

a) Facilitar els materials, les ponències o les experiències, la difusió, la captació dels i les participants i el
control de les persones assistents, les valoracions i altres aspectes que en puguin derivar per al
desenvolupament correcte de l'actuació.

b) Facilitar la comunicació i la difusió prèvia i posterior a l'actuació, i garantir la visibilitat de les actuacions per
mitjà del web de la Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives i els
mitjans de comunicació de l'entitat o les entitats beneficiàries i del territori.

c) Incloure en les accions subvencionables les convocatòries d'actes, seminaris o jornades corresponents, la
difusió, la captació dels i les participants, l'elaboració o l'actualització dels materials de presentació de
continguts, el dossier pedagògic per al professorat i l'alumnat, així com el control d'assistents, les valoracions i
els aspectes que en puguin derivar per al desenvolupament correcte de l'actuació.

2.6 Les entitats beneficiàries, amb relació a les accions objecte del projecte, han de custodiar les convocatòries
d'actes, els materials de seminaris o de jornades, les accions de difusió, les evidències de captació dels i les
participants, les evidències de l'elaboració o l'actualització dels materials de presentació de continguts, el
control de persones assistents a tallers i actuacions formatives, d'aprenentatge, d'acompanyament o
d'assessorament, les valoracions i els aspectes que en puguin derivar per al desenvolupament correcte de
l'actuació.

2.7 Les actuacions del projecte s'han d'ajustar, i la seva execució s'ha de dur a terme, tenint en compte altres
entitats o programes promoguts o gestionats directament per les administracions públiques presents al
territori, especialment, l'oficina del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, SOC, i el servei de promoció
econòmica de l'ens local, i establint les col·laboracions necessàries per mitjà dels instruments més escaients
per formalitzar-les. És imprescindible establir un acord de col·laboració i coordinació amb l'ateneu cooperatiu,
les comunalitats urbanes i els serveis de salut mental de referència del territori, per tal d'aprofitar els recursos
i els serveis que aquest ja ofereix i no duplicar, en cap cas, serveis i actuacions.

Base 3

Contingut dels projectes

3.1 Cada nucli ha de presentar un projecte que comprengui tot el període d'execució del programa.

3.2 Els nuclis Ocell de foc han de complir els objectius específics següents:

a) Contribuir anualment a l'atenció o la participació d'un mínim 1.000 de joves, excepte a l'Alt Pirineu, Aran i
Terres de l'Ebre, on aquest mínim serà de 350 joves.

b) D'aquests participants, un mínim del 15% han de tenir alguna problemàtica de salut mental.

El nucli ha de disposar de l'acreditació d'aquesta problemàtica, ja sigui a l'inici de l'execució del projecte o bé
en el desenvolupament d'aquest.

3.3 El nucli ha d'aconseguir un objectiu d'un mínim d'inserció laboral o de retorn al sistema educatiu dels i les
joves al final del termini d'execució, amb relació al col·lectiu de joves amb problemàtica de salut mental, d'un
5%. Dins aquestes insercions s'hi poden comptar les dels i les joves participants en iniciatives juvenils de
primeres experiències laborals que hagin tingut activitat econòmica de, com a mínim, un mes, i sempre s'han
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de fer al territori que és l'àmbit d'actuació del nucli.

Base 4

Documentació específica que cal presentar amb la sol·licitud

La sol·licitud ha d'anar acompanyada d'una memòria del projecte que inclogui, com a mínim, la informació
següent:

Descripció de les línies d'actuació: els components principals de la proposta de participació, els grups objectiu
de les actuacions, la lògica d'intervenció, les estratègies i les metodologies d'implementació i, si escau,
l'aportació dels diferents socis implicats.

Anàlisi de la situació dels col·lectius destinataris de les actuacions i del context socioeconòmic, i dinàmiques
socials i relacionals.

Incorporació de la visió feminista, d'economia de les cures i d'economies comunitàries, antiracista i dels valors
de l'economia social i solidària. En aquesta memòria hi han de constar de manera detallada les estratègies
d'actuació específiques adreçades a les dones joves.

