
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/148/2022, de 17 de juny, de modificació de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, per la
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament del
programa "Ocupació + Transformació” referent a les inversions del Component 23 "Nous projectes
territorials per al reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya, en el marc del Pla de
recuperació, transformació i resiliència.

En data 28 de desembre de 2021 es publica al DOGC l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament del programa
“Ocupació + Transformació” referent a les Inversions del Component 23 “Nous projectes territorials per al
reequilibri i l'equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència (DOGC núm. 8572, de 28.12.2021).

D'acord amb l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, les
administracions públiques actuaran segons els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica, transparència i eficiència.

Vista la necessitat de clarificar o concretar el sentit d'alguna de les bases reguladores de l'esmentada Ordre
EMT/247/2021, de 27 de desembre, i per tal de proporcionar més seguretat jurídica a les persones físiques i
jurídiques sol·licitants, s'han acordat diverses modificacions del seu annex 1.

Concretament, s'han modificat les bases 2.1, 6.1 i 12.2, perquè que la redacció inicial del concepte “centre de
treball” es prestava a confusió, i cal clarificar que l'ajut que s'atorga és per al manteniment de l'ocupació de les
persones contractades per compte d'altri per part de les persones físiques o jurídiques que tinguin entre un i
cinc treballadors/ores contractats a tots els centres de treball ubicats a Catalunya.

A les bases 4 i 5, pel que fa al requisit sobre el volum de negoci inferior a dos milions d'euros en el darrer
exercici disponible, el redactat inicial no ho especificava en cas que el sol·licitant de l'ajut fos una cooperativa o
una societat laboral. Atès que aquests col·lectius tenen també la consideració de microempresa, calia aclarir-ho
mitjançant la modificació de les bases 4.1.b) i 5.1.2.b).

La base 4.5 també incorpora canvis pel que fa a la concreció de les característiques que han de complir les
microempreses per sol·licitar l'ajut i exclou les persones físiques o jurídiques subjectes a l'impost sobre la
renda de no residents i sense establiment permanent.

Referent al concepte volum de negoci del darrer exercici disponible, s'ha considerat adient afegir a la base 4 els
apartats 4.6 i 4.7: la base 4.6 estableix que les convocatòries de subvencions especificaran l'exercici del qual
s'han d'indicar les dades sobre volum de negoci; i la base 4.7 concreta que a les convocatòries de sol·licitud es
determinarà la data límit d'inici d'activitat de les entitats sol·licitants per disposar de la informació fiscal
necessària per realitzar el càlcul del volum del negoci.

S'ha afegit l'apartat l) a la base 9, atesa la necessitat de poder elaborar el Registre de dades dels beneficiaris/
àries.

S'ha modificat la base 11 per clarificar el sistema de verificació del compliment dels requisits per als
sol·licitants que no autoritzin la consulta de dades per part del Departament d'Empresa i Treball a l'Agència
Estatal de l'Administració Tributària o a l'Agència Tributària de Catalunya, o s'oposin a la consulta de les dades
a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

També s'ha afegit un nou apartat a la base 11 per concretar els sistemes d'identificació i signatura que les
persones sol·licitants poden emprar en la tramitació d'aquests ajuts i subvencions, adaptats a l'Ordre
VPD/93/2022, de 28 d'abril, per la qual s'aprova el Catàleg de sistemes d'identificació i signatura electrònica.

S'ha modificat la base 12 pel que fa a la documentació que s'ha de presentar en la fase de sol·licitud, amb la
finalitat de simplificar i agilitar la tramitació dels ajuts.
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També s'ha modificat la base 13, i per dos motius: primer, per indicar que es procedirà a la valoració de les
sol·licituds presentades només en cas que el pressupost total destinat a l'ajut no sigui suficient per atendre
totes les sol·licituds presentades que compleixin els requisits; i segon, vista la necessitat d'establir un criteri de
desempat proporcional i objectiu per tots els sol·licitants, se seleccionaran els expedients en funció de l'ordre
de presentació de les sol·licituds, independentment de la seva forma jurídica i del sistema de tributació. A més,
s'ha previst com es valoraran les sol·licituds en el supòsit que la convocatòria estableixi l'opció de poder
sol·licitar les dues línies d'ajuts.

