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Bases reguladores de la segona convocatòria per
les quals s’estableixen les ajudes del Programa
”la Caixa” Feina Jove destinades al foment de la
feina estable i de qualitat cofinançades pel FSE i
la Fundació Bancària ”la Caixa”
PREÀMBUL
Els nivells elevats d’atur juvenil que s’observen els últims anys, tant en l’àmbit europeu com en el
nacional, mostren la gravetat de la situació socioeconòmica amb què s’enfronta el col·lectiu de
persones joves europees i la importància que tant les administracions públiques com la societat
en conjunt prenguin les mesures oportunes per afrontar amb èxit aquest repte.
En aquest sentit, el Consell Europeu, en les conclusions sobre el marc financer plurianual del 8
de febrer del 2013, va decidir crear la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, dotada amb un pressupost de
6.000 milions d’euros per al període 2014-2020, amb l’objectiu de donar suport a les mesures
establertes al Paquet de Feina Juvenil proposat per la Comissió Europea el 5 de desembre del
2012. Aquesta Iniciativa es creava amb la finalitat de finançar les mesures de feina juvenil de
les regions europees amb taxes d’atur juvenil superiors al 25%.
Com que el cas d’Espanya era particular, ja que en aquell moment presentava un nivell d’atur
juvenil preocupant i dels més elevats de la Unió, l’any 2013 va acordar, seguint les recomanacions
europees, establir la Garantia Juvenil per mitjà del Pla Nacional d’Implantació de la Garantia
Juvenil, dins del marc de l’Estratègia d’Emprenedoria i Feina Jove que s’havia definit prèviament
per al període 2013-2016. Aquell Pla aconsellava establir, entre altres mesures, incentius a la
contractació amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat i la inserció professional de les persones
joves que ni estudien, ni treballen, ni reben formació.
A aquest propòsit respon també el Sistema Nacional de Garantia Juvenil regulat al títol IV, capítol
I, de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l’eficiència, mitjançant el qual s’instrumentalitza a Espanya la Iniciativa de Feina
Juvenil, canalitzada per mitjà del Fons Social Europeu i, en particular, per mitjà del Programa
Operatiu d’Ocupació Juvenil, que la Comissió Europea va aprovar el desembre del 2014.
El 20 de juny del 2017, el Consell Europeu va confirmar l’augment de la Iniciativa d’Ocupació
Juvenil (IOJ) en 1.200 milions d’euros per al període 2017-2020. D’aquesta quantitat addicional
d’IOJ, segons comunicació de la DG d’Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió de la Comissió
Europea de 9 d’octubre del 2017, corresponen a Espanya 418.164.435 euros per al període
2017-2020, import que serà completat amb una assignació equivalent del Fons Social Europeu.
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La quantitat addicional resultant (836.328.870 euros) s’ha incorporat a l’eix 5 del Programa
Operatiu d’Ocupació Juvenil en la modificació aprovada per Decisió de la Comissió Europea de
18 de desembre del 2017.
En el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ),
la Fundació Bancària ”la Caixa”, com a organisme intermedi privat d’aquest Programa per al
període 2017-2020, i amb l’objectiu principal de contribuir a reduir l’atur juvenil a Espanya,
considera oportú establir incentius que permetin generar ocupació jove estable i de
qualitat, dinamitzant alhora l’activitat empresarial i, en última instància, el creixement
econòmic.
D’aquesta manera, en aquestes bases es regulen els incentius a la contractació dissenyats per la
Fundació Bancària ”la Caixa” i s’estableix la segona convocatòria d’ajudes a empreses i entitats
que contractin, de manera indefinida o temporal, persones joves aturades inscrites al Sistema
Nacional de Garantia Juvenil.
Els recursos econòmics destinats a finançar les ajudes regulades en aquestes bases reguladores
ascendeixen, a l’inici de la convocatòria, a un pressupost total de 9.008.445 euros, dels
quals 8.278.035 euros provenen del Fons Social Europeu i 730.410 euros de la Fundació
Bancària ”la Caixa” en concepte de cofinançament.
El juny de 2019, el Fons Social Europeu amplia el pressupost en 5.438.553 euros que, amb
la cofinanciació de 479.881 euros aportada per la Fundació Bancària ”la Caixa”, suposa una
ampliació del pressupost de la convocatòria en 5.918.434 euros.
Per tant, els recursos econòmics destinats a la convocatòria ascendeixen, després de
la referida ampliació, a un pressupost total de 14.926.879 euros dels quals 13.716.588
euros provenen del Fons Social Europeu i 1.210.291 euros de la Fundació Bancària
”la Caixa” en concepte de cofinanciació.
La Fundació llança una nova convocatòria del Programa ”la Caixa” Feina Jove amb una línia
d’ajudes a la contractació de persones joves inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil. El
propòsit és beneficiar el major nombre de persones joves aturades possible i fomentar la feina
estable i de qualitat. De manera addicional, la gestió i l’execució pretenen ser àgils i directes,
permetent complir el marc temporal d’execució de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, fixat per al
desembre del 2023.
Aquestes actuacions s’insereixen en la tipologia de mesures previstes al Programa Operatiu
d’Ocupació Juvenil Ajudes a l’ocupació per a la contractació amb un període mínim de
permanència, i responen a l’estratègia d’intervenció de l’eix 5 del Programa Operatiu esmentat,
l’objectiu del qual és la “integració sostenible al mercat de treball de les persones joves que no
tenen feina, ni participen en els sistemes d’educació ni formació, en particular en el context de
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la Garantia Juvenil-IEJ/FSE”. En aquest eix, les ajudes es fixen en la prioritat d’inversió 8.2: “La
integració sostenible al mercat de treball de les persones joves, en particular les que no estan
ocupades i no estan integrades en els sistemes d’educació o formació, com també els joves
que corren el risc de patir exclusió social i els que provenen de comunitats marginades, també
per mitjà de l’aplicació de la garantia juvenil”, i en l’objectiu específic 8.2.4: “Augmentar la
contractació de caràcter indefinit de les persones joves no ocupades i no integrades en els
sistemes d’educació o formació, per mitjà de la intermediació i dels incentius econòmics”.
Les ajudes que s’inclouen en aquestes bases reguladores per a la contractació de persones joves
estan subjectes a la regla de minimis que s’estableix al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la
Comissió, de 18 de desembre del 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat
de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.
El capítol I, Bases reguladores. Àmbit i règim de les ajudes d’aquest document estableix les bases
reguladores que regeixen el procediment de concessió de les ajudes dissenyades, i per mitjà del
capítol II, Convocatòria d’ajudes destinades al foment de l’ocupació estable i de qualitat de la
Fundació Bancària ”la Caixa”, s’aprova la nova convocatòria d’ajudes.
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CAPÍTOL I
BASES REGULADORES.
ÀMBIT I RÈGIM DE LES AJUDES

ARTICLE 1. OBJECTIU I FINALITAT D’AQUESTES BASES I DE LES AJUDES
1.

L’objectiu d’aquestes bases reguladores és fixar l’àmbit i el règim aplicable a les
següents ajudes a la contractació del Programa ”la Caixa” Feina Jove, destinades
a fomentar la generació de feina estable i de qualitat de les persones joves inscrites
al Sistema Nacional de Garantia Juvenil:
Ajudes de SIS (6) mesos a la contractació de durada determinada (temporal), amb
un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.
Ajudes d’un màxim de DOTZE (12) mesos a la contractació indefinida, amb un
període mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes successius
de TRES (3) mesos cadascun fins a aconseguir la durada total màxima de DOTZE
(12) mesos.

2.

L’objectiu de les ajudes és cofinançar el contracte d’una persona jove treballadora
formalitzat a l’empara d’aquestes bases reguladores.
El salari de la persona jove contractada haurà de complir, en tot cas, la legislació
vigent i el conveni col·lectiu aplicable, tant en el moment de formalitzar el contracte
com durant la seva vigència .

ARTICLE 2. RÈGIM JURÍDIC
Les ajudes que es concedeixin a l’empara d’aquestes bases reguladores s’han de regir, en primer
lloc, per aquestes bases i pels annexos que revesteixen caràcter obligacional.
La presentació de les sol·licituds implica que les empreses i les entitats candidates
accepten de manera incondicional el contingut d’aquestes bases, dels annexos i de
tota la documentació que revesteixi caràcter obligacional, sense excepció o reserva.
La presentació de les sol·licituds és voluntària, per tant, en cap cas es generaran drets de cap
tipus, ni a percebre contraprestació i/o indemnització en el supòsit de no ser seleccionades.

Important: El salari mínim interprofessional anual per al 2018 ascendeix a 10.302,60 euros en còmput anual, i per al 2019
serà el que estableixi el Reial decret corresponent.
1
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De la mateixa manera, les ajudes es regiran, principalment, per les següents disposicions
normatives i, si escau, per les que les substitueixin o desenvolupin:
Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre del
2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives
al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al
Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell.
Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre del
2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del
Consell.
Reglament d’Execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol del 2014, pel qual
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu
i del Consell pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions
del programa, la presentació d’informació sobre els instruments financers, les característiques
tècniques de les mesures d’informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre
i l’emmagatzematge de dades.
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre del 2013, relatiu a l’aplicació
dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.
Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió, de 25 d’abril del 2012, relatiu a l’aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis que
es concedeixin a empreses que presten serveis d’interès econòmic general.
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny del 2014, pel qual es declaren
determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior aplicant els articles 107 i
108 del tractat.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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.
Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació Jove 2013-2016.
Pla Nacional d’Implantació de la Garantia Juvenil a Espanya.
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu per al període 2014-2020.
Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat
i l’eficiència.
Reial decret-llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per impulsar el Sistema Nacional
de Garantia Juvenil.
Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables
pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020. Aquesta norma estableix els
criteris generals de subvencionabilitat de les despeses en què s’incorri per mitjà de les actuacions
previstes en tots els programes operatius del Fons Social Europeu durant el període de programació
2014-2020 i, per tant, afecta els costos subvencionables objecte d’aquestes bases reguladores.
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Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 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.

El desconeixement dels termes que contingui qualsevol document normatiu aplicable no eximeix
les empreses i les entitats beneficiàries de les ajudes de complir-los.

ARTICLE 3. FINANÇAMENT
1.

Les ajudes que són objecte d’aquestes bases reguladores seran cofinançades pel Fons
Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil en els termes que s’estableixen al
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, per la qual cosa es cofinançaran per la Fundació
Bancària ”la Caixa” en un 8,11% i pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació
Juvenil, per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, en un 91,89%.

2.

Els recursos econòmics que es destinin a finançar les ajudes que es regulen en
aquestes bases reguladores s’han ampliat i ascendeixen a un pressupost total de
14.926.879 euros, dels quals 13.716.588 euros provenen del Fons Social Europeu i
1.210.291 euros de la Fundació Bancària ”la Caixa” en concepte de cofinançament.

3.

La concessió de les ajudes previstes en aquestes bases reguladores està subjecta a
l’existència de crèdit pressupostari.

ARTICLE 4. EMPRESES I ENTITATS BENEFICIÀRIES
Poden ser beneficiàries de les ajudes previstes en aquestes bases reguladores:
Les empreses, incloent-hi els empresaris autònoms / les empresàries autònomes.
Les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Sempre que es trobin en la situació que fonamenta la concessió i concorrin les circumstàncies
que es preveuen en aquestes bases i documentació que revesteix caràcter obligacional.
A més, les empreses i les entitats2 han d’estar domiciliades en territori espanyol.
No poden ser beneficiàries de les ajudes previstes en aquestes bases reguladores:
Les unions temporals d’empreses.
Les societats civils.
D’ara endavant, els termes empreses i entitats fan referència indistintament a totes les entitats susceptibles de ser beneficiàries
d’aquesta convocatòria (empreses, incloent-hi empresaris autònoms / empresàries autònomes, associacions, fundacions i
altres entitats sense ànim de lucre).
2
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Les comunitats de béns i altres entitats que no tinguin personalitat jurídica.
Els ens del sector públic estatal, autonòmic i local.

ARTICLE 5. EXCLUSIONS OBJECTIVES I PROHIBICIONS PER SER
BENEFICIARI DE LES AJUDES
5.1 Exclusions objectives
Queden fora de l’àmbit objectiu d’aquestes ajudes les circumstàncies següents:
1.

Les contractacions fetes per les unions temporals d’empreses, les societats civils i les
comunitats de béns i altres entitats que no tinguin personalitat jurídica.

2.

Les contractacions fetes per qualsevol ens, entitat o organisme que pertanyi al sector
públic estatal, autonòmic i local.

3.

