
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/2041/2022, de 23 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de
les subvencions de la Línia 1 del Programa diversitat i empresa, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (Next Generation, EU), per a l'any 2022 (ref. BDNS
636155).

En data 29 de desembre de 2021 va publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Ordre
EMT/248/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa diversitat i empresa, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència,
que promou el Departament d'Empresa i Treball.

La Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives vol impulsar, mitjançant
aquesta convocatòria, l'adopció de plans de diversitat adreçats a petites i mitjanes empreses mitjançant la
subvenció d'entitats del tercer sector que prestin assistència tècnica en l'elaboració d'un diagnòstic i en el
disseny d'un pla de diversitat.

Aquest programa de subvencions és una actuació que s'executa en el marc dels fons del Mecanisme de
recuperació i resiliència dins del Pla nacional de recuperació, transformació i resiliència, i, per això, els
projectes finançats mitjançant els crèdits inclosos en aquesta Resolució estaran obligats a respectar el principi
de no causar cap dany significatiu al medi ambient, regulat al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu
i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de recuperació i resiliència, i la resta
de normativa europea aplicable.

El Programa diversitat i empresa, i en concret la Línia 1, Coordinació del Programa diversitat i empresa, té
l'objectiu de promoure els canvis organitzatius en les petites i mitjanes empreses, orientats a la incorporació de
la perspectiva de la diversitat o bé a la millora de la gestió d'aquesta perspectiva, aprofitant i potenciant el
paper de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, així com dels agents que aglutinen les
entitats especialitzades en matèria de diversitat i inserció laboral de col·lectius vulnerables, per tal d'assegurar
l'èxit i la qualitat del Programa.

Així mateix, el Programa diversitat i empresa té la finalitat de fomentar la contractació d'aquests col·lectius,
especialment les persones aturades de llarga durada i en situació o en risc d'exclusió, i les persones amb
problemes de salut mental, amb la finalitat de facilitar-ne la inserció laboral.

En conseqüència, el Programa contribueix a la consecució de l'objectiu estratègic de la inversió 4, Nous
projectes territorials per al reequilibri i l'equitat, inclosa en el component 23 (Noves polítiques públiques per a
un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu), emmarcat en l'àrea política VIII, Nova economia assistencial i
polítiques d'ocupació, del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Es preveu que la concessió i la justificació de la subvenció es realitzin mitjançant el règim de mòduls, d'acord
amb el que estableixen els articles del 76 al 79 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. Per implementar aquest règim de mòduls, l'Ordre EMT/248/2021, de 27
de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa
diversitat i empresa, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, que promou el Departament
d’Empresa i Treball (DOGC núm. 8573, de 29.12.2021), recull com a mòduls les quantitats que configuren el
cost unitari que determini l'informe tècnic elaborat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i validat per la
Intervenció General de l'Estat per a aquest Programa.

Atès el Reglament (UE, Euratom) núm. 1046/2018 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de
2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió Europea, pel qual es modifiquen,
entre d'altres, els reglaments 1303/2013 (UE) i 1304/2013 (UE);

Atès el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven 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;

Atès el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual
s'estableix el Mecanisme de recuperació i resiliència;

Atesos els acords a què es va arribar a la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals de 21 de juliol de
2021;

Atesa l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic
de 2021, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides en l'àmbit laboral,
crèdits finançats amb el Mecanisme de recuperació i resiliència, destinats a l'execució de projectes d'inversió
Pla nacional de competències digitals i Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i
inclusiu, recollits al Pla de recuperació, transformació i resiliència;

Atesa l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de
recuperació, transformació i resiliència;

Atesa l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la
informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del
compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla
de recuperació, transformació i resiliència;

Atès el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8418, de 26.5.2021), i el Decret
35/2022, d'1 de març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball (DOGC núm. 8618, de
3.3.2022);

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que
regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la
documentació públiques (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);

Atès el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la base de dades nacional de subvencions i la
publicitat de les subvencions i la resta d'ajuts públics, juntament amb la Llei 38/2003, general de subvencions,
i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de
subvencions;

Atesa l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la
tramitació electrònica (DOGC núm. 7814, de 20.2.2019);

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

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

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

Resolc:

Article 1

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte fer pública la convocatòria de l'any 2022 per presentar sol·licituds per a la
concessió de les subvencions que preveu la Línia 1, Coordinació del Programa diversitat i empresa, de l'Ordre
EMT/248/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa diversitat i empresa, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència,
que promou el Departament d'Empresa i Treball (DOGC núm. 8573, de 29.12.2021), finançat per la Unió
Europea (Next Generation, EU).