Programa de treball: objectius, accions i la seva seqüenciació i integració, recursos humans i materials que s'hi
destinaran, incloent-hi el perfil professional i el cronograma del primer semestre de les actuacions que s'han de
desenvolupar.

Els indicadors no androcèntrics del projecte pel que fa a l'objectiu específic.

Experiència prèvia de l'entitat en els darrers tres anys en projectes i programes per a joves, salut mental i
l'economia social i solidària, igualtat de gènere, igualtat de tracte i no-discriminació i violències masclistes.

Base 5

Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds es fa basant-se en una escala de puntuació de 0 a 100 punts. La puntuació
mínima requerida per optar a la subvenció és de 50 punts. En tot cas, pel seu caràcter transversal i de
seguiment d'actuacions, és necessària la inclusió de la perspectiva de gènere interseccional per poder valorar
les sol·licituds presentades.

Els criteris de valoració i els barems de puntuació són els següents:

5.1 Definició, claredat i concreció del projecte i les seves actuacions a l'objecte i finalitat de la convocatòria:
màxim 30 punts.

a) Disseny del projecte, objectius esperats i mesures que integra: màxim 15 punts.

Es valora el disseny del projecte amb identificació de cadascuna de les mesures que integra:

a.1. Justificació de la necessitat del projecte. Cal especificar-ne la necessitat i l'adequació, en què consisteix,
també la seva coherència i les fases que el componen, la descripció de la planificació i el desenvolupament i el
calendari d'execució: màxim 5 punts.

a.2. Concreció dels objectius del projecte, així com la relació entre els objectius de cadascuna de les fases que
l'integren. Els objectius s'han d'expressar en termes observables, mesurables i quantificables: màxim 5 punts.

a.3. Descripció de cadascuna de les fases i accions. Les fases i les accions han d'estar adaptades a les
expectatives dels i les participants i a la demanda de treball del territori on s'executa el projecte: màxim 5
punts.

b) Metodologia de desenvolupament del projecte: màxim 15 punts.

Es valora la coherència del plantejament metodològic del projecte amb les mesures utilitzades i amb les fases
de desenvolupament:

Descripció de la planificació i desenvolupament del projecte: màxim 8 punts.

Metodologia de seguiment i d'avaluació continuada que es fa al llarg de totes les etapes del programa: màxim
7 punts.
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5.2 Capacitat acreditada de les entitats del nucli per desenvolupar el projecte presentat, tenint en compte la
seva experiència en l'àmbit juvenil, en salut mental, en acció comunitària o en economia social i solidària:
màxim 15 punts.

Per valorar aquest bloc es té en compte la informació disponible en la memòria justificativa del projecte i la
capacitat tècnica, econòmica i financera de l'entitat sol·licitant en relació amb els aspectes següents:

a) Experiència prèvia en projectes coincidents de l'entitat sol·licitant per a l'execució del projecte: màxim 5
punts.

Es valora que l'entitat sol·licitant que ha d'executar el projecte tingui una experiència prèvia superior a la que
s'exigeix per participar. S'ha de fer una ressenya breu de cada projecte en el qual hagi participat amb indicació
de si l'ha gestionat directament o en quin grau, i dels objectius assolits en relació amb la inserció de les
persones o la creació d'empreses dels destinataris en finalitzar el projecte i la font de finançament.

Per valorar l'experiència es té en compte els criteris següents:

Sense experiència prèvia: 0 punts.

Experiència parcial en alguna fase del projecte: 1 punt.

Experiència en projectes similars però no coincidents: 2 punts.

Experiència prèvia i no continuada en projectes coincidents d'algunes entitats sentinella del projecte: 3 punts.

Experiència prèvia i no continuada en projectes coincidents de totes les entitats sentinella del projecte: 4
punts.