Les relacions laborals següents de caràcter especial definides a l’article 2 del text refós
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de
23 d’octubre, o en altres disposicions normatives:
La del personal d’alta direcció.
La del servei de la llar familiar.
La dels penats a les institucions penitenciàries.
La dels esportistes professionals.
La dels artistes en espectacles públics.
La de les persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d’un empresari o
més d’un sense assumir el risc i ventura d’aquelles.
La dels estibadors portuaris que prestin servei per mitjà d’entitats de posada a disposició
de treballadors a les empreses titulars de llicències del servei portuari de manipulació de
mercaderies, sempre que aquestes entitats desenvolupin l’activitat exclusivament en l’àmbit
portuari.
La dels menors sotmesos a l’execució de mesures d’internament per complir la seva
responsabilitat penal.
La de residència per a la formació d’especialistes en ciències de la salut.

4.

Les contractacions per prestar serveis per mitjà de contractes de posada a disposició.

5.

Les contractacions sota la modalitat de contracte per a la formació i l’aprenentatge,
contracte en pràctiques, contracte d’interinitat o contracte fix discontinu.

6.

Les contractacions de persones joves treballadores que haguessin prestat serveis per
a la mateixa empresa, grup d’empreses, entitat o relacionades, els DOTZE (12) mesos
anteriors a la data de la contractació, mitjançant un contracte per temps indefinit.
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7.

Les contractacions de persones joves treballadores que haguessin prestat serveis
mitjançant un contracte de caràcter no indefinit, incloent-hi els contractes de posada
a disposició, els SIS (6) mesos anteriors a la data de la contractació per a la mateixa
empresa, grup d’empreses, entitat o relacionades, tret que la contractació per a la
qual se sol·licita l’ajuda sigui de caràcter indefinit, i el contracte de caràcter no
indefinit hagi arribat al venciment de manera prèvia a la formalització del nou
contracte subjecte a l’ajuda per acabament del període estipulat al contracte.
Aquest extrem s’ha d’acreditar amb la resolució corresponent sobre reconeixement
de baixa de la Tresoreria General de la Seguretat Social en la qual figuri com a causa
de baixa: Fi de contracte.

8.

Les contractacions fetes per una mateixa empresa o entitat per cobrir un mateix lloc
de treball prèviament incentivat per les ajudes regulades en aquestes bases.

9.

La contractació de persones joves que hagin estat destinatàries finals de les ajudes
regulades en aquestes bases en la mateixa convocatòria.

10.

Les contractacions que afectin el cònjuge, els ascendents, els descendents i altres
parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, inclusivament, de l’empresari
autònom / empresària autònoma o dels qui ostentin càrrecs de direcció o siguin
membres dels òrgans d’administració, govern o representació de les empreses o les
entitats. No es pot aplicar aquesta exclusió en els supòsits següents:
Quan l’ocupador/ocupadora sigui un empresari autònom / una empresària autònoma que
contracti com a treballador/treballadora per compte d’altri fills, tant si hi conviuen com si
no.
Quan es tracti d’un empresari autònom / una empresària autònoma sense assalariats i
contracti un sol familiar, que no convisqui a la seva llar ni estigui a càrrec seu.
Quan la persona jove contractada sigui una persona amb discapacitat en un grau igual o
superior al 33%.

11.

Les relacions contractuals que es formalitzin amb els socis que tinguin més del 33%
de capital social en empreses que revesteixin la forma jurídica de societat mercantil.

12.

Les contractacions que es produeixin en el marc d’ofertes públiques d’ocupació o de
programes d’ocupació pública d’interès general o social.

13.

Haver plantejat un expedient de regulació d’ocupació d’extinció els DOTZE (12) mesos
anteriors a la formalització de la contractació objecte d’ajuda.

14.

La contractació de persones joves que estiguin cotitzant en alguna mutualitat alternativa
a la Seguretat Social, o bé ocupin càrrecs directius en qualsevol entitat, empresa o
organització, en el moment de formalitzar la relació laboral per la qual se sol·licita
l’ajuda.
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5.2

Prohibicions per ser beneficiari de les ajudes
En cap cas poden ser beneficiàries de les ajudes les entitats que incorrin en alguna
de les prohibicions següents. El sol·licitant que incorri en alguna quedarà exclòs de la
convocatòria.
1.

Les contractacions fetes amb infracció de la legislació laboral o de Seguretat Social.

2.

Les contractacions els salaris de les quals no compleixin les disposicions vigents i el
conveni col·lectiu aplicable, tant en el moment de formalitzar el contracte com durant
la seva vigència. El salari mínim anual per al 2018 no pot ser inferior a 10.302,6 euros
en còmput anual (Reial decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel qual es fixa el
salari mínim interprofessional per al 2018), i per al 2019 serà el que estableixi el Reial
decret corresponent.

3.

Les empreses de més de 50 treballadors que incompleixin l’obligació de reserva de
quota del 2% de treballadors discapacitats, tret que estiguin autoritzades a aplicar
les mesures alternatives previstes al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es
regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en
favor dels treballadors amb discapacitat.

4.

Trobar-se sancionat mitjançant una resolució administrativa ferma amb les sancions
accessòries d’exclusió de l’accés d’ajudes i beneficis derivats de l’aplicació dels
programes d’ocupació previstes als articles 46 i 46.bis del Reial decret legislatiu 5/2000,
de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en
l’ordre social.

5.

Haver estat condemnat mitjançant una sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació,
suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o
delictes urbanístics.

6.

Haver estat sancionat mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions conforme a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions o altres lleis que així ho estableixin.

7.

Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarat insolvent en
qualsevol procediment, trobar-se declarat en concurs, tret que hi hagi adquirit l’eficàcia
un conveni, estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat d’acord amb la
Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació
fixat a la sentència de qualificació del concurs.

8.

Les associacions sotmeses a les causes de prohibició previstes als apartats 5 i 6 de
l’article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació;
i les associacions respecte a les quals s’hagués suspès el procediment administratiu
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d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, aplicant el que es disposa
a l’article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no recaigui resolució judicial ferma
en la virtut de la qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent.
9.

No trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries o davant de la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

10.

No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

11.

No estar al corrent de les obligacions amb CaixaBank, S.A.

12.

Les contractacions fetes per les empreses o les entitats de les quals, per raó de
les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, es pugui presumir que són
continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses o
entitats en les quals concorrin algun dels supòsits d’exclusió que es regulen en aquest
article.

13.

Tenir pendent el compliment d’alguna ordre de devolució d’ajudes d’estat que resulti
d’una decisió de la Comissió Europea o d’un pronunciament judicial que hagi declarat
una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú, o d’algun programa actual o
previ de ”la Caixa” Feina Jove.

14.

Incórrer en falsedat documental i/o manipulació de la informació proporcionada en
el context de qualsevol convocatòria del Programa ”la Caixa” Feina Jove.

15.

Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat reglamentàriament com
a paradís fiscal i les entitats, les empreses filials o les empreses interposades de
les mateixes, que tinguin relacions econòmiques o financeres il·legals amb un país
considerat paradís fiscal –segons la llista elaborada per les institucions europees o
avalada per aquestes o, en defecte d’això, per l’Estat espanyol–, o fora d’ells i que es
considerin delictives, en els termes legalment establerts, com, per exemple, delictes
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública.

16.

Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la resolució
ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.

17.

Estar sotmesa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells
que ostentin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de
la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració
General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels
càrrecs electius regulats en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, en els termes que s’hi estableixen o en la normativa autonòmica que reguli
aquestes matèries.
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ARTICLE 6. DEFINICIONS
A l’efecte d’aquestes bases reguladores, s’entén per:
1.

Persona inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Persona jove aturada que, complint el requisit de l’edat que es descriu a l’article 7
d’aquestes bases reguladores, estigui inscrita al fitxer del Sistema Nacional de Garantia
Juvenil.
El procés d’inscripció al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil s’iniciarà
a instàncies de la persona interessada, mitjançant la seva identificació o la seva
representació per mitjà dels mecanismes existents, de manera telemàtica, per mitjà
de la seu electrònica del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, si es compleixen els
requisits que es recullen a l’article 97 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació
de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència:
a) Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea o dels Estats part de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobi a Espanya en exercici de la lliure
circulació i residència. També s’hi poden inscriure els estrangers titulars d’una autorització
per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
b) Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.
c) Tenir més de 16 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar la inscripció al Sistema
Nacional de Garantia Juvenil.
d) No haver treballat el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
e) No haver rebut accions educatives el dia natural anterior a la data de presentació de la
sol·licitud.
f) No haver rebut accions formatives el dia natural anterior a la data de presentació de la
sol·licitud.
g) Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de
Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es
desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants de feina, n’hi ha
prou que s’inscriguin als serveis públics d’ocupació.

2.

Cost salarial
Import total que hagi de pagar la beneficiària de l’ajuda amb relació al contracte
corresponent al període subvencionat. Aquest import comprendrà les despeses elegibles
següents i, per tant, no comprendrà les despeses indicades a despeses no elegibles:

Despeses elegibles
Retribucions brutes. S’inclouen en aquest concepte les percepcions salarials següents: el salari
base, els complements per antiguitat, els complements per coneixements especials, treball
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per torns, nocturnitat, penositat o altres complements derivats de l’activitat, les pagues
extraordinàries, els incentius a la producció, les hores extraordinàries i els complements de
residència.
Percepcions extrasalarials pactades amb l’empresa o establertes en conveni col·lectiu per als
conceptes de plus de distància i transport, abonades per l’empresa als treballadors a l’efecte
de minorar o sufragar el seu desplaçament fins al centre de treball habitual.
Cotitzacions socials i impostos a càrrec del treballador i Seguretat Social a càrrec de l’empresa.
Amb relació a les despeses relatives a les cotitzacions socials, s’ha de descomptar l’import
corresponent a les bonificacions o les reduccions que puguin estar associades al pagament
d’aquesta cotització.
Indemnització per acabament del servei prestat que es regula a l’article 49.1.c) del text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de
23 d’octubre, sempre que el servei estigui vinculat a l’operació cofinançada pel FSE.
Vacances.
Dies de lliure disposició.

Despeses no elegibles
Incapacitats temporals. Els períodes de baixa per incapacitat temporal no són elegibles
a partir del dia 16. Per tant, a l’efecte del dret a cobrar l’ajuda, es descomptaran els dies
transcorreguts a partir del dia 16, inclòs, d’ara endavant.
Vagues.
Absències no justificades.
Permisos de maternitat / paternitat.
Situacions contemplades a l’article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors: llicències de matrimoni,
naixement de fill, accident o malaltia greu, hospitalització, intervenció quirúrgica sense
hospitalització, trasllat de domicili, realització de funcions sindicals, exàmens prenatals i
deures inexcusables de caràcter públic i personal.
Prestacions en espècie, dietes per viatge, allotjament i manutenció.

3.

Dies naturals
A l’efecte del còmput dels terminis assenyalats en dies naturals, s’entén per dies
naturals tots els dies del calendari. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil d’acord
amb la definició de l’apartat 5, Dies inhàbils, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil
següent.
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4.

Terminis computats en mesos
A l’efecte del còmput dels terminis assenyalats en mesos, el termini conclourà el mateix
dia en el mes de venciment. Si el mes de venciment no hi hagués dia equivalent a
aquell en què comença el còmput, s’entén que el termini expira l’últim dia del mes.
Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil d’acord amb la definició de l’apartat 5, Dies
inhàbils, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.
Aquest extrem no es pot aplicar als períodes de permanència dels contractes que se
celebrin a l’empara d’aquestes bases reguladores, el còmput de les quals ve donat
per l’acabament corresponent als sis mesos de permanència mínima, o, en cas de
contractes indefinits, als tres mesos de cadascun dels períodes addicionals.

5.

Dies inhàbils
S’entén per dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els festius següents: festes
nacionals, festes autonòmiques de Catalunya i festes locals de Barcelona. De manera
addicional, es considera el mes d’agost inhàbil excepte per al que s’estableix a l’article
13.4 d’aquestes bases.

6.

Persones amb discapacitat severa
Es consideren persones amb discapacitat severa:
a) Les persones amb paràlisi cerebral, les persones amb malaltia mental o les persones amb
discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.
b) Les persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut
igual o superior al 65%.

ARTICLE 7. PERSONES DESTINATÀRIES FINALS DE LES AJUDES
(PARTICIPANTS) I REQUISITS
Les persones destinatàries finals de les ajudes previstes en aquestes bases reguladores són les
persones joves que compleixin els requisits següents:
a) Estar inscrites i complir els requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de
manera prèvia a la formalització del contracte.
b) Tenir una edat compresa entre els 16 i els 29 anys (ambdós inclosos) en el moment
de formalitzar el contracte.
c) No haver treballat el dia natural anterior al dia d’inici del contracte objecte de
subvenció. Aquest requisit no és aplicable a les persones joves que es trobin en el període
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de quatre mesos des de la data d’inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el
moment de formalitzar el contracte.

A l’efecte del Fons Social Europeu, les persones destinatàries finals de les ajudes s’anomenen
participants.