Article 2
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Actuacions subvencionables

2.1 D'acord amb la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre, les actuacions que s'han
de desenvolupar en el marc del Programa diversitat i empresa són les següents:

a) Difusió i dinamització del Programa diversitat i empresa entre les entitats especialitzades en matèria de
diversitat i inserció laboral de col·lectius vulnerables, i entre les empreses petites i mitjanes, per tal que puguin
incorporar o millorar la perspectiva de la diversitat en la seva gestió. Ambdues han d'actuar com a nexe per
detectar-ne les necessitats i alinear-ne els objectius.

b) Identificació i captació d'empreses participants que es comprometin a elaborar plans de diversitat i els
itineraris individualitzats corresponents, en col·laboració amb les entitats especialitzades esmentades per mitjà
dels convenis corresponents. Cada sol·licitud ha de preveure un mínim de 500 persones participants a través
d'itineraris individualitzats.

c) Elaboració del full de seguiment per al desenvolupament, seguiment i avaluació de les actuacions anteriors.

d) Actuacions d'assessorament, acompanyament i seguiment a les entitats del tercer sector que han d'elaborar
i desenvolupar els plans de diversitat i, també, a les empreses participants d'aquests plans.

2.2 Es consideren petites i mitjanes empreses les que defineix la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de
2003 (2003/361/CE), sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

Article 3

Entitats beneficiàries

3.1 Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució les organitzacions i les
federacions recollides a la base 3.1.a) de l'annex 1 de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre.

3.2 L'agrupació ha d'estar formada, com a mínim, per dues de les entitats beneficiàries previstes a la base
3.1.a) esmentada, les quals han de pertànyer a grups diversos dels previstos en aquesta mateixa base, és a
dir, a les organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, a les organitzacions sindicals més
representatives de Catalunya o a les federacions del tercer sector.

Tots els membres de l'agrupació tenen la condició de beneficiaris.

Als efectes d'aquesta convocatòria, són organitzacions sindicals i empresarials més representatives en l'àmbit
de Catalunya les que defineix l'article 3.1 del Decret llei 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula la
participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i
empresarials més representatives a Catalunya (DOGC núm. 8096, de 26.03.2020).

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/248/2021, de 27 de desembre.

Article 5

Persones destinatàries

5.1 D'acord amb la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre, ja esmentada, poden
ser destinataris/àries d'aquestes subvencions les persones que pertanyen als col·lectius descrits a l'article 2.2
de la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d'inserció
sociolaboral (DOGC núm. 3793 de 03.01.2003), que, a l'inici de l'itinerari individualitzat, estiguin inscrites com
a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

5.2 Als efectes d'aquesta convocatòria, l'acreditació de la pertinença als col·lectius anteriors es fa de la manera
següent:

a) Persones amb malaltia mental que no tinguin un grau de discapacitat reconegut: mitjançant un informe del
servei que en fa el seguiment terapèutic.
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b) Persones que no poden accedir a la renda garantida de ciutadania: mitjançant un informe dels serveis
socials.

c) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors; persones
amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social, i
persones internes de centres penitenciaris amb una situació que els permeti accedir a una ocupació; persones
en llibertat condicional, i persones exrecluses: mitjançant un informe emès per l'òrgan competent en cada cas.

d) La resta de circumstàncies les verificarà l'òrgan gestor d'acord amb la declaració responsable que
s'incorpora a la sol·licitud assegurant que cada entitat beneficiària ha recollit i custodia l'autorització de cada
persona participant.

Article 6

Aplicació pressupostària i import convocat

6.1 L'import màxim destinat a la concessió de les subvencions que regula aquesta convocatòria és de
3.000.000 d'euros, amb càrrec a la partida pressupostària IU1702 D/482000100/3330/0000, corresponent al
fons FMRRC23I04, de l'any 2022.

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

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

6.4 Les actuacions que preveu aquesta Resolució van a càrrec dels programes acordats a la Conferència
Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social de 21 de juliol de 2021, i
segons l'Ordre TES/897/2021, de 19 d'agost, que distribueix territorialment per a l'exercici econòmic de 2022,
per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides en l'àmbit laboral, crèdits
finançats amb el Mecanisme de recuperació i resiliència, destinats a l'execució de projectes d'inversió en el
marc del component 23 “Noves Polítiques Públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu”,
recollit en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.