Finalment, s'ha afegit la base 26, referent al registre de les dades dels beneficiaris/àries en una base de dades
única.

Vist que les modificacions que es plantegen no impliquen cap increment de la despesa ni cap afectació
pressupostària;

Per tot això exposat, a proposta de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i
Salut Laborals; vistos els informes previs de l'Àrea Jurídica de Treball i de la Intervenció Delegada del
Departament d'Empresa i Treball, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Ordeno:

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és modificar les bases 2, 4, 5, 6, 11, 12 i 13, afegir un nou apartat a la base 9 i
afegir la base 26 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/247/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament del programa “Ocupació +
Transformació” referent a les inversions del Component 23 “Nous projectes territorials per al reequilibri i
l'equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència (DOGC núm. 8572, de 28.12.2021).

Article 2

Es modifica la base 2, apartat 2.1, que queda redactat de la manera següent:

“2.1 L'activitat subvencionada consisteix en la realització per part de la persona física o jurídica beneficiària
d'una iniciativa de manteniment de l'ocupació, és a dir, de mantenir el nombre de treballadors/ores que tingui
contractats a tots els centres de treball ubicats a Catalunya en el moment que sol·licita l'ajut, i mantenir-lo
durant un període mínim de sis mesos a comptar de la sol·licitud.

En el cas de les cooperatives o les societats laborals, han de mantenir el nombre de socis treballadors que
estiguin d'alta a tots els centres de treball ubicats a Catalunya, i durant el mateix període mínim de sis mesos
a comptar de la sol·licitud.

El manteniment d'aquesta obligació de l'ocupació no es considera incomplert si:

a) S'extingeix alguna de les relacions laborals per causes objectives o per acomiadaments que no s'hagin
declarat com a improcedents, per jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran
invalidesa del treballador/ora.

b) En cas de contractes temporals, inclosos els formatius, quan el contracte s'extingeixi per expiració del temps
convingut o per la finalització de l'obra o del servei que constitueix el seu objecte.

c) En cas concret dels fixos discontinus, quan finalitzi o s'interrompi el període estacional d'activitat”.

Article 3

Es modifica la base 4, que queda redactada de la manera següent:

“Beneficiaris de la subvenció

4.1 Poden ser beneficiaris/àries de la subvenció:

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

Núm. 8692 - 20.6.20222/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22168049-2022



a)Les microempreses, amb qualsevol forma jurídica (incloses les comunitats de béns, les associacions i les
fundacions amb activitat econòmica, i els treballadors/ores autònoms) que tinguin entre un i cinc
treballadors/ores assalariats en el moment de sol·licitar l'ajut, que tinguin almenys un centre de treball a
Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a dos milions d'euros.

En el cas d'entitats en règim d'atribució de rendes a l'impost de l'IRPF, la beneficiària directa de l'ajut serà
l'entitat sol·licitant i no els seus socis, comuners, hereus o partícips

En cas d'entitats que declaren l'impost de societats en règim de consolidació fiscal, podran sol·licitar l'ajut
cadascuna de les empreses que conformen el grup a títol individual.

b) Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a cinc socis treballadors en el moment de sol·licitar
l'ajut, que tinguin -almenys- un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer
exercici disponible no sigui superior a dos milions d'euros.

En cas de les cooperatives, als efectes de la Seguretat Social, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats
pel que fa als treballadors/ores per compte d'altri.

4.2 Cap persona física o jurídica no pot ser beneficiària de més d'una de les línies de subvenció
simultàniament, sens perjudici de la sol·licitud subsidiària d'ambdues.

4.3 No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions que regula aquesta Ordre les persones
físiques i jurídiques en les quals concorri alguna de les circumstàncies que disposen l'article 13.2 i l'article 13.3
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

4.4 No poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques que tinguin la
consideració de sector públic, d'acord amb l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic.

4.5 No poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques subjectes a l'impost
sobre la renda de no residents i sense establiment permanent.