ARTICLE 8. COMPATIBILITAT DE LES AJUDES
Les ajudes que s’estableixen en aquestes bases reguladores només són compatibles amb les
bonificacions o les reduccions en les quotes a la Seguretat Social que poguessin correspondre
segons la legislació vigent i dins dels límits d’aquesta normativa amb relació a l’acumulació i la
compatibilitat d’ajudes.
A més, s’ha de tenir present la regulació relativa al règim d’ajudes de minimis a la qual es fa
referència en l’article següent i qualsevol limitació que, a aquest efecte, estableixi la normativa
europea aplicable, especialment, al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18
de desembre del 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament
de la Unió Europea a les ajudes de minimis, com també el Reglament (UE) núm. 651/2014 de
la Comissió, de 17 de juny del 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes
compatibles amb el mercat interior aplicant els articles 107 i 108 del tractat.

ARTICLE 9. LÍMITS DE LES AJUDES I RÈGIM DE ‘MINIMIS’
Límits de les ajudes
Les empreses/entitats beneficiàries de les ajudes que s’hagin concedit a l’empara d’aquestes
bases reguladores han de complir els límits següents:
Limitació del nombre de persones joves. Es poden concedir ajudes per a un màxim de
10 persones joves per entitat o empresa (amb NIF diferenciat) i convocatòria, a l’empara de
les ajudes que es regulen en aquestes bases reguladores. L’empresa o l’entitat sol·licitant
pot aplicar tantes vegades com calgui fins a aconseguir el límit indicat.
Limitació de l’ajuda que es pot percebre per jove. L’ajuda que es concedeixi a l’empara
d’aquestes bases reguladores no pot superar el cost salarial de la persona jove contractada
corresponent al període subvencionat, un cop descomptades les bonificacions o les reduccions
en les quotes a la Seguretat Social que s’indiquen a l’article 8.
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Règim de minimis
1.

Les ajudes per contractar persones joves estan subjectes a la regla de minimis que
s’estableix al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre
del 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament
de la Unió Europea a les ajudes de minimis d’acord amb que s’estableix, també, al
Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny del 2014, pel qual es
declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior aplicant
els articles 107 i 108 del tractat.

2.

L’import total de les ajudes de minimis que es concedeixin a una única empresa no
pot excedir de 200.000 € durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. En cas
que l’empresa faci per compte d’altri operacions de transport de mercaderies per
carretera, no poden excedir de 100.000 € durant qualsevol període de tres exercicis
fiscals. En el cas d’empreses que prestin serveis d’interès econòmic general, l’import
total de l’ajuda de minimis no pot excedir de 500 000 € durant qualsevol període de
tres exercicis fiscals.

3.

Si una empresa fa per compte d’altri operacions de transport de mercaderies per
carretera i també altres activitats a les quals s’aplica el límit màxim de 200.000 €,
l’empresa quedarà subjecta a aquest límit màxim sempre que es garanteixi, a través
de mitjans adequats, com la separació d’activitats o la distinció de costos, que la part
de les ajudes que beneficia l’activitat de transport de mercaderies per carretera no
excedeix de 100.000 € i que cap ajuda de minimis es fa servir per adquirir vehicles de
transport de mercaderies per carretera.

4.

Les ajudes de minimis es consideren concedides en el moment en què es reconegui
a l’empresa el dret legal de rebre l’ajuda en virtut del règim jurídic nacional aplicable,
amb independència de la data de pagament de l’ajuda de minimis a l’empresa.

5.

Els límits màxims establerts s’aplicaran qualsevol que sigui la forma de l’ajuda de
minimis o l’objectiu perseguit, i amb independència que l’ajuda concedida estigui
finançada totalment o parcialment mitjançant recursos de la Unió Europea. El període
de tres exercicis fiscals es determinarà prenent com a referència els exercicis fiscals
que hagi fet servir l’empresa. La sol·licitant de l’ajuda ha de declarar sobre aquestes
ajudes de minimis que hagi rebut en l’exercici fiscal corresponent i durant els dos
exercicis fiscals anteriors, a fi de provar que la nova ajuda de minimis no supera el límit
màxim establert al Reglament (UE). Per tant, a l’annex I d’aquestes bases reguladores,
que s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud de l’ajuda, s’ha d’indicar si s’han
sol·licitat i/o obtingut subvencions o ajudes sotmeses al règim de minimis de qualsevol
naturalesa o forma i finalitat els últims tres exercicis fiscals.
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6.

A l’efecte del règim de minimis, s’ha d’entendre per:
Empresa a qualsevol entitat que exerceixi una activitat econòmica, amb independència de
la seva naturalesa jurídica i de la forma de finançament.
Única empresa a la qual inclou totes les societats que tinguin almenys un dels vincles següents
entre si:
a) una empresa té la majoria dels drets de vot dels accionistes o els socis d’una altra empresa;
b) una empresa té dret a nomenar o revocar la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració, direcció o control d’una altra societat;
c) una empresa té dret a exercir una influència dominant sobre una altra, en virtut d’un
contracte que hi hagi celebrat o una clàusula estatutària de la segona empresa;
d) una empresa, accionista o associada a una altra, controla sola, en virtut d’un acord que
s’hagi celebrat amb altres accionistes o socis de la segona, la majoria dels drets de vot
dels seus accionistes.

Les empreses que mantinguin qualsevol de les relacions que s’inclouen en les lletres
a) a d) per mitjà d’una altra o unes altres empreses també es consideren una única
empresa.
7.

Com que es tracta d’ajudes que estan sotmeses al règim d’ajudes de minimis, no es
poden concedir:
a) Ajudes a les empreses que operen als sectors de la pesca i l’aqüicultura, regulats pel
Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.
b) Ajudes a les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles. Per
productes agrícoles hem d’entendre els que s’enumeren a l’Annex I del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea, entre els quals també s’esmenten els animals vius.
c) Ajudes a l’exportació destinades a finançar l’establiment i l’explotació de xarxes de
distribució en altres Estats membres o tercers països. Les ajudes destinades a sufragar els
costos de participació en fires comercials, o els costos d’estudis o de serveis de consultoria
necessaris per llançar un producte nou o existent en un nou mercat en un altre Estat
membre o un tercer país no constitueixen normalment ajudes a l’exportació.

Si una empresa opera en els sectors que s’inclouen en aquest apartat i també en un
o més sectors o desenvolupa altres activitats que s’inclouen en l’àmbit d’aplicació del
Reglament (UE) núm. 1407/2013, s’aplicarà a les ajudes concedides amb relació a
aquests sectors o activitats, a condició que es garanteixi per mitjans apropiats, com la
separació d’activitats o la distinció de costos, que les activitats dels sectors exclosos de
l’àmbit d’aplicació del reglament no es beneficien de les ajudes de minimis concedides
d’acord amb aquest reglament.
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ARTICLE 10. CONTRACTES SUBVENCIONABLES
1.

Són subvencionables els contractes que s’ajustin a les previsions de l’Estatut dels
Treballadors, al conveni col·lectiu i/o a la normativa específica aplicable i que reuneixin,
en tot cas, els requisits següents:
a) Ser contractes de durada determinada (temporals), a temps complet, amb un
període mínim de permanència de SIS (6) mesos.
b) Ser contractes indefinits, a temps complet, amb un període mínim de permanència
de SIS (6) mesos.

2.

El contracte es formalitzarà amb la persona jove, i quedarà en tots els aspectes
(formalització, execució i extinció) sotmès a la legislació laboral vigent en el moment
de la contractació. Igualment, el contracte s’haurà de formalitzar amb una persona
jove que disposi de la formació i les competències precises per acomplir el lloc de
treball pel qual se sol·licita l’ajuda, i l’alta en el règim de la Seguretat Social s’haurà de
fer en el grup de cotització d’acord amb la categoria professional que es requereixi
per al lloc de treball.

3.

El contracte haurà d’estar formalitzat en el model que estableix a aquest efecte el
Servei Públic d’Ocupació i degudament comunicat.
4. En el cas de persones joves treballadores amb discapacitat severa (vegeu la definició
de l’article 6.6), s’exceptua el requisit de jornada completa, i s’admeten jornades parcials
d’almenys el 50% de la jornada a temps complet que s’estableix al conveni col·lectiu
aplicable o, en defecte d’això, de la jornada màxima legal.

5.

No tenen la consideració de contractes subvencionables els següents:
contracte per a la formació i l’aprenentatge, contracte en pràctiques, contracte
d’interinitat, contracte fix discontinu i contracte de posada a disposició.

ARTICLE 11. IMPORT DE LES AJUDES
1.

Per cada contracte de durada determinada (temporal) subvencionat a l’empara
d’aquestes bases s’atorgarà una ajuda de 4.200 euros, corresponent a una quantia
fixa de 700 euros mensuals durant els SIS (6) primers mesos de contracte.
En cas que la durada del contracte subvencionat sigui inferior al període mínim de
permanència de SIS (6) mesos, no procedeix cap tipus d’ajuda.

2.

Per cada contracte indefinit subvencionat a l’empara d’aquestes bases s’atorgarà
una ajuda que podrà constar d’entre una i tres fases:
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Una primera fase d’ajuda de 4.800 euros, corresponent a una quantia fixa de 800 euros
mensuals durant els SIS (6) primers mesos de contracte (període de permanència
mínima).
Una segona fase d’ajuda de 2.400 euros addicionals, corresponents a una quantia fixa de
800 euros mensuals per cadascun dels TRES (3) mesos immediatament posteriors al període
mínim inicial de permanència de SIS (6) mesos.
Una tercera fase d’ajuda de 2.400 euros addicionals, corresponents a una quantia fixa de
800 euros mensuals durant un nou i últim període addicional i consecutiu de TRES (3)
mesos.

Cadascuna de les fases subvencionables s’ha de justificar íntegrament per poder optar
a cobrar l’ajuda corresponent.
3.

En el cas de persones treballadores amb discapacitat severa amb contractes a jornada
parcial, les ajudes que es recullen als apartats 1 i 2 d’aquest article es minoraran un
50%.

4.

No es poden atorgar ajudes per imports superiors ni diferents als que es determinen
en aquestes bases reguladores, excepte en les causes que es preveuen en aquestes
bases reguladores.

ARTICLE 12. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES I LES ENTITATS
BENEFICIÀRIES
1.

Complir les obligacions que s’estableixen a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

2.

Mantenir el contracte objecte de la subvenció durant un període mínim inicial de SIS
(6) mesos.

3.

Facilitar i comunicar totes les dades, la documentació i la informació, en qüestions
relacionades amb les ajudes concedides, que els requereixi la Fundació Bancària ”la
Caixa”, com també els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris.

4.

Comunicar a la Fundació Bancària ”la Caixa” les incidències i les variacions que es
produeixin amb relació a les ajudes esmentades.

5.

Complir els requisits d’informació i comunicació que es preveuen a l’article 115 i a
l’annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell,
de 17 de desembre del 2013, entre els quals s’inclouen els següents:
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Donar àmplia difusió a les activitats que es desenvolupin i informar del finançament per
part del Fons Social Europeu i per la Fundació Bancària ”la Caixa”. Per fer-ho, les nòmines
de la persona jove treballadora corresponents al període subvencionat han d’incloure una
referència que indiqui expressament que el contracte està cofinançat pel Fons Social Europeu
i per la Fundació Bancària ”la Caixa”.
Comunicar per escrit a la persona jove treballadora que les ajudes que rebi per a la seva
contractació s’han cofinançat en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil pel part
del Fons Social Europeu i per la Fundació Bancària ”la Caixa”. La persona jove treballadora ha
d’emetre una declaració responsable expressa de ser coneixedora d’aquest extrem, declaració
que s’inclou al model previst a aquest efecte a l’annex II d’aquestes bases reguladores.
Acceptar que se la inclogui a la llista d’operacions publicada d’acord amb l’article 115,
apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

6.

Conservar els documents justificatius de les despeses finançades amb els fons rebuts
(pista d’auditoria), incloent-hi els documents electrònics, en tant que puguin ser
objecte d’actuacions de comprovació i control, durant un període de DEU (10) anys
fiscals a partir de la data de concessió de l’ajuda, segons estableix el Reglament (UE)
núm. 1407/2013, a l’article 6.4.

7.

Fomentar la igualtat entre dones i homes i assegurar la no discriminació per motius
de sexe, origen ètnic, religió o creença, discapacitat i orientació sexual en l’accés al
projecte i el respecte de la igualtat d’oportunitats i no discriminació d’acord amb el
que s’estableix a l’article 7 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, apartat 5 de l’annex
I, article 7 del Reglament (UE) núm. 1304/2013 i article 8 del Reglament (UE) núm.
1304/2013, respectivament.

8.