6.5 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 a sol·licituds que no haguessin obtingut
subvenció per haver-se exhaurit el pressupost disponible tot i complir els requisits. Els nous atorgaments han
de seguir l'ordre de prelació d'acord amb la data de l'assentament de registre de les sol·licituds.

6.6 Aquestes subvencions també es poden reduir parcialment o totalment, abans que es dicti la resolució
definitiva d'atorgament, a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d'acord amb l'article 92.g) bis del Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Article 7

Quantia

7.1 L'import de la subvenció es calcula d'acord amb els criteris que estableix la base 7 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/248/2021, de 27 de desembre.

7.2 El finançament consisteix en un mòdul de 1.500,00 euros per participant que finalitzi un itinerari
individualitzat, d'acord amb els plans de diversitat compromesos com a resultat de les actuacions de difusió i
dinamització del programa i de captació i d'entitats i d'empreses.

7.3 D'acord amb el que s'estableix per a la Línia 2 d'aquestes subvencions en la convocatòria corresponent,
s'entendrà que una persona completa l'itinerari individualitzat -que tindrà una durada màxima de 6 mesos-
quan realitza totes les accions que s'hi preveuen.

També es considera finalitzat l'itinerari quan abans de la data de finalització i malgrat no haver dut a terme
totes les accions previstes, la persona hagi estat contractada en el mercat ordinari, sempre que això hagi estat
conseqüència de les actuacions realitzades per l'entitat beneficiària en l'execució de l'objecte de la subvenció i
aquest fet quedi acreditat.
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Així mateix, es considera finalitzat l'itinerari quan la persona hagi hagut d'abandonar el programa un cop fet el
75% del total d'hores corresponent a les actuacions previstes, sempre que sigui per una causa degudament
justificada i autoritzada per l'òrgan gestor.

Per als casos de no finalització de l'itinerari, el mòdul es redueix, prèvia tramitació de l'expedient de revocació i
reintegrament corresponent, en un 50%.

Article 8

Sol·licituds i termini de presentació

8.1 El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9.00 hores del dia 30 de juny de 2022, i finalitza a
les 15.00 hores del dia 11 de juliol de 2022.

8.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 13 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/248/2021, de 27 de desembre.

8.3 Els requisits per presentar les sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a les bases 4.2, 13 i 14
de l'annex 1 de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre.

8.4 En cas que es presenti la sol·licitud o el tràmit mitjançant altres formularis, aquests es tindran per no
presentats, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de
les administracions públiques i, per tant, la data a partir de la qual s'entendrà presentada la sol·licitud o el
tràmit serà la d'entrada del formulari específic assenyalat.

8.5 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament s'admeten els sistemes d'identificació i signatura que
estableix el Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol
per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica (DOGC núm. 6922 de 28.07.2015), amb el
Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital (DOGC núm. 8195 –de 06.08.2020), i amb l'Ordre
VPD/93/2022, de 28 d'abril, per la qual s'aprova el Catàleg de sistemes d'identificació i signatura (DOGC núm.
8659 de 03.05.2022).

Concretament s'admeten:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i
custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o
de l'ens indicat en el certificat.

La relació 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 (http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/)

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

Article 9

Documentació a presentar amb la sol·licitud

9.1 La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la que s'indica a la base 14.1.a) i c) de l'annex 1
de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre. La memòria descriptiva de les actuacions de coordinació i
dinamització, segons el model normalitzat, inclou la memòria on es descriuen els procediments transversals de
gènere i les mesures específiques aplicades per assolir la igualtat de dones i homes en els àmbits d'actuació del
projecte.

No s'acceptaran memòries que no es presentin segons el model normalitzat.

9.2 D'acord amb les bases 10 i 14.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre, totes les
entitats beneficiàries també han de presentar:

a) Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar cap perjudici significatiu (principi do no
significant harm-DNSH) i l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que estableixen el Pla de recuperació,
transformació i resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021, i el Reglament (UE) 2021/241
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, per a totes les fases del disseny i l'execució dels
projectes.
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b) Declaració responsable de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de recuperació,
transformació i resiliència (PRTR).

c) Declaració responsable de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de
recuperació, transformació i resiliència (PRTR).

d) Declaració d'absència de conflicte d'interessos d'acord amb el Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu
i del Consell, de 10 de juliol, i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

e) Documentació acreditativa de tenir negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o
qualsevol altra condició especial, si s'escau.