4.6 Les convocatòries de subvencions corresponents concretaran l'exercici del qual s'han d'indicar les dades
sobre el volum del negoci.

4.7 El càlcul del volum de negoci es determinarà basant-se en la informació del darrer exercici fiscal disponible,
per la qual cosa les convocatòries de sol·licituds d'ajuts determinaran la data límit de l'inici de l'activitat de les
entitats sol·licitants”.

Article 4

Es modifica la base 5, apartat 1.2, que queda redactat de la manera següent:

“5.1.2 Requisits específics.

a) En cas de microempreses i treballadors/ores autònoms: tenir entre un i cinc assalariats en el moment de
sol·licitar l'ajut, i que el volum de negoci del darrer exercici disponible no sigui superior a dos milions d'euros.

b) En cas de cooperatives i societats laborals: tenir fins a cinc socis treballadors en el moment de sol·licitar
l'ajut.

Les cooperatives, als efectes de la Seguretat Social, han d'haver optat per la modalitat d'assimilats pel que fa
als treballadors/ores per compte d'altri, i que el volum de negoci del darrer exercici disponible no sigui superior
a dos milions d'euros.

c) Disposar, almenys, d'un centre de treball ubicat a Catalunya.

d) No haver estat beneficiària d'aquest ajut o d'altre similar, segons especifiqui la convocatòria corresponent.

e) Haver iniciat l'activitat econòmica d'acord amb la data límit que estableixi la resolució de convocatòria
corresponent”.

Article 5

Es modifica la base 6, apartat 1, que queda redactat de la manera següent:

“6.1 Les dues línies de subvenció per al manteniment de l'ocupació tenen per objecte compensar, en part, els
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costos salarials dels treballadors/ores assalariats de la microempresa o dels treballadors/ores autònoms o dels
socis treballadors de l'empresa d'emprenedoria col·lectiva que sigui beneficiària, dels centres de treball ubicats
a Catalunya, durant un termini de sis mesos. L'empresa beneficiària es compromet a dur a terme, en el termini
esmentat, una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l'economia verda o digital,
segons la línia de subvenció sol·licitada i d'acord amb el que especifica la base 2”.

Article 6

S'afegeix un nou apartat a la base 9, que queda redactat de la manera següent:

“l) Incloure al formulari de sol·licitud la data de naixement, en cas que el sol·licitant sigui una persona física. Si
és una persona jurídica, incloure el NIF, el nom i els cognoms i la data de naixement dels titulars reals
perceptors dels fons, d'acord amb l'article 3.6 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del
Consell, a efectes d'elaborar el Registre de les dades dels beneficiaris/àries a la base de dades única. En cas
que no hi hagi cap titular real, caldrà indicar el NIF, el nom, els cognoms i la data de naixement dels
administradors/ores o de les persones físiques que exerceixen el control de la societat”.

Article 7

Es modifica la base 11, que queda redactada de la manera següent:

“Sol·licitud de la subvenció i altres tràmits.

11.1 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 que estan disponibles a
l'apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), i al
Canal empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/), concretament buscant al cercador de
tràmits el nom del tràmit que especifiqui la resolució de la convocatòria.

11.2 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.

11.3 Els sistemes d'identificació i signatura que les persones interessades poden emprar en la tramitació dels
ajuts i subvencions són, amb caràcter general, els que estableixen el Catàleg de sistemes d'identificació i
signatura electrònica de l'Administració de la Generalitat, publicats a la seva Seu electrònica i a la fitxa de
tràmit publicada al portal o portals web per a la inscripció prèvia.

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i signatura següents,
esmentats a l'annex de l'Ordre VPD/93/2022, de 28 d'abril, per la qual s'aprova el Catàleg de sistemes
d'identificació i signatura electrònica, i en concret s'admeten:

a) Per persones jurídiques, els certificats qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o d'un ens sense
personalitat jurídica (comunament anomenats, també, certificats electrònics de representant), amb indicació
expressa de la representació que exerceix la persona física titular del certificat, com per exemple:

Certificats electrònics qualificats de l'FNMT-RCM.

Certificats qualificats de representant de Camerfirma.

