
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ EMT/3861/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any
2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d'atur
per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES) (ref. BDNS 602997).

En data 22 de novembre de 2021, es va publicar l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació
de persones en situació d'atur.

Amb la finalitat de reparar les enormes pertorbacions de l'economia i alleugerir les conseqüències socials i
econòmiques derivades de les restriccions excepcionals establertes per contenir la propagació de la COVID 19,
la unió Europea posa a disposició dels Estats Membres els fons REACT UE, per recolzar operacions del Fons
Social Europeu.

Els joves tenen greus dificultats per incorporar-se al mercat de treball ja des de fa anys. De fet, des de la crisi
del 2008 l'atur juvenil no ha deixat de ser un dels principals problemes de la nostra societat. Per acabar de
reblar aquesta dificultat, atesa la precarietat i la volatilitat de les seves relacions laborals, els joves han estat
també el col·lectiu més damnificat pels efectes de la pandèmia en el mercat de treball.

Actualment a Catalunya hi ha 167.700 persones joves menors de 30 anys a l'atur (EPA 2T 2021), el que
suposa una taxa d'atur del 24%.

Segons l'atur registrat del passat mes de juliol hi havia 52.939 persones joves, de les quals 7% només té
estudis primaris i un 56% té formació secundària obligatòria o post-obligatòria; per tant, sense una
professionalització que els permeti un contracte en pràctiques vinculat a l'ocupació per a la qual s'hagin
preparat professionalment o acadèmica. Així mateix, prop d'un 20% de les persones joves més grans de 25
anys que es troben a l'atur tenen formacions professionals o estudis superiors, i amb molta probabilitat ja farà
més de cinc anys que hauran finalitzat els seus estudis; per la qual cosa tampoc podran subscriure un
contracte en pràctiques, de la mateixa forma que no ho podran fer aquelles persones joves que ja hagin estat
contractades sota aquesta modalitat durant el període de dos anys.

En aquest context es considera prioritari intervenir, mitjançant el foment de l'ocupació i la contractació, per
afavorir l'ocupabilitat de les persones joves que no poden subscriure una relació laboral sota la modalitat de
contracte en pràctiques, però que tenen l'actitud, aptitud i competències per optar a una contractació laboral
de cara a la seva inserció futura de qualitat en el mercat de treball.

Per aquest motiu, des del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya s'obre la convocatòria per a la concessió de
subvencions públiques destinades a fomentar la contractació de persones joves en situació d'atur per impulsar
a més a més, la reactivació del teixit empresarial de Catalunya.

Per tal de fomentar la contractació de tots aquells joves en situació d'atur que no poden subscriure un
contracte en pràctiques es considera que la modalitat de contractació a subvencionar pot ser qualsevol de les
modalitats de contractació laboral vigents a la qual aquests joves puguin tenir capacitat per accedir a la seva
formalització en el moment de la seva signatura.

Atès el Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020 pel qual
es modifica el Reglament (UE) núm. 1303/2013 en el que respecta als recursos addicionals i les disposicions
d'execució amb la finalitat de prestar assistència per a afavorir la reparació de la crisi en el context de la
pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i per a preparar una recuperació verda, digital i
resilient de l'economia (REACT UE);

Atès el Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven les mesures urgents per a la
modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència;

Atès el Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió
dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la
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Generalitat de Catalunya i el seu sector públic;

Atesa la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya;

Atès el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Ateses la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 i la Llei
5/2020, de 29 d'abril de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost
sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient;

Atès el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021;

Atès l'Acord de Govern de 21 de desembre de 2021, que autoritza el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a
realitzar despeses amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs, per un import total de 62.500.000,00 euros
per atendre la present convocatòria;

Aquesta Resolució li són aplicables el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i en allò que tingui la consideració de normativa bàsica, la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol;

Vistos els informes del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de
Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb
l'article 27 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació
de Catalunya;

Per tot això,

Resolc:

Article 1

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada, per a l'any 2022, per a la concessió de
subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de
treball associat, previstes a l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en
situació d'atur. (DOGC núm. 8548 de 22 de novembre de 2021).

Article 2

Actuacions subvencionables

2.1 L'actuació subvencionable és la prevista a la base 2.1 a) de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de
novembre.

D'acord amb la base 5.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, es consideraren
actuacions subvencionables els contractes de qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents,
excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge i amb una durada mínima d'un any
en jornada a temps complet.

Article 3

Entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull la base 3.1 c) i e)
de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

Queden excloses les persones jurídiques privades sense ànim de lucre (associacions i fundacions).
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Article 4

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/214/2021, de 17 de novembre.

Article 5

Persones destinatàries

Les persones destinatàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull la base 6 de
l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

D'acord amb la base 6.2 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per aquesta convocatòria,
les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de ser persones joves més grans de 16
anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat, i han de complir els requisits específics
següents:

a) Estar inscrites a l'Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones
demandants d'ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en el
moment de la seva signatura.

b) Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui d'entre els tipus de
contracte vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge.

Tots els requisits i les condicions s'han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici
del contracte.