9.3 Així mateix, cal presentar la documentació següent:

a) Declaració responsable feta amb el model normalitzat disponible al Catàleg d'impresos
(https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/llistatExtranet.html), en què cadascun dels membres
de l'agrupació manifesti el compromís de dur a terme les mesures de seguretat que preveu l'article 18
d'aquesta Resolució.

b) Conveni i acord de constitució de l'agrupació de les entitats, que ha d'incloure els compromisos d'execució
assumits per cada membre de l'agrupació (que també tenen la consideració de beneficiaris), així com l'import
de la subvenció que s'ha d'aplicar a cadascun.

c) Declaracions responsables de la resta de membres de l'agrupació.

Article 10

Compromisos i obligacions derivades del Pla de recuperació, transformació i resiliència

10.1 Les subvencions regulades en aquesta Resolució estaran sotmeses al seguiment, control i avaluació que
s'estableixi per al Pla de recuperació, transformació i resiliència, així com a les obligacions específiques
relatives a la informació, publicitat, control, verificació, seguiment, avaluació i a altres obligacions imposades
per la normativa interna i de la Unió Europea que s'estableixin per al Mecanisme de recuperació i resiliència de
la UE l'aplicació de les quals sigui de compliment obligat.

10.2 Les subvencions regulades en aquesta Resolució quedaran subjectes al compliment, execució i realització
de les fites i objectius fixats en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, de conformitat amb la Decisió
d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council
Implementing Decision-CID) i estarà sotmesa a la plena aplicació dels procediments de gestió i control del
Mecanisme de recuperació i resiliència de la Unió Europea, establert en el Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i a la resta de normativa de la Unió Europea
aplicable a la gestió, seguiment i control que s'estableixi per al Pla de recuperació, transformació i resiliència.

10.3 Les persones i entitats beneficiàries hauran de complir amb les obligacions derivades del Pla de
recuperació, transformació i resiliència exigides, i de l'establiment del Mecanisme de recuperació i resiliència,
així com amb les obligacions específiques relatives a la informació, a la publicitat i a la verificació, i també amb
les altres imposades per la normativa de la Unió Europea, i en concret les següents:

a) Comunicar i certificar, en la forma i amb la periodicitat que indiqui l'òrgan gestor, l'evolució periòdica de les
dades que permetin el compliment de les fites i objectius corresponents.

b) Recórrer a mesures per evitar el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos a l'hora d'aplicar les
subvencions rebudes per al finançament de projectes i actuacions.

c) Sotmetre's als controls dels òrgans de control i fiscalització de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, com també al dret que aquests òrgans tenen
d'accedir a la informació sobre les subvencions rebudes.

d) Conservar la documentació, d'acord amb el que preveu l'article 22.2.f) del Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i l'article 132 del Reglament (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018.

e) Incloure les dades en una base dades única, d'acord amb el que preveu l'article 22.2.d) del Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

10.4 Les persones o entitats beneficiàries han de garantir el ple compliment del principi de no causar cap
perjudici significatiu (do no significant harm-DNSH) i l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que preveu

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

Núm. 8699 - 30.6.20226/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22179073-2022

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/llistatExtranet.html


el Pla de recuperació, transformació i resiliència, en la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de
l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID), de 13 de juliol
de 2021, i en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, així
com en la seva normativa de desenvolupament, en totes les fases del disseny i execució dels projectes i de
manera individual per a cada actuació.

10.5 En tot cas, les entitats beneficiàries han de preveure mecanismes de verificació del compliment del
principi de no causar cap perjudici significatiu i de les mesures correctores per assegurar-ne la implementació,
de la qual cosa han de deixar constància en la memòria justificativa de la subvenció.

Article 11

Procediment de concessió

11.1 El procediment de concessió de les actuacions subvencionades en aquesta Resolució és el de concurrència
no competitiva, que regula la base 12.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre.

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

Article 12

Òrgan competent, resolució de les subvencions i recursos

12.1 L'òrgan competent per instruir el procediment de concessió d'aquestes subvencions el regula la base 15.1
de l'annex 1 de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre.

12.2 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció General d'Economia Social i
Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d'Empresa i Treball, a proposta la Subdirecció
General de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector del Departament d'Empresa i Treball, tal com determina la
base 16.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre.

12.3 El mitjà de notificació i el règim de recursos els regulen les bases 16.5 i 16.9, respectivament, de l'annex
1 de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre.

12.4 D'acord amb la base 16.2 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/248/2021, de 9 de setembre, el termini màxim per
emetre la resolució i notificar-la serà de 2 mesos, comptats des de la data de presentació de la sol·licitud de la
subvenció.

Article 13

Termini d'execució

El termini d'execució de les actuacions subvencionables que preveu aquesta Resolució abasta de l'1 de
setembre de 2021 al 30 de setembre de 2023.