Experiència prèvia en projectes coincidents de l'entitat sol·licitant per a l'execució del projecte (continuada): 5
punts.

b) Capacitat de generació d'iniciatives juvenils: màxim 10 punts.

Fins a 2 iniciatives: 6 punts.

De 3 a 4 iniciatives: 8 punts.

Més de 4 iniciatives: 10 punts.

5.3 Cooperació de les entitats amb el territori, entitats associades, cooperatives, empreses socials, amb altres
empreses ordinàries i tant per cent d'inserció: màxim 45 punts.

a) Entitats del nucli: les sol·licituds que aglutinin diverses entitats sentinella amb l'objectiu de sumar esforços i
que incloguin els ens locals: màxim 15 punts.

Nombre d'entitats sentinella del nucli incloent-hi la sol·licitant: màxim 10 punts:

Fins a 4 entitats: 5 punts.

Entre 5 i 6 entitats: 6 punts.

Entre 7 i 8 entitats: 7 punts.

Entre 9 i 10 entitats: 8 punts.

11 entitats o més: 10 punts.

Participació en el nucli d'organitzacions juvenils, descrites en la base 4.1.a), com a entitats sentinella: màxim 5
punts:

Cap organització juvenil participant: 0 punts.

Una organització juvenil participant: 3 punts.

Dues o més organitzacions juvenils participants: 5 punts.

b) Percentatge de compromís d'atenció a joves amb problemàtica en la salut mental: màxim 15 punts.

Increment de 5 joves sobre el mínim: 5 punts.

Increment entre 6 i 10 joves sobre el mínim: 8 punts.

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

Núm. 8776 - 20.10.202231/37 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22292018-2022



Increment entre 11 i 15 joves sobre el mínim: 12 punts.

Increment de 16 joves o més sobre el mínim: 15 punts.

c) Compromís d'inserció en el món laboral o de retorn al sistema educatiu. El percentatge addicional es calcula
sobre el mínim de participants i persones ateses en cadascuna dels nuclis: màxim 15 punts.

Superior al mínim que estableix l'Ordre i fins a l'1,5% addicional, 5 punts.

Superior a l'1,5% addicional i fins al 2,5% addicional, 10 punts.

Superior al 2,5% addicional, 15 punts.

5.4 Millores en innovació, impacte i visibilitat: màxim 10 punts.

Introducció de millores, com ara noves eines i actuacions innovadores en el desenvolupament del pla de treball
del nucli, que permetin:

Augmentar l'impacte en l'atenció i la lluita contra l'estigma de la salut mental: màxim 5 punts.

Millores que, a més del requisit anterior, suposin una innovació: màxim 5 punts.

Base 6

Justificació

L'entitat beneficiària de la subvenció ha de presentar, en el termini que estableix la base 19 de l'annex 1
d'aquesta Ordre, juntament amb la documentació prevista:

Una memòria tècnica justificativa de l'actuació, segons el model normalitzat, que com a mínim ha d'incloure:

Una llista classificada de les persones físiques i jurídiques que hagin participat en les diferents actuacions del
projecte. Les dades de les persones físiques han d'incloure la informació necessària perquè es pugui verificar la
seva situació laboral a l'inici i al final de la seva participació en l'actuació. Així mateix, s'ha d'especificar si
pertanyen al col·lectiu de joves amb problemàtica de salut mental.

Una llista d'iniciatives juvenils de primera experiència laboral. S'entenen aquelles creades específicament o
aquelles en què els clústers de joves estableixin acords, convenis amb entitats i cooperatives mentores. En el
cas de creació de cooperatives juvenils de serveis, s'entenen com a cooperatives creades les que estiguin en
procés d'inscripció al registre corresponent, en l'àmbit temporal que estableix la convocatòria. També es
consideren empreses creades les entitats que ja existeixin prèviament i hagin transformat la seva fórmula
jurídica en una cooperativa en l'àmbit temporal que estableix la convocatòria.