Vetllar perquè es respecti la dignitat de les persones i el principi d’accessibilitat, en els
termes dels articles 7 i 8 del Reglament (UE) núm. 1304/2013.

9.

Respecte al principi de desenvolupament sostenible, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i a l’apartat 5.2 de l’annex I d’aquest
article.

10.

Registrar la informació relativa a totes les actuacions i a cadascuna de les persones sobre
les quals s’ha actuat en el repositori comú que, a aquest efecte, la Fundació Bancària ”la
Caixa” posarà a la disposició de les empreses i les entitats beneficiàries, amb la finalitat
de poder mesurar el resultat real de les actuacions i l’impacte que han tingut. Les
beneficiàries es comprometen i estan obligades a fer servir les aplicacions informàtiques
que la Fundació Bancària ”la Caixa” posi a la seva disposició a cada moment per fer
el registre i el seguiment de la intervenció amb les persones participants.
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11.

Garantir que es disposarà de dades de les persones participants en les actuacions
a escala de microdada, d’acord amb els indicadors de resultat o execució establerts
als annexos I i II del Reglament (UE) núm. 1304/2013, i facilitar aquesta informació
a la Fundació Bancària ”la Caixa” quan es requereixi. En el compliment d’aquesta
obligació, com també de qualsevol altra aplicable al desenvolupament d’aquestes
ajudes, s’haurà de respectar en tot cas el que es preveu al Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 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 altra normativa vigent en matèria de protecció de dades.

12.

Facilitar a la Fundació Bancària ”la Caixa” la realització de les actuacions de verificació
i control en l’exercici de les seves funcions d’organisme intermedi. En concret, s’ha de
facilitar l’accés del personal autoritzat per l’organisme intermedi a les instal·lacions de
la beneficiària per fer les verificacions in situ que corresponguin.

13.

Assegurar-se que les despeses declarades són conformes amb les normes aplicables i
que no existeix doble finançament de la despesa amb altres règims comunitaris
o nacionals, com també amb altres períodes de programació del Fons Social
Europeu.

14.

No sol·licitar ni rebre finançament addicional per al mateix contracte i període objecte
de subvenció, un cop concedida l’ajuda a l’empara d’aquestes bases reguladores.

15.

Notificar de manera immediata a la Fundació Bancària ”la Caixa” qualsevol sospita
de frau, sigui intencional o no intencional, que es detecti en el desenvolupament de
la contractació objecte de l’ajuda.

16.

Procedir al reintegrament dels fons que s’hagin percebut en els supòsits que s’inclouen
a l’article 17 d’aquestes bases reguladores.

17.

Mantenir un sistema de comptabilitat diferenciat per a totes les transaccions
relacionades amb les actuacions objecte d’ajuda, disposant, almenys, d’una
codificació comptable adequada que permeti identificar clarament aquestes
transaccions i la seva traçabilitat.

18.

Observar les normes de subvencionabilitat nacionals del Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social.

19.

Qualsevol altra obligació que s’estableixi en aquestes bases reguladores i en la
convocatòria de les ajudes.
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ARTICLE 13. TERMINI I PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUDA
1.

Les sol·licituds s’han de presentar, juntament amb la documentació requerida,
per via electrònica al portal web del Programa ”la Caixa” Feina Jove, www.
lacaixafeinajove.org, per mitjà del formulari normalitzat de sol·licitud disponible a
aquest efecte i subscrites per qui ostenti la representació legal de la sol·licitant.
Tota la documentació s’ha de trametre en format electrònic mitjançant el portal web
del Programa ”la Caixa” Feina Jove. En cap cas s’acceptarà documentació física o
enviada per altres mitjans. En cas que la Fundació Bancària ”la Caixa” ho sol·liciti,
la sol·licitant ha de poder demostrar amb els documents originals la validesa de la
documentació presentada.
Les comunicacions amb les sol·licitants s’han de fer per mitjà del portal web del
Programa ”la Caixa” Feina Jove i del correu electrònic indicat per les sol·licitants,
per la qual cosa s’ha de fer un seguiment per part d’aquestes de les possibles
comunicacions que puguin rebre, tant per mitjà del correu com del portal, per
part de la Fundació Bancària ”la Caixa” amb relació a aquestes ajudes.

1.1. Alta al portal web del Programa ”la Caixa” Feina Jove,
www.lacaixafeinajove.org
Per poder presentar la candidatura, l’empresa o l’entitat que compleixi els requisits que
es defineixen a l’article 4 d’aquestes bases reguladores per ser sol·licitant ha d’estar
donada d’alta al portal web del Programa ”la Caixa” Feina Jove. Per a això, cal fer el
procés d’acreditació. A aquest efecte, s’ha de designar un representant i adjuntar la
documentació següent:
i)

En cas de persones jurídiques, còpia de la targeta d’identificació fiscal.

ii)

En caso d’empresaris autònoms / empresàries autònomes, còpia del DNI o del document
que, si escau, el substitueixi reglamentàriament, i còpia de l’informe de vida laboral expedit
per l’Administració de la Seguretat Social.

iii)

Còpia del certificat de situació censal, expedit per l’Administració Tributària competent.

Si no és possible, també s’accepta el Certificat de situació al cens d’activitats econòmiques
de l’AEAT.
iv)

Document que acrediti la designació de la persona per representar l’empresa o l’entitat en

la presentació de la sol·licitud –model disponible a l’aplicació del portal web del Programa
”la Caixa” Feina Jove–.
v)

Còpia del DNI, o del document que si escau el substitueixi reglamentàriament, de la persona
que representarà l’empresa o l’entitat en la presentació de la sol·licitud.
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Un cop donada d’alta l’empresa o l’entitat sol·licitant, la persona designada rebrà
automàticament un correu electrònic amb les claus d’accés –usuari i contrasenya–.
Amb aquestes claus d’accés, podrà accedir a l’aplicació que li permetrà iniciar el procés
de presentació de la sol·licitud i de la documentació administrativa requerida.
Les sol·licitants han de designar un interlocutor únic per a tot el territori nacional que
centralitzarà totes les sol·licituds assignades a aquest NIF.
1.2

Resolució de consultes i dubtes
Les sol·licitants tindran a disposició la bústia de correu electrònic infolacaixafeinajove@
fundaciolacaixa.org, on podran formular les consultes i els dubtes que puguin sorgir
durant l’elaboració de la seva candidatura.
Per facilitar la identificació del procediment objecte de la consulta, a l’assumpte del
correu electrònic ha de constar el número de l’expedient de referència POEJFBLC-OICONVO-002 i el número de sol·licitud assignat, si escau.
La FBLC donarà resposta a les consultes orals i escrites sempre que el volum de
consultes rebudes ho permeti, principalment en les dates properes al tancament de
la convocatòria.

2.

Documentació obligatòria que ha de presentar la sol·licitant
A més de la documentació necessària per obtenir l’alta al portal web del Programa
”la Caixa” Feina Jove, les sol·licitants han de presentar una sol·licitud per persona
jove juntament amb la documentació següent:
Declaració responsable de la sol·licitant del compliment de tots els requisits, d’acord amb el
model normalitzat que s’inclou a l’annex I d’aquestes bases reguladores.
Còpia del contracte de treball degudament datat i signat per les parts.
Còpia de la comunicació del contracte per mitjà de la plataforma del Servei Públic d’Ocupació
corresponent (o còpia del contracte de treball compulsat pel Servei Públic d’Ocupació, en
cas de no fer servir els mitjans telemàtics per a aquesta comunicació).
Còpia de l’informe de vida laboral d’un afiliat corresponent a la persona jove contractada,
expedit per l’Administració de la Seguretat Social, amb data d’emissió posterior a l’alta en
la Seguretat Social de la contractació objecte de la subvenció.
Declaració responsable signada per la persona jove contractada per la qual sol·licita l’ajuda,
d’acord amb el model normalitzat que figura com a annex II d’aquestes bases reguladores,
degudament omplerta, juntament amb la documentació següent relativa a la persona jove:
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• Còpia del DNI o del document que, si escau, el substitueixi reglamentàriament (targeta
d’identitat d’estranger o certificat de registre de ciutadà de la Unió, acompanyat, aquest
últim, del document d’identitat del país d’origen).
• Còpia de l’informe de la vida laboral completa de la persona jove, expedit per
l’Administració de la Seguretat Social, amb data d’emissió posterior a l’alta en la
Seguretat Social de la contractació objecte de subvenció.
• Còpia del certificat d’estat en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (la persona jove
contractada ha d’estar inscrita i complir els requisits del Sistema Nacional de Garantia
Juvenil de manera prèvia a la formalització del contracte).
• Còpia de la targeta acreditativa de grau de discapacitat o certificat de discapacitat.
Cal que hi hagi expressat tant el grau com el tipus de discapacitat. S’ha de presentar
només en cas de discapacitat severa i de contractes a temps parcial (vegeu la definició
de l’article 6.6).
• Consentiment per al tractament de les dades personals, d’acord amb el model normalitzat
que figura com a annex III d’aquestes bases reguladores, degudament completat.

Les dades consignades a la sol·licitud es revisaran prèviament a la resolució,
independentment que durant el procediment de liquidació i pagament regulat a l’article
16 d’aquestes bases es faci una validació posterior dels documents que acrediten
el dret a cobrar l’ajuda concedida i es comprovi el compliment de les obligacions
imposades a la beneficiària.
Si existís discordança entre les dades consignades a la sol·licitud i la
documentació remesa posteriorment per sol·licitar el pagament de l’ajuda,
la Fundació Bancària ”la Caixa”, en qualitat d’organisme intermedi privat del
POEJ, requerirà la justificació corresponent a la beneficiària, cosa que pot
donar lloc a la pèrdua total del dret a l’ajuda atorgada.
De manera addicional a la documentació citada, s’ha de presentar, en cas de sol·licitud
expressa, qualsevol altra que requereixi la Fundació Bancària ”la Caixa” amb vista
a acreditar el compliment dels requisits legals i els que s’estableixen a les bases
reguladores i en la convocatòria.
3.

El termini límit per rebre les sol·licituds el fixarà la Fundació Bancària ”la
Caixa” a la convocatòria d’ajuda.

4.

Les sol·licituds d’ajuda s’han de tramitar en el termini màxim de TRES (3)
mesos a partir de la data d’inici de contracte i, en tot cas, sempre dins del
termini que s’estableix en la convocatòria per presentar sol·licituds. La durada
mínima dels contractes es computarà a partir de la data de formalització.
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ARTICLE 14. VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUDA
1.

El compliment dels requisits per part de les sol·licitants donarà accés a l’ajuda sol·licitada
amb els límits que s’estableixen a les bases reguladores i en la convocatòria, sempre
en cas de crèdit disponible.

2.

La Fundació Bancària ”la Caixa” atendrà les sol·licituds d’ajuda per ordre de tramitació al
portal web del Programa ”la Caixa” Feina Jove fins que la disponibilitat pressupostària
ho permeti o fins al dia en què es compleixi el termini per presentar sol·licituds. Per
tant, es procedirà a la reserva del crèdit corresponent segons l’ordre de tramitació
de les sol·licituds per les quanties que correspongui en cada cas: en els contractes de
durada determinada (temporals), per l’import corresponent a SIS (6) mesos, i en els
contractes indefinits, per l’import corresponent a DOTZE (12) mesos. Es procedirà a
alliberar el crèdit reservat com a conseqüència de la denegació o el desistiment de
les sol·licituds d’ajuda.

3.

En cas que no hi hagi crèdit disponible en el moment de presentar la sol·licitud de
l’ajuda, la sol·licitud es registrarà en una llista d’espera per ordre de tramitació perquè,
en cas que s’alliberi el crèdit prèviament reservat, es procedeixi a la valoració de la
sol·licitud seguint l’ordre d’entrada en aquesta llista d’espera.

4.

La subvenció s’atorgarà a les sol·licituds que, complint els requisits legals establerts i
en aquestes bases reguladores i en la convocatòria de les ajudes, es trobin dins del
termini previst per presentar sol·licituds i sempre que hi hagi crèdit pressupostari
disponible.
Únicament s’alliberarà el crèdit pressupostari i, per tant, s’entendrà que hi ha crèdit
pressupostari disponible, com a conseqüència de la denegació o el desistiment de
les sol·licituds d’ajuda. No formaran part d’aquest crèdit les ajudes compromeses que
finalment es deneguin als beneficiaris per causes que els siguin imputables, sigui per
renúncia o per incompliment dels requisits en el moment de la sol·licitud del pagament
de l’ajuda d’acord amb el que s’estableix a l’article 16 d’aquestes bases –Procediment
de liquidació i pagament–.

5.

Es denegaran les sol·licituds que es presentin fora del termini o mitjançant un altre
mitjà de presentació i les que no compleixin els requisits, les obligacions i les condicions
que s’estableixen en aquestes bases reguladores, en la convocatòria d’ajudes i en la
normativa aplicable.

6.