Certificats corporatius de representant de FirmaProfesional.

TCAT de representant del Consorci AOC per a entitats públiques.

b) Per persones físiques, s'admeten els sistemes d'identificació i signatura esmenats a l'annex de l'Ordre
VPD/93/2022, de 28 d'abril, per persones físiques. Entre altres s'admeten els següents:

El certificat idCAT emès pel Consorci AOC.

Els certificats del DNI electrònic.

El certificat de persona física emès per l'FNMT-RCM.

idCAT Mòbil, que basa el seu funcionament en l'enviament de claus d'un sol ús al dispositiu mòbil de l'usuari/
ària i que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/) i també
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presencialment a diverses oficines (https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-
digital/id-cat-mobil/#bloc3).

11.4 La identificació de la persona sol·licitant s'ha de fer per mitjà dels sistemes de signatura electrònica
admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-
signatura-electronica-seu.html.

11.5 En el supòsit d'interrupció del 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.

11.6 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.

11.7 Les entitats que hagin iniciat la tramitació de la sol·licitud poden fer el seguiment del seu estat a l'espai
de La meva carpeta, a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

11.8 La forma i el termini de presentació de les sol·licituds, així com la documentació que l'interessat/ada ha
d'aportar, s'estableixen en la resolució de la convocatòria corresponent.

11.9 En la sol·licitud de subvenció, la persona física o jurídica sol·licitant ha de presentar la declaració
responsable del compliment de les condicions per accedir a la subvenció, i ha d'autoritzar el Departament
d'Empresa i Treball perquè consulti els sistemes d'informació corresponents per verificar el compliment dels
requisits dels beneficiaris/àries, quan escaigui. En cas que es detecti l'incompliment d'alguna de les condicions,
es procedirà a la denegació de la subvenció o a exigir el reintegrament, si la subvenció ja ha estat concedida.

11.10 El sol·licitant de l'ajut ha d'autoritzar la Generalitat per obtenir els certificats o verificar les dades
necessàries per a la tramitació del procediment i l'intercanvi amb l'AEAT i l'Agència Tributària de Catalunya. En
cas que no ho autoritzi, ha d'aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits o l'obligació la
relació dels quals s'especificarà en la corresponent convocatòria de subvencions.

Pel que fa a la consulta per part de la Generalitat de les dades relatives a la TGSS referents a les obligacions i
els requisits que estableix aquesta Ordre, si el sol·licitant s'oposa, haurà d'aportar la documentació acreditativa
del compliment dels requisits o l'obligació la relació dels quals s'especificarà en la corresponent convocatòria de
subvencions.

El Departament d'Empresa i Treball i tots els òrgans que preveu l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241, del
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021, podran accedir a la informació del Registre de
titularitats reals creat per l'Ordre JUS/319/2018, o altres bases de dades de l'Administració que puguin
subministrar les dades sobre els titulars reals.

11.11 Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits que estableix aquesta Ordre i en la resolució de
convocatòria corresponent; si no està degudament emplenada; si la documentació rebuda és incorrecta, o si
falta algun dels documents preceptius, es requerirà la persona física o jurídica sol·licitant perquè, en el termini
màxim de deu dies hàbils, esmeni la falta o trameti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa,
es considerarà que desisteix de la seva petició, de conformitat amb l'article 68.1 de la Llei 38/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques”.

Article 8

Es modifica la base 12, que queda redactada de la manera següent:

“Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

12.1 Amb les sol·licituds de les línies de subvenció per al manteniment d'ocupació que facilitin la transició cap a
l'economia verda o digital, s'ha d'adjuntar la documentació que se cita a continuació:

a) Full de domiciliació bancària emplenat correctament, si no s'ha presentat anteriorment, o han transcorregut
més de cinc anys, o s'ha modificat el contingut, d'acord amb el model del Departament d'Economia i Hisenda
de la Generalitat de Catalunya disponible a l'adreça d'Internet
http://economia.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/VEH/A_Departament/arxius/transf-banc-area-
sepa.pdf.