Una llista de les persones ateses individualment, inserides laboralment o que hagin recuperat l'itinerari
formatiu. Les dades de les persones físiques han d'incloure la informació necessària perquè es pugui verificar la
seva situació laboral a l'inici i al final de la seva participació en l'actuació i l'impacte de gènere del projecte. Per
això, es recull el sexe i la identitat de gènere dels i les participants. L'alta a la Seguretat Social s'ha de
mantenir per un període mínim de 3 mesos.

Actuacions realitzades desglossades per serveis.

Actuacions de treball en xarxa.

Es pot establir un sistema de mostreig per comprovar la realització efectiva de les actuacions, així com la
participació de les persones que intervinguin en les diferents actuacions.

Base 7

Revocacions

En el cas d'incompliment dels objectius específics d'aquesta línia de subvencions, s'estableixen els percentatges
següents:

a) Objectiu de contribuir anualment a l'atenció o la participació d'un mínim 1.000 de joves, excepte a l'Alt
Pirineu, Aran i Terres de l'Ebre, en què han de ser un mínim de 350 joves.

En cas d'un 80% de compliment, no es fa revocació.

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

Núm. 8776 - 20.10.202232/37 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22292018-2022



Entre un 70% i un 80% de compliment, es revoca un 10%.

Entre un 60% i un 70% de compliment, es revoca un 20%.

Per sota del 60% es revoca la totalitat de la subvenció.

b) Objectiu mínim del 15% amb problemàtica de salut mental.

A partir del 12%, no es fa revocació.

Entre un 8 i un 12% es revoca el 5% de la subvenció.

Entre un 5 i fins a un 8% es revoca el 10% de la subvenció.

c) Objectiu del 5% d'inserció/retorn al sistema educatiu.

Entre un 4% i un 5% es revoca el 10% de la subvenció.

Entre un 3% i per sota d'un 4% es revoca el 20% de la subvenció.

Per sota del 3% es revoca la totalitat de la subvenció.

Annex 3

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

Base 1

Objecte

Els projectes d'aquesta línia 2 tenen per objecte fer el seguiment, coordinar i visibilitzar les diverses actuacions
i serveis que es porten a terme mitjançant les línies de subvenció d'aquesta Ordre.

Base 2

Descripció

Les actuacions d'aquesta línia 2 estan orientades a integrar els objectius dels diferents nuclis Ocell de foc dins
el Programa d'economia social (https://economiasocial.coop/), amb l'estratègia perseguida pel Programa.

Aquesta línia 2 de subvenció té com a objectiu oferir una assistència tècnica en els apartats següents:

a) Coordinació, difusió, seguiment i anàlisi d'objectius i resultats dels nuclis Ocell de foc recollits en l'annex 2
d'aquesta Ordre.

b) Dinamització i continguts per a les xarxes socials en relació amb els nuclis i els projectes desenvolupats per
aquestes xarxes, en coordinació i complementàriament amb el Programa d'economia social - tercer sector.

c) Suport tècnic i administratiu en el desenvolupament del Programa a les entitats beneficiàries, per assegurar
una bona traçabilitat, funcionament i justificació de les accions.

Base 3

Condicions dels projectes

3.1 Per a una millor optimització de les actuacions de coordinació, promoció i difusió dels nuclis, pel seu
caràcter transversal i de seguiment de tots els territoris, aquesta línia 2 es concedeix a una única entitat
beneficiària.

3.2 L'entitat beneficiària ha de tenir el personal tècnic necessari per dur a terme les actuacions, amb títol de
grau o de cicle formatiu de grau superior, personal que, com a mínim, ha de ser format per quatre persones
dedicades al projecte, dues de les quals han de ser expertes en justificació i seguiment econòmic i tècnic de
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subvencions i programes de les administracions públiques.

En tot cas, s'ha d'assegurar que les persones tècniques disposin d'expertesa en matèria d'economia social i
cooperativa, en seguiment de projectes juvenils, de salut mental i acció comunitaris i d'economia social i
solidària.