Les entitats beneficiàries poden cercar i seleccionar la persona treballadora destinatària de l'ajut mitjançant
una oferta d'ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat o mitjançant els seus recursos
propis, d'acord amb les condicions exigides a la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de
novembre. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya comprovarà, d'ofici, el compliment de les condicions que
exigeix aquesta base, de manera prèvia a l'atorgament de la subvenció.

Article 6

Aplicació pressupostària i import convocat

6.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a la convocatòria anticipada per a l'any
2022 és de 62.500.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries D/470000100/3310/0000,
D/470000108/331L/0000 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2022, i tenen el
caràcter de pluriennal per als anys 2022 i 2023, dotat amb uns imports màxims de 50.000.000,00 euros per a
l'anualitat 2022 i 12.500.000,00 euros per a l'anualitat 2023.

Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal
d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la seva naturalesa
econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2022.
Així mateix, si la convocatòria té identificats pressupostàriament els imports per a cada actuació o línia,
aquestes quantitats seran flexibles entre elles; per tant, la distribució inicial d'imports de cada actuació o línia
pot modificar-se d'acord amb el desenvolupament i les necessitats de les mateixes, sempre que no superi
l'import de la convocatòria.

D'acord amb el que disposa l'article 8 del Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, els romanents de crèdit existents
a 31 de desembre finançats a càrrec del fons REACT-EU es poden incorporar a l'exercici següent, fins 2023, i
no se'ls aplica cap compensació.

El pagament de les esmentades subvencions estaran condicionades al que estableixi la normativa corresponent,
i podran estar condicionats a l'ingrés efectiu per part de l'ens financer.

6.1.1 Aquests imports es podran ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya.

6.1.2 La concessió de les subvencions previstes en aquesta Resolució, així com l'efectivitat de la quantia
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addicional esmentada, resten condicionades a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la
resolució de la concessió de la subvenció.

6.1.3 D'acord amb l'article 20.1 de la llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2020 en les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes i afectats, tant si es tracta
d'ingressos previstos en el pressupost inicial com si són ingressos addicionals no previstos que han generat
crèdit, d'acord amb el que estableix l'article 9.3, no es poden ordenar pagaments fins que no s'hagi produït
efectivament l'ingrés en la tresoreria corresponent.

6.2. Les subvencions previstes en aquesta convocatòria tenen la consideració d'ajuts de mínimis d'acord amb el
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles
107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínimis.

La quantitat total d'ajuts de mínimis que pot rebre una entitat no pot superar els 200.000,00 euros, en el
termini de 3 exercicis fiscals (exercici fiscal en curs i els dos anteriors).

Els ajuts de mínimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses
subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a una intensitat superior a les establertes al Reglament
General d'Exempció per Categories o en una decisió de la Comissió.

6.3 Les actuacions que preveu aquesta Resolució són elegibles per mitjà del Programa operatiu FSE de
Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeu, eix R, amb un cofinançament del
100%.

6.4 En el supòsit que després de dictar la resolució d'atorgament de subvencions s'hagin produït renúncies,
revocacions o reintegraments, es podran assignar nous atorgaments de sol·licituds que no van obtenir
subvenció perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible i que complien els requisits per obtenir la subvenció
que disposen aquestes convocatòries, seguint l'ordre de prelació d'acord amb la data de l'assentament de
registre de les sol·licituds.

6.5 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reduir parcialment o totalment la
subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, a conseqüència de les restriccions que
derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 7

Quantia

7.1 D'acord amb la base 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, la quantia del mòdul
econòmic mensual és de 1.473,71 euros. En conseqüència, la subvenció de les contractacions previstes en
aquesta Resolució és de 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos.

La referència utilitzada en la determinació de la quantia és el salari mínim interprofessional pel 2021 (Real
decret 817/2001, de 28 de setembre) i inclou els conceptes de despesa previstos a la base 9.3 de l'Ordre
EMT/214/2021, de 17 de novembre.

7.2 D´acord amb les bases 8.1 i la lletra b) de la base 21.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de
novembre, la quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

7.3 El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de
subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l'entitat beneficiària, excepte quan es
tracti d'una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de
contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

Article 8

Sol·licituds i termini de presentació

8.1 El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria a les 9:00h
fins el 31 de març a les 15:00h.

8.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs, pels mitjans i amb la documentació a què fan referència les
bases 10 de l'annex 1 l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, cercant el tràmit Foment de la contractació
de joves en situació d'atur (SOC - Contractació).
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8.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a la base 10 de l'annex 1
de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

Article 9

Documentació de la sol·licitud

La documentació a presentar juntament amb la sol·licitud és la que s'indica a la base 11 de l'annex 1 de
l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre amb les especificacions següents:

- La memòria tècnica a la qual fa referència la base 11.1 a) es farà segons model normalitzat (G146NFOC-
001).

- S'ha de presentar el contracte de treball objecte de l'ajut, degudament signat i comunicat a Contrat@.

Article 10

Requisits per a obtenir la subvenció

Els requisits per a obtenir la subvenció estan recollits a la base 13 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de
17 de novembre i el que preveu l'article 2.2 d'aquesta Resolució.