L'inici de les actuacions s'ha d'acreditar mitjançant un certificat d'inici, d'acord amb un model normalitzat
signat pel representant de l'entitat beneficiària.

Article 14

Documentació d'execució que ha de presentar o custodiar l'entitat beneficiària

14.1 La gestió de l'execució de la Línia 1 del Programa diversitat i empresa s'ha de fer emprant els instruments
que indica l'òrgan gestor per mitjà de les instruccions corresponents
(https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPRTR-026-00.pdf).
Aquestes instruccions també han de concretar el contingut de la informació a presentar i la periodicitat
d'aquesta presentació.
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14.2 L'entitat beneficiària ha de presentar la documentació d'execució següent:

Certificat d'inici de les actuacions, signat per la persona representant.

Ingressos de l'òrgan de direcció.

Full de seguiment dels plans de diversitat, d'acord amb el model normalitzat, el contingut del qual s'ha de
presentar actualitzat amb la periodicitat que s'indica a les instruccions
(https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPRTR-026-00.pdf).

14.3 L'entitat beneficiària ha de custodiar la declaració responsable del personal adscrit al Programa diversitat i
empresa segons la qual és coneixedor que el Programa està finançat per la Unió Europea (Next Generation,
EU).

Article 15

Publicitat dels fons de finançament

15.1 Les mesures de publicitat a adoptar per les entitats beneficiàries queden recollides a la base 11 de
l'annex 1 de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre.

15.2 Per altra banda, en la documentació necessària per a l'execució de les accions formatives incloses en
aquesta Resolució, així com en la senyalització exterior existent en els llocs on es realitzin i en les activitats de
difusió, cal fer constar la identitat gràfica de la Generalitat de Catalunya i del Departament d'Empresa i Treball,
així com la llegenda “Finançat mitjançant els recursos financers derivats de l'instrument europeu de
recuperació Next Generation, EU, mitjançant el Mecanisme de recuperació i resiliència que estableix el
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021”.

A les instruccions d'execució del Programa
(https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPRTR-026-00.pdf)
s'indica on es poden descarregar els elements identificatius de la font de finançament d'aquestes subvencions.

Article 16

Termini, modalitat i documentació de justificació

Les entitats que hagin rebut subvencions d'acord amb aquesta Resolució han de presentar la justificació fins al
16 d'octubre de 2023, inclòs, amb les condicions que estableix la base 20.1 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/248/2021, de 27 de desembre.

Article 17

Pagament

D'acord amb el que preveu la base 17 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre, es pagarà
anticipadament la totalitat de l'import de la subvenció un cop dictada la resolució d'atorgament, de conformitat
amb els termes i les condicions que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 18

Mesures de seguretat

En compliment dels deures en matèria preventiva, les entitats beneficiàries han d'emprendre les actuacions i
adoptar les 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 hauran de ser canalitzats cap als òrgans de
participació i representació legals.

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha acordat i publicat un document 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/).

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

Núm. 8699 - 30.6.20228/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22179073-2022

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPRTR-026-00.pdf?
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPRTR-026-00.pdf?


En aquest sentit, les entitats beneficiàries han de presentar la declaració responsable que s'indica a l'article 9.3
d'aquesta Resolució.

Article 19

Publicitat i efectes

19.1 La informació corresponent a aquesta convocatòria s'incorporarà al web del Departament d'Empresa i
Treball i a Tràmits gencat (https://web.gencat.cat/ca/tramits).

19.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la transparència
(http://transparencia.gencat.cat).

19.3 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 a la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions
mitjançant la Base de dades nacional de subvencions.

Article 20

Indicadors

D'acord amb la base 20.2 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/248/2021, de 27 de desembre, els indicadors associats a
les actuacions subvencionables són els següents: empreses, participants, plans de diversitat elaborats,
itineraris elaborats i itineraris finalitzats.

La recollida d'indicadors es realitzarà pels mitjans que indica l'òrgan gestor en les instruccions corresponents.
(https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPRTR-026-00.pdf).

Disposició addicional única

Atès el context actual, i en funció de l'evolució de la pandèmia, es podran permetre mesures alternatives
d'aprenentatge d'acord amb el que estableixi la normativa estatal i la del Departament d'Empresa i Treball, i
amb les mesures de caràcter extraordinari que s'adoptin en cada moment.

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

També poden interposar-hi un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini
d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

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

Barcelona, 23 de juny de 2022

Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball

(22.179.073)
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