En el supòsit que la sol·licitud o la documentació presentada contingui errors reparables
o sigui insuficient, i sempre que no s’incorri en un supòsit d’incompliment de requisits,
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obligacions i condicions establertes en aquestes bases i en la convocatòria d’ajudes –cas
en què es denegarà la sol·licitud–, es requerirà a la sol·licitant perquè, en un termini de
DEU (10) dies naturals comptats a partir de l’endemà de la data de comunicació del
requeriment, faci l’esmena que correspongui. En cas que la sol·licitant no fes l’esmena
en el termini i pel mitjà habilitat, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud de l’ajuda.
En cas que sigui necessari, i sempre que s’hagi atès el requeriment d’esmena en termini,
es requerirà la sol·licitant perquè, per mitjà d’un últim requeriment de CINC (5) dies
naturals comptats a partir de l’endemà a la data de comunicació del requeriment,
presenti la documentació necessària per acabar la valoració de l’expedient. En cas que
la sol·licitant no fes l’esmena en el termini i pel mitjà habilitat, no es podrà acabar la
valoració de l’expedient, i es denegarà la sol·licitud d’ajuda.
Els requeriments es comunicaran per mitjà del portal web del Programa ”la Caixa”
Feina Jove i del correu electrònic que hagi indicat la sol·licitant.
S’adverteix que l’esmena s’ha de fer exclusivament per mitjà del portal web del
Programa ”la Caixa” Feina Jove.
7.

L’Àrea Social de la Fundació Bancària ”la Caixa” resoldrà la concessió o la denegació
de l’ajuda i comunicarà els extrems esmentats per escrit a les sol·licitants, per mitjà
del portal web del Programa ”la Caixa” Feina Jove i del correu electrònic que hagi
indicat la sol·licitant.

ARTICLE 15. RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’AJUDA
1.

El termini màxim per resoldre i notificar a les sol·licitants per part de la Fundació
Bancària ”la Caixa” serà de DOS (2) mesos, que es computaran des de la data de
tramitació de la sol·licitud a la Fundació Bancària ”la Caixa” segons el que s’assenyala
a l’article 13, Termini i presentació de les sol·licituds, d’aquestes bases reguladores.

2.

Quan la persona treballadora per a la qual se sol·licita l’ajuda causi baixa en data
anterior a la resolució de concessió d’ajuda, deixarà de ser elegible per percebre-la.
La sol·licitant està obligada a comunicar aquesta situació a la Fundació Bancària ”la
Caixa” quan es produeixi la baixa o, com a màxim, en el moment de resolució de la
concessió d’ajuda.

3.

Contra la resolució, la sol·licitant pot formular al·legacions en el termini de DEU
(10) dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de comunicació de la
resolució per mitjà del portal web del Programa ”la Caixa” Feina Jove i del correu
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electrònic que hagi indicat la sol·licitant. Les al·legacions s’han de formular per mitjà
del portal web del Programa ”la Caixa” Feina Jove. La Fundació Bancària ”la Caixa”
resoldrà les al·legacions esmentades en un termini de DEU (10) dies naturals comptats
a partir de l’endemà de rebre-les.
4.

Les beneficiàries de les ajudes disposaran d’un termini de DEU (10) dies naturals
comptats a partir de l’endemà de la resolució de la concessió de l’ajuda per a la seva
acceptació. L’acceptació s’ha de fer per mitjà del portal web del Programa ”la Caixa”
Feina Jove. En cas que la beneficiària no faci l’acceptació expressa en aquest termini,
la concessió de l’ajuda s’entendrà desestimada.

5.

Qualsevol alteració de les condicions que es tinguin en compte per concedir les ajudes
objecte d’aquestes bases reguladores pot donar lloc a la modificació de la resolució
de concessió i, eventualment, a la seva revocació.

ARTICLE 16. PROCEDIMENT DE LIQUIDACIÓ I PAGAMENT
1.

Les ajudes es concediran amb la comprovació prèvia d’haver formalitzat els contractes
subvencionables en els termes i les condicions previstos en aquestes bases reguladores
i en la convocatòria d’ajudes, i es satisfaran amb la validació prèvia que la persona
jove el contracte de la qual s’ha subvencionat ha treballat durant el període pel qual
sol·licita la liquidació.

2.

La liquidació del pagament es farà en funció del tipus de contracte objecte d’ajuda:
En els contractes de durada determinada (temporal), la liquidació es farà un cop acabat el
període mínim de permanència de SIS (6) mesos.
En els contractes indefinits, la primera liquidació es farà un cop acabat el període mínim de
permanència de SIS (6) mesos (primera fase), la segona liquidació un cop acabat el període
addicional de TRES (3) mesos (segona fase), i la tercera liquidació un cop acabat el segon
període addicional de TRES (3) mesos (tercera fase).

3.

La beneficiària ha de sol·licitar formalment la liquidació en un termini màxim de
QUINZE (15) dies naturals un cop acabats cadascun dels períodes que s’indiquen a
l’apartat anterior (16.2), juntament amb la documentació que s’estableix a l’apartat
16.8. S’adverteix que la sol·licitud s’ha de fer exclusivament per mitjà del portal web
del Programa ”la Caixa” Feina Jove. En cas que la beneficiària no fes a la sol·licitud
en els terminis i pel mitjà indicat, perdrà el dret a percebre l’import corresponent al
període pel qual sol·licita l’ajuda. En el cas de contractes indefinits, la beneficiària
no tan sols perdrà el dret a percebre l’import corresponent al període (fase) pel qual
sol·licita l’ajuda, sinó també dels períodes (fases) posteriors, si n’hi hagués.
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4.

A l’efecte del dret a cobrar l’ajuda en les baixes definitives durant les fases trimestrals
dels contractes indefinits, es computaran els dies treballats del període.

5.

A l’efecte del dret a cobrar l’ajuda, es descomptaran els dies dels permisos de maternitat
o paternitat i causes regulades a l’article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors, els dies
de vaga i els dies d’absències no justificades de la persona jove treballadora. En el cas
de baixes per incapacitat temporal de la persona jove treballadora, es descomptaran
els dies transcorreguts a partir del dia 16, inclòs.

6.

En el moment de sol·licitar la liquidació del període pel qual se sol·licita el pagament,
s’ha d’indicar:
Si s’han produït baixes definitives als contractes indefinits en les fases trimestrals i, per tant,
un cop acabat el període mínim de permanència de SIS (6) mesos. S’ha d’indicar la data de
baixa de la persona treballadora per mitjà de la sol·licitud de liquidació.
Si s’ha produït alguna de les situacions en les quals no s’ha prestat servei efectiu, enquadrables
dins de la categoria de despeses no elegibles que es descriuen a l’article 6.2, per mitjà de la
declaració responsable d’acord amb el model normalitzat que s’inclou a l’annex IV d’aquestes
bases reguladores.

7.

En cas que la durada del contracte subvencionat fos inferior al mínim de
permanència, SIS (6) mesos, tant en els contractes de durada determinada
(temporals) com en els indefinits, no procedirà cap tipus d’ajuda. En cas que en
els períodes trimestrals de l’ajuda per a contractes indefinits la durada fos inferior al
trimestre, l’entitat té dret a percebre la part de l’ajuda proporcional als dies treballats de
la fase trimestral corresponent i es perd el dret a l’ajuda de la fase trimestral posterior,
si n’hi hagués. Només es pot percebre la part de l’ajuda proporcional si la vacant
és originada per baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, acomiadament
disciplinari o causes objectives de la persona treballadora.
De la mateixa manera, un cop superat el període mínim de permanència dels contractes
indefinits i liquidada l’ajuda corresponent, la pèrdua del dret de l’ajuda en alguna de
les fases trimestrals posteriors al període mínim de permanència per incompliment de
requisits, excepte el de la durada, donarà lloc a la pèrdua de l’ajuda d’aquesta fase
trimestral, com també de la fase trimestral posterior, si n’hi hagués.

8.

Juntament amb la sol·licitud de liquidació de l’ajuda, s’ha d’aportar la documentació
acreditativa següent per mitjà del portal web del Programa ”la Caixa” Feina Jove en
el termini i pel mitjà que s’estableixen a l’article 16.3:
Còpia del poder notarial que acrediti la designació de la persona per representar la beneficiària
en la presentació de la carta de pagament, en cas de diferir de la persona representant legal
que va iniciar la sol·licitud, i còpia del seu DNI o del document que, si escau, el substitueixi
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reglamentàriament. En el cas de contractes indefinits, cal que es presenti únicament en la
primera sol·licitud de pagament corresponent al període mínim de permanència inicial –SIS
(6) mesos– (primera fase).
Còpia del certificat de titularitat del compte bancari de la beneficiària, que ha d’estar
domiciliat en CaixaBank. En el cas de contractes indefinits, cal que es presenti únicament en
la primera sol·licitud de pagament corresponent al període mínim de permanència inicial –SIS
(6) mesos– (primera fase), excepte canvis de compte bancari.
Declaració responsable de l’empresa o l’entitat beneficiària de manteniment de les
condicions que van donar lloc a la concessió de l’ajuda, d’acord amb el model normalitzat
que s’inclou a l’annex IV d’aquestes bases reguladores.3
Còpia de la certificació positiva de la beneficiària, expedida per l’Administració Tributària
competent, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries,
de data posterior a l’acabament del període de liquidació.
Còpia de la certificació positiva de la beneficiària, expedida per l’Administració de la
Seguretat Social, que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions amb
la Seguretat Social, de data posterior a l’acabament del període de liquidació.
Declaració responsable de l’empresa o l’entitat beneficiària relativa a situacions de la
persona jove contractada en les quals no s’ha prestat servei efectiu i corresponents
al període de liquidació sol·licitat, d’acord amb el model normalitzat que s’inclou a l’annex
V d’aquestes bases reguladores.
Còpia de l’informe de dades de cotització del treballador per compte d’altri de la
persona jove treballadora, expedit per l’Administració de la Seguretat Social, corresponent
al període pel qual se sol·licita la liquidació.
Còpia de totes les nòmines, incloent-hi les pagues extraordinàries, del període pel qual
se sol·licita la liquidació. Totes les nòmines de la persona jove treballadora corresponents al
període cofinançat han d’incloure una referència que indiqui expressament que el cost salarial
de la nòmina està cofinançat pel Fons Social Europeu i per la Fundació Bancària ”la Caixa”.
En cas que les beneficiàries no disposin de la nòmina referida a l’últim mes del període de
liquidació quan facin la sol·licitud del pagament, seran requerides per presentar-les per mitjà
del procediment que es defineix a l’article 16.9. La resta de la documentació completa s’ha
de presentar en el termini i pel mitjà que s’indiquen a l’article 16.3.
Acreditació del pagament de les nòmines
• Certificat emès per l’entitat financera que certifiqui tots els pagaments de les nòmines a
la persona jove treballadora corresponents al període complet de liquidació (també s’hi
han d’incloure les possibles bestretes en cas que s’hagin fet per transferència bancària).
Aquest certificat ha d’identificar: entitat contractant, persona jove contractada, import
abonat i data de l’abonament. En defecte d’això:
3

Qualsevol finançament addicional per al mateix contracte i període objecte de subvenció és incompatible amb aquestes ajudes.
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• En cas de transferències individuals, s’han de presentar tots els rebuts bancaris acreditatius
de tots els pagaments del període de liquidació. Aquests rebuts han d’identificar: entitat
contractant, persona jove contractada, import abonat i data de l’abonament.
• En el caso de pagament per remesa, s’han de presentar:
- Els detalls de les remeses del període de liquidació que permetin, almenys, identificar
el pagament fet a la persona jove contractada, com també l’import total de la remesa.
- Els rebuts bancaris acreditatius dels pagaments de cadascuna de les remeses del
període de liquidació. El rebut bancari del pagament de cada remesa ha de permetre
identificar: entitat contractant, import abonat de la remesa i data de l’abonament.
• En el cas de pagaments fets totalment o parcialment en efectiu, s’han de presentar tots
els he rebut corresponents al període de liquidació. Han d’anar signats per la persona jove
i recollir les mateixes dades que en el cas del certificat: entitat contractant, persona jove
contractada, import abonat i data de l’abonament. Juntament amb els he rebut, s’han
de presentar els seients comptables dels abonaments en efectiu a la persona jove en què
es puguin diferenciar les dades d’aquest abonament.
En cas que les beneficiàries no disposin de la documentació acreditativa del pagament de la
nòmina referida a l’últim mes del període de liquidació quan facin la sol·licitud del pagament,
se’ls requeriran per presentar-les per mitjà del procediment que es defineix a l’article 16.9. La
resta de la documentació completa s’ha de presentar en el termini i pel mitjà que s’indiquen
a l’article 16.3.
Breu descripció de com es comptabilitzaran totes les transaccions relacionades
amb les actuacions objecte de l’ajuda, entre d’altres, de l’ingrés de l’ajuda per part
de la beneficiària, com també de totes les operacions relacionades amb el cost
salarial de la persona jove, incloent-hi informació del seient comptable o del procediment
que acrediti la seva comptabilització segons el règim fiscal de la beneficiària. Es requereix
aquesta descripció a l’efecte de la justificació del manteniment d’un sistema de comptabilitat
diferenciat per a totes les transaccions relacionades amb les actuacions objecte
d’ajuda, disposant, almenys, d’una codificació comptable adequada que permeti identificar
clarament aquestes transaccions i la seva traçabilitat. En el cas de contractes indefinits, cal
que es presenti únicament en la primera sol·licitud de pagament corresponent al període
mínim de permanència inicial –SIS (6) mesos– (primera fase). En cas que aquesta descripció
no fos suficient a l’efecte de verificar aquest extrem per part de la Fundació Bancària ”la
Caixa”, es requerirà a la beneficiària el suport documental addicional necessari per procedir
verificar-lo.
Breu descripció de com es custodien els documents justificatius de les despeses
finançades amb aquesta ajuda, incloent-hi els documents electrònics, i de com es garantirà
aquesta custòdia durant el període de DEU (10) anys fiscals a partir de la data de concessió
de l’ajuda, fent constància expressament a aquest període, segons estableix el Reglament
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(UE) núm. 1407/2013, en l’article 6.4. En el cas de contractes indefinits, cal que es presenti
únicament en la primera sol·licitud de pagament corresponent al període mínim de
permanència inicial –SIS (6) mesos– (primera fase).