Article 11

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les actuacions subvencionades en aquesta Resolució és el de concurrència no
competitiva, i està regulat a la base 14 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

Article 12

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

12.1 D'acord amb la base 14.2 b) de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, l'òrgan
competent per a la instrucció del procediment de concessió de subvencions, és l'Àrea d'Ocupació Juvenil del
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

12.2 L'òrgan competent per dictar la resolució, el mitjà de notificació i el règim de recursos es troben regulats
a la base 15 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

12.3 D'acord amb la base 15.2 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre el termini màxim
per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar des de la data de la presentació de la
sol·licitud de la subvenció.

Article 13

Termini d'execució

Les accions subvencionables que preveu aquesta Resolució es poden iniciar un mes abans de la publicació
d'aquesta convocatòria i fins al 28 de febrer de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023.

Article 14

Documentació d'execució a presentar i/o custodiar per part de l'entitat beneficiària

La documentació d'execució a presentar i/o custodiar per part de l'entitat beneficiària, d'acord amb la base
20.4 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, és la següent:

Documentació d'execució a presentar per part de l'entitat beneficiària:
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- Relació dels contractes formalitzats, amb la identificació de la persona treballadora, del lloc de treball ocupat i
el número de la comunicació del contracte a Contrat@. Aquesta relació haurà de mecanitzar-se a l'aplicació
CTR del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya d'acord amb la Guia de Prescripcions Tècniques.

- En cas que l'import atorgat sigui superior a 10.000,00 euros, declaració comunicant la informació relativa a
les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, d'acord amb el que
s'estableix a l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

Documentació d'execució a custodiar per part de l'entitat beneficiària:

- Document acreditatiu que les persones contractades consten inscrites com a demandants d'ocupació no
ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya el dia anterior a la signatura del contracte.

- La fitxa del participant. Original en paper signat per la persona jove contractada.

L'entitat ha de custodiar i aplicar les mesures de seguretat que corresponen al nivell sensible de les dades
recollides.

El període de custòdia tant del document en paper com dels formularis coincidirà amb el que es determini pel
conjunt de l'actuació cofinançada i serà durant un termini de dos anys a partir del 31 de desembre de l'any
següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. El Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya informarà les entitats beneficiàries de la data d'inici d'aquest període.

Article 15

Termini, modalitat i documentació de justificació

Les entitats que hagin rebut subvencions d'acord amb aquesta Resolució han de presentar la justificació en els
terminis i condicions que estableix la base 21 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

Article 16

Indicadors

D'acord amb la base 29.2 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, els indicadors i els
mecanismes de recollida d'aquests són els següents:

a) Indicadors comuns d'execució relatius als participants:

- Persones aturades, incloses les de llarga durada.

- Persones aturades de llarga durada.

- Persones inactives.

- Persones inactives no integrades en els sistemes d'educació o formació.

- Persones ocupades, inclosos els treballadors per compte propi.

- Persones menors de 25 anys.

- Persones amb estudis d'ensenyament primari (CINE 1) o secundari (CINE 2).

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

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

- Emigrants, participants d'origen estranger, minories (incloses comunitats marginades, com la població
romaní).

- Participants amb discapacitat.

- Altres persones desfavorides.

- Persones sense llar o afectades per l'exclusió d'habitatge.

- Persones de zones rurals.
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b) Indicadors comuns relatius al desenvolupament de les accions:

- Nombre de joves que no han finalitzat la durada prevista del contracte en pràctiques i per quina causa.

- Nombre de joves que han tingut pròrroga o una nova contractació a càrrec de l'entitat.

La recollida d'aquests indicadors es realitzarà mitjançant l'aplicació CTR (gestió de contractacions).

Article 17

Mesures de seguretat

En compliment dels deures en matèria preventiva, les entitats beneficiàries han d'adoptar les actuacions i
mesures necessàries per garantir la seguretat en la salut de les persones treballadores i usuàries. Aquestes
mesures caldrà consultar-les o acordar-les quan escaigui, seguint els procediments legalment previstos, amb
els comitès de seguretat i salut, o amb la participació dels delegats i delegades de prevenció, sens perjudici
dels temes que afectin les relacions laborals, que han de ser canalitzats cap als òrgans de participació i
representació legals.

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya, ha elaborat i publicat un recull de recomanacions de mesures
preventives i organitzatives per dur a terme aquesta planificació
(https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mesurescoronavirus).

En aquest sentit, les entitats beneficiàries han de presentar declaració responsable d'acord amb el model
normalitzat disponible al Catàleg d'impresos
(https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-390-00.pdf),
indicant el compromís de dur a terme les mesures corresponents del detall d'actuacions previstes en l'apartat I
del document de les Recomanacions esmentat.

Article 18

Publicitat i efectes

Es dóna publicitat a aquesta Resolució a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per al general
coneixement. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

La present Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació.

Article 19

Règim de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la
persona titular de la Secretaria de Treball, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la data de la
seva publicació, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 22 de desembre de 2021

Juan José Torres López

Director del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
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