D'acord amb el que estableix el mateix full de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la
Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (Àrea SEPA), quan el titular del compte sigui una persona física,
podrà aportar una còpia de la llibreta d'estalvis, xec, extracte bancari o qualsevol altre document on consti el
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nom de la persona titular i el número de compte IBAN.

b) En cas que el sol·licitant hagi obtingut una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra
condició especial dels seus deutes amb l'Agència Tributària Estatal, l'Agència Tributària de Catalunya o la
Tresoreria General de la Seguretat Social, cal que aporti la documentació que ho acrediti.

c)Altra documentació que determini la resolució de convocatòria.

12.2 A la sol·licitud s'ha d'indicar el nombre de treballadors/ores de l'empresa i dels centres de treball situats a
Catalunya als quals es vincula la subvenció.

També s'ha d'indicar, en el cas de persones físiques, la data de naixement i, en cas de persones jurídiques, el
NIF, el nom i els cognoms i la data de naixement dels titulars reals perceptors dels fons, d'acord amb l'article
3.6 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, a efectes d'elaborar el Registre de les
dades dels beneficiaris/àries a la base de dades única. Si no hi ha cap titular real, caldrà indicar el NIF, el nom,
els cognoms i la data de naixement dels administradors/ores o de les persones físiques que exerceixen el
control de la societat.

12.3 A la convocatòria es pot establir la possibilitat de sol·licitar les dues línies de subvenció mitjançant una
única sol·licitud en la qual s'indiqui l'ordre de preferència entre les dues línies. En tot cas, s'han de reunir els
requisits d'ambdues línies de subvenció per poder fer la sol·licitud conjunta i atenir-se al que estableix la base
4.2 d'aquesta Ordre”.

Article 9

Es modifica la base 13, que queda redactada de la manera següent:

“Criteris de valoració

13.1 S'aplicaran els criteris de valoració només en cas que, un cop exhaurit el termini de presentació de
sol·licituds, no es disposi de recursos econòmics suficients per atendre totes les sol·licituds que compleixen els
requisits per accedir a l'ajut.

En aquest sentit, els ajuts s'atorgaran tenint en compte el nombre de treballadors/ores contractats per compte
d'altri en el moment de presentar la sol·licitud, i es prioritzaran els expedients amb més treballadors/as per
compte d'altri contractats.

En cas d'empat, es concedirà l'ajut atenent a l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds.

13.2 Quan la convocatòria de concessió d'ajuts estableixi la possibilitat de sol·licitar les dues línies de
subvenció, es valoraran basant-se en la línia d'ajuts sol·licitada en primer lloc, que donarà un ordre
d'atorgament en funció dels criteris de valoració que estableix la base 13.1 d'aquesta Ordre. En el supòsit que
no rebin l'ajut en la línia sol·licitada com a prioritària per manca de pressupost disponible i sobri pressupost de
la línia de subvencions sol·licitada en segon lloc, podran optar a la línia de subvencions seleccionada com a
segona opció. Sempre es donarà prioritat a les sol·licituds presentades com a primera opció”.

Article 10

S'afegeix una nova base, que queda redactada de la manera següent:

“Base 26

Registre de les dades dels beneficiaris/àries a la base de dades única

D'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament i del Consell, de 12 de febrer de
2021, el Departament d'Empresa i Treball recollirà en un format electrònic que permeti fer cerques, les dades
següents del beneficiari/ària dels ajuts.

En cas de persona física:

NIF/NIE.

Nom i cognoms.

Data de naixement.

En cas de persona jurídica:
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CIF.

Raó social.

NIF/NIE dels titulars reals perceptors dels fons, d'acord amb l'article 3.6 de la Directiva (UE) 2015/849, del
Parlament Europeu i del Consell.

Nom i cognoms dels titulars reals perceptors dels fons, d'acord amb l'article 3.6 de la Directiva (UE) 2015/849,
del Parlament Europeu i del Consell.

Data de naixement dels titulars reals dels perceptors dels fons, d'acord amb l'article 3.6 de la Directiva (UE)
2015/849, del Parlament Europeu i del Consell.

Disposició final

Entrada en vigor

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

Barcelona, 17 de juny de 2022

Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball

(22.168.049)
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