De manera addicional a la documentació esmentada, s’ha de presentar, en cas de
sol·licitud expressa, qualsevol altra que requereixi la Fundació Bancària ”la Caixa” amb
vista a acreditar el compliment dels requisits que s’estableixen a les bases reguladores
i en la convocatòria.
9.

Rebuts i validats els documents que acrediten el dret a cobrar l’ajuda concedida i
comprovat el compliment de les obligacions imposades a la beneficiària, la Fundació
Bancària ”la Caixa” aprovarà la resolució de sol·licitud de liquidació o la
denegarà.
En el supòsit que la sol·licitud de liquidació o la documentació presentada contingui
errors esmenables o sigui insuficient, i sempre que no s’incorri en un supòsit
d’incompliment de requisits, obligacions i condicions establertes en aquestes bases –en
aquest cas es denegarà la liquidació–, es requerirà la sol·licitant perquè, en un termini
de DEU (10) dies naturals comptats a partir de l’endemà a la data de comunicació del
requeriment, faci l’esmena que correspongui.
En cas que calgui, i sempre que s’hagi atès el requeriment d’esmena en termini, es
requerirà la sol·licitant perquè, per mitjà d’un últim requeriment de CINC (5) dies
naturals comptats a partir de l’endemà a la data de comunicació del requeriment,
presenti la documentació necessària per acabar la valoració de l’expedient.
Els requeriments es comunicaran per mitjà del portal web del Programa ”la Caixa”
Feina Jove i del correu electrònic que hagi indicat la sol·licitant.
S’adverteix que l’esmena s’ha de fer exclusivament per mitjà del portal web del
Programa ”la Caixa” Feina Jove.
En cas que la beneficiària no fes l’esmena en els terminis i pel mitjà indicat, no es
podrà acabar la valoració de l’expedient, i es denegarà la sol·licitud de liquidació.

10.

De manera addicional, es comprovaran les dades consignades inicialment per part de
la beneficiària i relatives a la persona jove contractada. Si existís discordança entre les
dades consignades en la sol·licitud i la documentació remesa per sol·licitar el pagament
de l’ajuda i regulada en aquest article, la Fundació Bancària ”la Caixa” procedirà a
requerir la corresponent justificació i/o rectificació a la beneficiària, podent donar lloc
a la pèrdua total del dret a la subvenció atorgada.
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11.

El termini màxim per resoldre i notificar a les beneficiàries per part de la Fundació
Bancària ”la Caixa” serà de DOS (2) mesos, que es computaran des de la data de
tramitació de la sol·licitud de pagament per part de la beneficiària, segons el que
s’assenyala a l’article 16.3.

12.

El termini màxim per fer el pagament a la beneficiària serà de NORANTA (90)
dies al compte que hagi indicat la beneficiària, en cas que s’hagi resolt favorablement
el pagament, que es computaran des de la data de tramitació de la sol·licitud de
pagament per part de la beneficiària, segons el que s’assenyala a l’article 16.3. No
es pot fer el pagament de la subvenció mentre la beneficiària no estigui al dia en el
compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, tingui pendent
de pagament algun altre deute amb l’Administració pública, la Fundació Bancària
”la Caixa” o CaixaBank, o sigui deutora en virtut de resolució ferma declarativa de
procedència de reintegrament.

13.

Contra la resolució de la sol·licitud de liquidació, la sol·licitant pot formular
al·legacions en el termini de DEU (10) dies naturals, comptats a partir de l’endemà
a la data de comunicació de la resolució per mitjà del portal web del Programa ”la
Caixa” Feina Jove i del correu electrònic que hagi indicat la sol·licitant. Les al·legacions
s’han de formular per mitjà del portal web del Programa ”la Caixa” Feina Jove. La
Fundació Bancària ”la Caixa” resoldrà les al·legacions en qüestió en un termini de
DEU (10) dies naturals comptats a partir de l’endemà que de rebre-les.

ARTICLE 17. INCOMPLIMENT I PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT
1.

Si la Fundació Bancària ”la Caixa” o qualsevol altra entitat d’auditoria competent i/o
autoritats públiques de verificació, control, auditoria, avaluació o lluita antifrau estima
l’existència d’incompliment de requisits, obligacions o condicions establertes en la
normativa aplicable i en aquestes bases reguladores i en la convocatòria d’ajudes,
en qualsevol moment posterior al pagament de l’ajuda, donarà lloc a la pèrdua total
del dret a l’ajuda atorgada i a l’exigència del reintegrament total de les quantitats
percebudes en aquest concepte.

2.

Si el procediment de reintegrament s’iniciés per part la Fundació Bancària ”la
Caixa”, es comunicarà a la beneficiària de l’ajuda, posant de manifest el fet o els
fets constitutius de l’incompliment i requerint-la perquè, en el termini de DEU (10)
dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la data de comunicació, formuli les
al·legacions o presenti els documents justificatius que consideri pertinents. La iniciació
del procediment suspendrà, si escau, els pagaments que encara quedin pendents.
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3.

Transcorregut el termini d’al·legacions sense que s’haguessin produït o desestimant-les,
la Fundació Bancària ”la Caixa” procedirà a la resolució final en un termini màxim d’UN
(1) mes. La resolució final és de naturalesa privada, regint-se i interpretant-se d’acord
amb les normes de dret privat; en conseqüència, per resoldre qualsevol controvèrsia
o litigi derivat de la disconformitat amb la resolució en qüestió, els interessats han
d’acudir a l’auxili de la jurisdicció civil i competència dels jutjats i els tribunals de
Barcelona.

4.

La beneficiària ha de reintegrar a la Fundació Bancària ”la Caixa” les quantitats
que escaiguin al compte corrent que la Fundació estableixi expressament a aquest
efecte, en un termini màxim d’UN (1) mes des que se li hagi notificat la resolució de
reintegrament.

ARTICLE 18. DADES DE CARÀCTER PERSONAL
1.

La informació que continguin les sol·licituds d’ajudes presentades a l’empara d’aquestes bases
reguladores quedarà sotmesa al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril del 2016, i per la resta a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

2.

Les dades personals de les persones joves destinatàries finals recollides amb relació a l’ajuda
objecte d’aquestes bases reguladores es tractaran d’acord amb la normativa esmentada,
amb la finalitat de gestionar la seva participació en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil
(POEJ). En aquest sentit, la Fundació Bancària ”la Caixa”, en el marc de la gestió de la Iniciativa
d’Ocupació Juvenil i del Programa esmentat, actua com a organisme intermedi, assumint la
condició d’encarregat del tractament de la UAFSE amb relació a les dades personals de les
persones joves participants. De manera addicional, la Fundació Bancària ”la Caixa” pot actuar
com a responsable del tractament d’aquestes dades, per determinades finalitats pròpies de
Fundació Bancària ”la Caixa”, si les persones joves participants així ho consenten d’acord amb
al model de consentiment que s’adjunta a l’annex III d’aquestes bases.
Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o
oposició al tractament d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a la Fundació
Bancària ”la Caixa” a l’adreça següent:
• e-mail: dpd@fundacionlacaixa.org
• adreça postal: avinguda Diagonal 621 - 629, 08028 Barcelona.
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ARTICLE 19. MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES
Las presentes bases podrán ser modificadas por la Fundación Bancaria ”la Caixa”.
Igualmente, las presentes bases pueden verse afectadas por las modificaciones posteriores a
su publicación que se introduzcan en la legislación española y/o la normativa comunitaria de
aplicación a las ayudas diseñadas.

ARTICLE 20. TRACTAMENT FISCAL
Las ayudas destinadas al fomento del empleo estable y de calidad del FSE cofinanciadas por la
Fundación Bancaria ”la Caixa” reguladas en las presentes bases estarán sometidas al tratamiento
fiscal que determine la legislación vigente en el momento del pago por parte de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”.
Actualmente, estas ayudas están sujetas a tributación y corresponde a los perceptores su
declaración.

CAPÍTOL II
CONVOCATÒRIA D’AJUDES DESTINADES AL FOMENT
DE LA FEINA ESTABLE I DE QUALITAT DE LA FUNDACIÓ
BANCÀRIA ”LA CAIXA””
ARTICLE 22. OBJECTE
La Fundació Bancària ”la Caixa” procedeix a aprovar la segona convocatòria de les ajudes a
la contractació destinades a fomentar la generació de feina estable i de qualitat de les persones
joves inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

ARTICLE 23. RÈGIM APLICABLE
Aquesta convocatòria es regirà en tots els extrems pel que s’assenyala a les bases reguladores
de les ajudes destinades al foment de la feina estable i de qualitat de la Fundació Bancària ”la
Caixa”, establertes al capítol I, Bases reguladores. Àmbit i règim de les ajudes.
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ARTICLE 24. ÀMBIT TEMPORAL D’APLICACIÓ I CONTRACTACIONS
SUBVENCIONABLES. PERÍODE D’EXECUCIÓ DE LA DESPESA
1.

Són subvencionables les contractacions que s’hagin formalitzat amb persones
joves inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil que compleixin els requisits,
les obligacions i els límits assenyalats a la normativa aplicable i en aquestes bases
reguladores de les ajudes destinades al foment de la feina estable i de qualitat de la
Fundació Bancària ”la Caixa”.

2.

El període de subvencionabilitat de la despesa de les ajudes que s’hagin
concedit en el marc d’aquesta convocatòria serà del 19 de novembre del 2018
al 30 de setembre del 2023 –ambdós inclosos–; per tant, no se seleccionaran
sol·licituds d’ajudes per a contractes que s’hagin formalitzat amb anterioritat a l’inici
de la present convocatòria, i això al marge que les actuacions en qüestió puguin
coincidir substancialment amb l’objecte de la convocatòria i/o la contractant hagi fet
tots els pagaments relacionats.

ARTICLE 25. PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
El termini de sol·licitud de les ajudes establertes en aquesta convocatòria s’inicia el dia 19 de
novembre del 2018 i s’acabarà el 15 de març del 2022 a les 19 h, amb les condicionalitats
següents:
per a la contractació de durada determinada (temporal), l’ajuda màxima és de SIS (6)
mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.
per a la contractació indefinida, l’ajuda màxima és de DOTZE (12) mesos, amb un període
mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes successius de TRES (3)
mesos cadascun fins a aconseguir la durada total màxima de DOTZE (12) mesos.

L’import màxim de les ajudes per a cada tipus de contracte que es descriu al paràgraf anterior
es defineix a l’article 11 d’aquestes bases reguladores.
La publicació de les bases reguladores es farà al portal web del Programa ”la Caixa” Feina Jove
i l’inici de la convocatòria es publicarà a DOS (2) periòdics de tiratge nacional.

ARTICLE 26. QUANTIES DE LES AJUDES
1.

Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria es finançaran per un import global
de 14.926.879 euros.
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2.

La concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria estarà subjecta a
l’existència de crèdit pressupostari.

3.

En cas que amb anterioritat a l’acabament del període subvencionable d’aquesta
convocatòria es generés un romanent per renúncia dels beneficiaris o per incompliment
dels requisits necessaris en el moment de la sol·licitud del pagament de l’ajuda, la
Fundació Bancària ”la Caixa”, juntament amb l’Autoritat de Gestió, podran decidir,
si escau, obrir una nova convocatòria. Aquest romanent no generarà un nou dret a
presentar sol·licituds d’ajuda a l’empara d’aquesta convocatòria.
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”LA CAIXA” FEINA JOVE

ANNEXOS
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ANNEX I.
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EMPRESA O L’ENTITAT SOL·LICITANT
Sr. / la Sra. __________________________, amb NIF4 ______________, actuant en nom 		
seu o en representació de l’entitat sol·licitant, DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
1.