3.3 Un cop concedida la subvenció, el Servei de Programes Laborals per a la Diversitat de la Direcció General
d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives ha de verificar la idoneïtat de les persones
tècniques proposades per dur a terme el projecte i, a aquest efecte, l'entitat ha de presentar un document
personal en què consti la formació i l'experiència en les tasques que cal desenvolupar en el pla de treball.

3.4 L'entitat beneficiària ha d'assegurar la comunicació amb perspectiva de gènere dels projectes per tenir en
compte les diferències entre les maneres d'ús dels mitjans per part dels homes i les dones, els canals utilitzats,
els formats, els horaris o freqüència d'accés als mitjans, entre altres elements. A més, s'ha d'assegurar l'ús de
llenguatges no sexistes ni androcèntrics en tota la documentació que es generi.

Base 4

Despeses subvencionables

Són despeses subvencionables de la línia 2 les que preveu l'apartat 9 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Base 5

Accions subvencionables

Són accions subvencionables:

a) La planificació del calendari de reunions, i les visites als diferents nuclis.

b) El disseny de la metodologia de seguiment de cadascun dels projectes.

c) El seguiment de les cooperatives juvenils de serveis i els serveis d'atenció individual derivats d'aquestes
bases.

d) L'elaboració dels informes de seguiment corresponents, o d'altres informes que es requereixin per a una
millor coordinació, promoció i difusió de projectes.

e) La planificació del calendari de reunions de treball específiques per al seguiment de la justificació econòmica i
tècnica als diferents nuclis.

f) L'elaboració del pla de dinamització i continguts per a les xarxes socials.

g) La participació en les reunions de seguiment del Programa d'economia social.

h) Les accions subvencionables poden suposar desplaçaments de l'entitat beneficiària als llocs on es
desenvolupen els projectes per poder copsar-ne la realitat.

Base 6

Documentació específica que cal presentar amb la sol·licitud

S'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Memòria del projecte, que ha d'incloure com a mínim la informació següent:

Objectius i actuacions de les diferents accions previstes del projecte de coordinació i seguiment.

Continguts i metodologies d'implementació per al desenvolupament de les accions que preveu el projecte.

Recursos humans i materials que s'hi destinen, incloent-hi el seu perfil professional.

Cronograma de les actuacions que s'han de desenvolupar.

Indicadors de seguiment i resultats que preveu el projecte.
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En aquesta memòria hi han de constar de manera detallada les estratègies d'actuació específiques sobre la
incorporació de la perspectiva de gènere interseccional del projecte.

b) El pressupost detallat per cada actuació.

En cas que el projecte es presenti de manera agrupada, s'ha d'incloure la documentació següent:

Un detall del pressupost de cadascuna de les entitats.

Una llista de les actuacions previstes que ha de desenvolupar cada entitat, que inclogui un cronograma i els
recursos humans i materials que s'hi volen destinar.

Les actuacions que duu a terme en el projecte cadascuna de les entitats s'han de reflectir en un conveni de
col·laboració, que cal presentar un cop atorgada la subvenció, i en el qual s'han d'establir els compromisos i les
obligacions de cada entitat, les tasques que han de desenvolupar totes les entitats sòcies, la contractació dels
equips i el repartiment de la subvenció.

Base 7

Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds es fa basant-se en una escala de puntuació de 0 a 100 punts. La puntuació
mínima per optar a la subvenció és de 50 punts. En tot cas, pel seu caràcter transversal i de seguiment
d'actuacions, és necessària la inclusió de la perspectiva de gènere interseccional per a poder valorar les
sol·licituds presentades.

Els criteris de valoració i la puntuació màxima de les sol·licituds són els següents:

a) Capacitat, complementarietat i experiència prèvia en l'àmbit del projecte, dels àmbits juvenil, de salut
mental, acció comunitària i economia social i solidària, i del coneixement en tràmits i justificacions de
subvencions de l'entitat sol·licitant i perfil de l'equip tècnic. Ressenya de cada projecte en què ha participat,
amb la indicació de si l'ha gestionat directament o en quin grau, i els objectius assolits: 30 punts.

a.1. Experiència prèvia: màxim 10 punts

Sense experiència prèvia: 0 punts.