Que són certs tots els documents i les dades aportades per a la sol·licitud de l’ajuda i
que està en possessió de tots els documents que en justifiquen la veracitat.

2.

Que la contractació per la qual se sol·licita l’ajuda no és una relació laboral de caràcter
especial segons el que es disposa a l’article 5.3 de les bases reguladores de les ajudes.

3.

Que la contractació per a la qual se sol·licita l’ajuda no es fa amb persones joves
treballadores que haguessin prestat serveis per a la mateixa empresa, grup d’empreses,
entitat o relacionades, els DOTZE (12) mesos anteriors a la data de la contractació,
mitjançant un contracte per temps indefinit.

4.

Que la contractació per a la qual se sol·licita l’ajuda no es fa amb persones joves
treballadores que haguessin prestat serveis mitjançant un contracte de caràcter no
indefinit, incloent-hi els contractes de posada a disposició, els SIS (6) mesos anteriors
a la data de la contractació per a la mateixa empresa, grup d’empreses, entitat o
relacionades, tret que la contractació per la qual se sol·licita l’ajuda subjecta a aquestes
bases reguladores sigui de caràcter indefinit i el contracte de caràcter no indefinit hagi
arribat al venciment de manera prèvia a formalitzar el nou contracte subjecte a l’ajuda
per acabament del període estipulat al contracte (aquest extrem s’ha d’acreditar amb
la resolució corresponent sobre reconeixement de baixa de la Tresoreria General de
la Seguretat Social en la qual figuri com a causa de baixa Fi de contracte).

5.

Que la contractació per a la qual se sol·licita l’ajuda no es fa per una mateixa empresa
o entitat per cobrir un mateix lloc de treball prèviament incentivat per les ajudes
regulades en aquestes bases.

6.

Que la contractació per a la qual se sol·licita l’ajuda no es fa amb una mateixa persona
jove que hagi estat destinatària final de les ajudes regulades en aquestes bases en la
mateixa convocatòria.

7.

Que la contractació per a la qual se sol·licita l’ajuda no afecta el cònjuge, els ascendents,
els descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclòs
de l’empresari autònom / de l’empresària autònoma, o dels qui ostentin càrrecs de
direcció o siguin membres dels òrgans d’administració, govern o representació de
les empreses o d’altres entitats sol·licitants de les ajudes, exceptuant els supòsits que
s’assenyalen a l’article 5.12 de les bases reguladores.

4

DNI o document que si escau el substitueixi reglamentàriament.
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8.

Que la contractació per a la qual se sol·licita l’ajuda no es formalitza amb els socis que
tinguin més del 33% de capital social en empreses que revesteixin la forma jurídica
de societat mercantil.

9.

Que la contractació per a la qual se sol·licita l’ajuda no es produeix en el marc d’ofertes
públiques de feina o de programes d’ocupació pública d’interès general o social.

10.

Que no s’ha dut a terme un expedient de regulació d’ocupació d’extinció en els DOTZE
(12) mesos anteriors a la data de formalitzar el contracte de treball pel qual se sol·licita
l’ajuda.

11.

Que la contractació per a la qual se sol·licita l’ajuda no es fa amb una persona jove
que estigui cotitzant en alguna mutualitat alternativa a la Seguretat Social, o bé
ocupin càrrecs directius en qualsevol entitat, empresa o organització, en el moment
de formalitzar la relació laboral per la qual se sol·licita l’ajuda.

12.

Que la contractació per a la qual se sol·licita l’ajuda no es fa amb infracció de la
legislació laboral o de la Seguretat Social.

13.

Que la contractació compleix les disposicions vigents i el conveni col·lectiu aplicable,
tant en el moment de formalitzar el contracte com durant la seva vigència (el salari
mínim anual per al 2018 no pot ser inferior a 10.302,60 euros en còmput anual –Reial
decret 1077/2017, de 29 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional
per al 2018–, i per al 2019 serà el que estableixi el Reial decret corresponent).

14.

Que compleix l’obligació de reserva de quota del 2% de treballadors amb discapacitat
en cas de ser una empresa de més de 50 treballadors, tret que estigui autoritzada a
aplicar les mesures alternatives que es preveuen al Reial decret 364/2005, de 8 d’abril,
pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de
reserva en favor dels treballadors amb discapacitat.

15.

Que no està sancionada, mitjançant una resolució administrativa ferma, amb alguna de
les sancions accessòries d’exclusió de l’accés d’ajudes i beneficis derivats de l’aplicació
dels programes d’ocupació que es preveuen als articles 46 i 46.bis del Reial decret
Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions
i Sancions en l’Ordre Social.

16.

Que no hagi estat condemnada mitjançant una sentència ferma a la pena de pèrdua de
la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació,
suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o
delictes urbanístics.

17.

Que no hagi estat sancionada mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions o altres lleis que així ho estableixin.

18.

Que no hagi sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no hagi estat declarada
insolvent en qualsevol procediment, no hagi estat declarada en concurs, tret que hi
hagi adquirit l’eficàcia un conveni, no estigui subjecta a intervenció judicial o no hagi
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estat inhabilitada d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que
hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
19.

Que no es tracta d’una associació culpable en les causes de prohibició que es preveuen
als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora
del dret d’associació; ni d’una associació en la qual s’hagués suspès el procediment
administratiu d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, aplicant el que
es disposa a l’article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre recaigui resolució judicial
ferma en la virtut de la qual es pugui practicar la inscripció al registre corresponent.

20.

Que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents.

21.

Que està al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

22.

Que està al corrent de les seves obligacions amb CaixaBank, S.A.

23.

Que la contractació per a la qual se sol·licita l’ajuda no està feta per empreses o entitats
de les quals, per raó de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, es pugui
presumir que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió,
d’altres empreses o entitats en les quals concorrin algun dels supòsits d’exclusió que
es regulen a l’article 5 de les bases reguladores.

24.

Que no tingui pendent complir cap ordre de devolució d’ajudes d’estat que resulti
d’una decisió de la Comissió Europea o d’un pronunciament judicial que hagi declarat
una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú, o d’algun programa actual o
previ de ”la Caixa” Feina Jove.

25.

Que no ha incorregut en falsedat documental i/o manipulació de la informació
proporcionada en cap convocatòria del Programa ”la Caixa” Feina Jove.

26.

Que no fa operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives –segons
la llista de països elaborada per les institucions europees o avalada per aquestes
institucions o, en defecte d’això, per l’Estat espanyol–, o fora d’ells i que es considerin
delictives, en els termes legalment establerts, com, per exemple, delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública, com també el compromís de no
incórrer en aquestes pràctiques en cas de ser beneficiària de l’ajuda.

27.

Que no té relacions legals amb paradisos fiscals.

28.

Que no ha donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarats culpables, a la
resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.

29.

Que no estan sotmesos la persona física, els administradors de les societats mercantils
o els qui ostentin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels
supòsits de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec
de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractarse de qualsevol dels càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General, en els termes que s’hi estableixen o en la normativa
autonòmica que reguli aquestes matèries.
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30.

Que per la contractació per a la qual se sol·licita l’ajuda no es reben altres ajudes que,
pels mateixos conceptes i finalitat, atorguin les administracions públiques o altres
entitats públiques o privades.

31.

Que el muntant global de les reduccions i les bonificacions en les quotes de la Seguretat
Social –que poguessin correspondre segons la legislació vigent– concurrents juntament
amb l’ajuda sol·licitada no supera els límits que s’estableixen en aquesta normativa
amb relació a l’acumulació i la compatibilitat d’ajudes i, en tot cas, no supera el cost
salarial de la persona jove contractada.

32.

Que compleix les obligacions que s’estableixen a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

33.

Que mantindrà el contracto objecte de la subvenció durant un període mínim inicial
de SIS (6) mesos.

34.

Que es compromet a facilitar i comunicar totes les dades, la documentació i la
informació, en qüestions relacionades amb les ajudes concedides, que li requereixi
la Fundació Bancària ”la Caixa”, com també els òrgans de control competents, tant
nacionals com comunitaris.

35.

Que es compromet a comunicar a la Fundació Bancària ”la Caixa” qualsevol incidència
i/o variació que es produeixi amb relació a les ajudes esmentades.

36.

Que es compromet a complir els requisits d’informació i comunicació que es preveuen a
l’article 115 i a l’annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu
i del Consell, de 17 de desembre del 2013, entre els quals s’inclouen els següents:
Donar àmplia difusió a les activitats desenvolupades i informar del finançament d’aquestes
activitats pel Fons Social Europeu i per la Fundació Bancària ”la Caixa”.
Comunicar per escrit a la persona treballadora que les despeses corresponents al seu contracte
han estat cofinançades en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil pel Fons Social
Europeu i per la Fundació Bancària ”la Caixa”.
Acceptar que se la inclogui a la llista d’operacions publicada d’acord amb l’article 115,
apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

37.

Que es compromet a conservar els documents justificatius de les despeses finançades
amb els fons rebuts (pista d’auditoria), incloent-hi els documents electrònics, en tant
puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control durant un període mínim
de DEU (10) anys des que la Comissió Europea confirmi el tancament del POEJ, sense
perjudici del que s’estableix a l’article 140 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

38.

Que es compromet a fomentar la igualtat entre dones i homes i a assegurar la no
discriminació per motius de sexe, origen ètnic, religió o creença, discapacitat i orientació
sexual en l’accés al projecte, i el respecte de la igualtat d’oportunitats i no discriminació
d’acord amb el que s’estableix a l’article 7 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, apartat
5 de l’annex I, article 7 del Reglament (UE) núm. 1304/2013 i article 8 del Reglament
(UE) núm. 1304/2013, respectivament.
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39.

Que es compromet a vetllar perquè es respectin la dignitat de les persones i el principi
d’accessibilitat, en els termes dels articles 7 i 8 del Reglament (UE) núm. 1304/2013.

40.

Que es compromet a respectar el principi de desenvolupament sostenible, d’acord
amb el que s’estableix a l’article 8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i a l’apartat
5.2 de l’annex I d’aquest Reglament.

41.

Que es compromet a registrar la informació relativa a totes les actuacions i a cadascuna
de les persones sobre les quals s’ha actuat al repositori comú que, a aquest efecte, la
Fundació Bancària ”la Caixa” posarà a disposició de les beneficiàries, amb la finalitat
de poder mesurar el resultat real de les actuacions i l’impacte que tenen.

42.

Que es compromet a fer servir les aplicacions informàtiques que la Fundació Bancària
”la Caixa” posi a la seva disposició a cada moment per al registre i el seguiment de
la intervenció amb les persones participants.

43.

Que es compromet a garantir que es disposarà de dades de les persones participants
de les actuacions a escala de microdada, d’acord amb els indicadors de resultat o
execució que s’estableixen a l’annex I i II del Reglament (UE) núm. 1304/2013, i facilitar
aquesta informació a la Fundació Bancària ”la Caixa” quan es requereixi.

44.

Que, en compliment de l’obligació que s’assenyala a l’article 13.12 de les bases
reguladores, com també de qualsevol altra que es pugui aplicar al desenvolupament
dels projectes objecte de la convocatòria d’ajudes, es compromet a respectar, en tot
cas, el que es preveu al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
de 27 d’abril del 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.

45.

Que es compromet a assegurar que les despeses que en el seu moment es declarin
són conformes amb les normes aplicables i que no existeix doble finançament de la
despesa amb altres règims comunitaris o nacionals.

46.

Que es compromet a no sol·licitar ni rebre finançament addicional per al mateix
contracte i període objecte de subvenció, un cop concedida l’ajuda a l’empara
d’aquestes bases reguladores.

47.

Que es compromet a notificar de manera immediata a la Fundació Bancària ”la
Caixa” qualsevol sospita de frau, sigui intencional o no intencional, que es detecti
en el desenvolupament de la contractació objecte de l’ajuda.

48.

Que es compromet a procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits
que s’inclouen als articles 13 i 18 de les bases reguladores de les ajudes.

49.

Que es compromet a mantenir un sistema de comptabilitat diferenciat per a totes les
transaccions relacionades amb les actuacions objecte d’ajuda, disposant, almenys,
d’una codificació comptable adequada que permeti identificar clarament aquestes
transaccions i la seva traçabilitat.

50.

Que es compromet a observar les normes de subvencionabilitat nacionals del Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social.
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51.

Que es compromet a complir qualsevol altra obligació que s’estableixi a les bases
reguladores i en la convocatòria d’ajudes.