Experiència parcial en alguna fase del projecte: 2 punts.

Experiència en projectes similars però no coincidents: 5 punts.

Experiència prèvia i no continuada en projectes coincidents: 8 punts.

Experiència prèvia i continuada en projectes coincidents: 10 punts.

a.2. Coneixement en tràmits i justificacions de subvencions de l'entitat beneficiària i perfil de l'equip tècnic:
màxim 10 punts.

a.3. Ressenyes del projecte i indicació de la participació i els objectius: màxim 10 punts.

b) Avaluació de la memòria del projecte sol·licitat: 70 punts.

b.1. Descripció de la planificació i el desenvolupament del projecte: màxim 20 punts.

Descripció de cadascuna de les fases i les accions: màxim 10 punts.

Metodologia de seguiment i de l'avaluació continuada que s'ha de fer al llarg de totes les etapes del programa:
màxim 5 punts.

Calendari: màxim 5 punts.

b.2. Justificació del projecte i adequació de la proposta: 20 punts.

Justificació de la necessitat del projecte. Cal especificar-ne la necessitat i l'adequació, en què consisteix, i
també la coherència: màxim 10 punts.

Concreció dels objectius: màxim 10 punts.

b.3. Qualitat de la proposta: 10 punts.
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b.4. Millores proposades sobre les actuacions subvencionables: 5 punts.

b.5. Coherència i adequació del pressupost: 5 punts.

b.6. Coordinació de les accions: 10 punts.

Base 8

Justificació

L'entitat beneficiària de la subvenció ha de presentar, en el termini que indica la base 19 de l'annex 1
d'aquesta Ordre, juntament amb la documentació que preveu la base esmentada:

Una memòria tècnica justificativa de l'actuació, segons el model normalitzat, que ha d'incloure com a mínim:

a) La llista classificada de les actuacions i de les accions dutes a terme.

b) Els informes de seguiment de cadascun dels projectes de cadascuna de les línies, d'acord amb la planificació
establerta.

c) L'informe final de valoració de cadascuna de les línies de subvenció, amb especificació de possibles aspectes
de millora, en línia amb l'estratègia perseguida del programa.

Els diferents documents que inclou la memòria tècnica justificativa han de mostrar l'impacte de les diferents
accions i projectes en homes i dones.

Base 9

Revocació

Les causes de revocació són les que estableix la base 22 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Annex 4

Principis ètics i regles de conducta als quals els beneficiaris i beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar
la seva activitat, i efectes d'un incompliment eventual d'aquests principis

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han
d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als
quals han d'adequar l'activitat els beneficiaris i beneficiàries, i els efectes d'un incompliment eventual d'aquests
principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals els
beneficiaris i beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar l'activitat i els efectes d'un incompliment
eventual d'aquests principis.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i poden ser completats en els
seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut o de la tipologia i les
característiques dels beneficiaris i beneficiàries , en les bases de la convocatòria de subvenció corresponent o
ajut corresponent.

Principis ètics i regles de conducta

1. Els beneficiaris o beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se
de portar a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta, i posar en
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui
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present o pugui afectar el procediment. Particularment s'han d'abstenir de portar a terme qualsevol acció que
pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

2. Amb caràcter general, els beneficiaris i beneficiàries de subvencions o d'ajuts públics en l'exercici de la seva
activitat assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions
corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No dur a terme accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts
públics o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

3. En particular, els beneficiaris i beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions
següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni
per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest òrgan faci per al seguiment o l'avaluació del
compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la
informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa a les persones
adjudicatàries en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits que
estableix l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

Efectes d'un incompliment eventual dels principis ètics i regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, són aplicables el règim sancionador que
preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris
d'ajuts públics, sens perjudici de les altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent en matèria
de subvencions.

(22.292.018)
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