52.

Que el contracte respecte del qual formula la sol·licitud s’ha formalitzat amb una
persona jove inscrita que compleix els requisits del Sistema Nacional de Garantia
Juvenil de manera prèvia a la formalització del contracte.

53.

Que, en el marc del contracte de treball respecte del qual s’ha sol·licitat l’ajuda en
qüestió, ha ofert ocupació real i efectiva.

54.

Que amb relació a altres subvencions o ajudes sotmeses al règim de minimis de
qualsevol naturalesa o forma i finalitat que hagi rebut l’empresa, entenent per empresa
la definició d’única empresa de l’article 1.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013
(marqueu només una opció):
No ha sol·licitat ni obtingut subvencions o ajudes sotmeses al règim de minimis de qualsevol
naturalesa o forma i finalitat els últims tres exercicis fiscals com a única empresa, en els
termes que s’estableixen a l’article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió,
de 18 de desembre del 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.
Ha sol·licitat i/o obtingut les següents subvencions o ajudes sotmeses al règim de minimis
de qualsevol naturalesa o forma i finalitat els últims tres exercicis fiscals com a única
empresa5, en els termes que s’estableixen a l’article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013
de la Comissió, de 18 de desembre del 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis6:

S’entén per única empresa la definició que es recull a l’article 1.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió
de 18 de desembre del 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea
a les ajudes de minimis. Per tant, s’han de computar totes les subvencions o les ajudes que estiguin sotmeses al règim de
minimis de qualsevol naturalesa o forma i finalitat que s’hagin concedit a l’empresa entesa com a única empresa, és a dir,
les que s’hagin rebut en conjunt per totes les societats que tinguin almenys un dels següents vincles entre si:

5

a) una empresa té la majoria dels drets de vot dels accionistes o els socis d’una altra empresa;
b) una empresa té dret a nomenar o revocar la majoria dels membres de l’òrgan d’administració, direcció o control d’una
altra societat;
c) una empresa té dret d’exercir una influència dominant sobre una altra, en virtut d’un contracte que s’hi celebri o una
clàusula estatutària de la segona empresa;
d) una empresa, accionista o associada a una altra, controla sola, en virtut d’un acord que s’hagi celebrat amb altres
accionistes o socis de la segona, la majoria dels drets de vot dels accionistes.
Les empreses que mantinguin qualsevol de les relacions que s’inclouen a les lletres a) a d) per mitjà d’una altra o altres
empreses també es consideren una única empresa.
6

Ha d’afegir totes les files que calgui en cas que les que es mostren a la taula no fossin prou per cobrir totes les ajudes.
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Organisme concedent

Finalitat de l’ajuda

Data de sol·licitud

Data de concessió
(si escau)

TOTAL (€)

Import (€)

Sumatori dels imports

Firma de la persona representant legal.

UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo

Iniciativa de Empleo Juvenil
El FSE invierte en tu futuro

9

ANNEX II.
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA JOVE CONTRACTADA
DESTINATÀRIA FINAL DE L’AJUDA AL FOMENT DE LA FEINA ESTABLE I
DE QUALITAT DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA ”LA CAIXA”
La persona jove el contracte de la qual és objecte de sol·licitud de les ajudes destinades al
foment de la feina estable i de qualitat de la Fundació Bancària ”la Caixa” DECLARA SOTA
LA SEVA RESPONSABILITAT que:
És coneixedora que l’ajuda sol·licitada per al seu contracte és objecte de cofinançament pel
Fons Social Europeu i per la Fundació Bancària ”la Caixa”, en aplicació del Programa Operatiu
d’Ocupació Juvenil (POEJ) i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, la finalitat de la qual és la integració
sostenible al mercat de treball de les persones joves que no tenen feina, ni participen en activitats
d’educació i formació, en particular en el context de la Garantia Juvenil.
No es troba en cap dels següents supòsits d’exclusió relatius a les relacions de parentiu amb
l’ocupador: ser cònjuge, ascendent o descendent, o tenir una relació de parentiu per consanguinitat
o afinitat fins al segon grau, inclòs, de l’empresari autònom / l’empresària autònoma contractant
o dels qui ostentin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d’administració, govern o
representació de les empreses o les entitats contractants, excepte en els casos següents:
• Ser fill contractat / filla contractada per compte d’altri per l’ocupador, quan sigui un empresari
autònom / una empresària autònoma, hi convisqui o no.
• Ser l’únic familiar contractat per l’ocupador, quan sigui un empresari autònom / una empresària
autònoma sense assalariats, sense que en cap cas es convisqui a la llar de l’ocupador / de
l’ocupadora ni s’estigui a càrrec seu.
Ser una persona jove amb discapacitat en un grau igual o superior al 33%.
No ha prestat serveis per a la mateixa empresa, grup d’empreses, entitat o relacionades, els dotze
mesos anteriors a la data de la contractació objecte de l’ajuda de la Fundació Bancària ”la Caixa”
mitjançant un contracte per temps indefinit.
En cas que l’ajuda sol·licitada sigui per a una contractació de durada determinada (temporal),
no ha prestat serveis per a la mateixa empresa, grup d’empreses, entitat o relacionades, els sis
mesos anteriors a la data de la contractació objecte de l’ajuda de la Fundació Bancària ”la Caixa”,
mitjançant un contracte laboral de caràcter no indefinit.
No ha estat destinatària final d’una contractació subjecta a aquestes ajudes al foment de la feina
estable i de qualitat de la Fundació Bancària ”la Caixa” en el transcurs de la mateixa convocatòria.
La relació laboral per a la qual se sol·licita l’ajuda de la Fundació Bancària ”la Caixa” no és simulada,
per la qual cosa no és resultat de la connivència amb l’ocupador per a l’obtenció fraudulenta
de prestacions indegudes o superiors a les que escaigui segons l’aplicació de la legislació laboral
vigent.
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No és sòcia amb més del 33% de capital social de l’empresa contractant, en cas que es tracti
d’una societat mercantil.
No està cotitzant en una mutualitat alternativa a la Seguretat Social, ni ocupa càrrecs directius
en qualsevol entitat, empresa o organització, en el moment de formalitzar el contracte.
La contractació no es produeix en el marc d’ofertes públiques de feina o de programes d’ocupació
pública d’interès general o social.
Està inscrita i compleix els requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a
la formalització del contracte.
No ha treballat el dia natural anterior al dia de l’inici del contracte objecte de subvenció. Aquest
requisit no es pot aplicar a les persones joves que es trobin dins del període de quatre mesos des
de la data d’inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de formalitzar el
contracte.
En el marc del contracte de treball respecte del qual s’ha sol·licitat l’ajuda en qüestió, se li ha ofert
feina real i efectiva.
Firma de la persona jove contractada.
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ANNEX III.
CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE LA
PERSONA JOVE CONTRACTADA
En el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil
(POEJ), la Fundació Bancària ”la Caixa” ha estat designada organisme intermedi del POEJ
per al període 2014-2020. En el marc de l’Objectiu Temàtic 8: Promoure la sostenibilitat i la
qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral, la Fundació Bancària ”la Caixa” llança
el Programa ”la Caixa” Feina Jove amb la finalitat d’incentivar la generació de feina jove,
estable i de qualitat i contribuir a la reducció de l’atur juvenil a Espanya.
Aquest programa pretén ser una ajuda directa a les empreses i a les entitats per aconseguir
aquest objectiu dinamitzant, alhora, l’activitat empresarial i, en última instància, el creixement
econòmic.

Dades de contacte de la persona jove
Nom:
Cognom 1:
Cognom 2:
DNI o passaport:
Telèfon mòbil:
E-mail:
Codi postal:

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Responsable del tractament:
Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (en endavant, Fundació
Bancària ”la Caixa”), amb NIF G-58899998 i domicili a la plaça de Weyler, 3, 07001 Palma
(Illes Balears).

Tipus de Dades Personals (en endavant, Dades Personals) que es tractaran:
• Totes les que vostè ens faciliti en el moment de realitzar la seva sol·licitud d’informació de
la nostra entitat.
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• Aquelles dades addicionals que vostè ens faciliti durant la tramitació i gestió de la sol·licitud
d’alta, com també les relacionades amb els tractaments de dades que es descriuen en el
present document, sempre que ens n’hagi donat el seu consentiment o al tractament del
qual estem d’alguna manera legitimats d’acord amb la normativa vigent.
• Dades Personals que vostè ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació per
gestionar la seva sol·licitud, el servei, la consulta o la compra. Aquestes dades depenen de la
seva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació i política de privacitat
de la xarxa social o aplicació esmentada.
Garanteix que indica només Dades Personals certes i actualitzades.

Consentiment per al tractament amb finalitats de comunicació sobre activitats de la
nostra entitat:
Vostè CONSENT de FORMA EXPRESSA que la nostra entitat li pugui enviar comunicacions i
informació, fins i tot per mitjans electrònics, sobre les activitats de la Fundació Bancària ”la
Caixa” en els àmbits social, cultural, educatiu, científic o de recerca. Aquest tractament també
inclou l’anàlisi i el tractament de la informació resultant d’enquestes de satisfacció o de les seves
interaccions amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, que es derivin de la seva activitat particular,
per gestionar d’una manera més eficient l’enviament d’informació que vostè ens sol•licita.
Si vostè consent rebre aquestes comunicacions, el seu consentiment inclou que la nostra entitat
pugui elaborar el seu perfil personal per enviar-li informació sobre les activitats anteriors de
manera personalitzada i ajustada. El perfil personal s’elabora d’acord amb les preferències
que vostè ens manifesti durant la seva relació amb la nostra entitat, les activitats en les quals
participi, les seves diverses interaccions i intercanvis d’informació amb l’entitat i la informació
disponible a internet i a les xarxes socials d’acord amb la seva configuració de privacitat.
El tractament de les Dades Personals per enviar-li comunicacions sobre altres activitats de la
nostra entitat està legitimat pel consentiment de data més recent que vostè hagi atorgat. Si
desitja que li deixem d’enviar aquesta mena de comunicacions, pot revocar el seu consentiment
en qualsevol moment enviant una sol·licitud a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, a les
adreces postal o electrònica indicades. Aquesta revocació no afectarà la licitud dels tractaments
efectuats anteriorment a la revocació, i pot comportar que la Fundació Bancària ”la Caixa” no
pugui dur a terme o complir la seva sol·licitud, el servei, la consulta o la compra o que estigui
afectada per aquesta revocació.

Tractament amb finalitats regulatòries:
La Fundació Bancària ”la Caixa” també tractarà aquelles de les seves Dades Personals que siguin
necessàries per complir les seves obligacions legals i/o regulatòries, com les que estableix la
normativa de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme o la normativa
tributària, per el que està legitimada. De la mateixa manera, les seves dades es podran comunicar
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a administracions públiques i a autoritats de control espanyoles i europees, per al compliment
de les obligacions legals i/o regulatòries que li resultin exigibles.

Decisions individuals automatitzades:
La Fundació Bancària ”la Caixa” no adopta decisions que el puguin afectar significativament
basades únicament en el tractament automatitzat de les seves Dades Personals. Tots els processos
de presa de decisions de la nostra entitat relacionades amb les seves sol·licituds, consultes o
compres es realitzen amb intervenció humana.

Cessions de Dades Personals a tercers:
La Fundació Bancària ”la Caixa” no realitzarà cessions de Dades Personals a tercers sense
obtenir-ne prèviament el seu consentiment, excepte les que siguin necessàries per complir les
obligacions legals a les quals la Fundació Bancària ”la Caixa” estigui subjecta en cada moment
per la seva naturalesa i activitat.

Transferències internacionals de dades:
La nostra entitat té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no
disposen de normativa equivalent a l’europea. La contractació d’aquests serveis compleix tots
els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, aplicant a la transferència de les
seves Dades Personals les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.
Per a més informació sobre les garanties a la privacitat, es pot adreçar al Delegat de Protecció
de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica indicades.

Drets:
Vostè pot retirar el consentiment atorgat, com també exercir els seus drets d’accés, rectificació,
supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i
electrònica indicades.

Delegat de Protecció de Dades:
Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat, vostè pot contactar amb el nostre
Delegat de Protecció de Dades a l’adreça següent: avinguda Diagonal, 621 - 629, 08028
Barcelona, o a l’adreça electrònica dpd@fundacionlacaixa.org.

Reclamacions:
Si considera que el tractament de les seves Dades Personals vulnera la normativa o l’establert
en el present document, pot presentar una reclamació:

Ejemplar para la Fundación Bancaria ”la Caixa”
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• Al nostre Delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica indicades.
• Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà de la seva seu electrònica
o la seva adreça postal.

Conservació de dades:
Les seves Dades Personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb la Fundació
Bancària ”la Caixa” i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant
els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran amb
l’únic efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Quan
hagin finalitzat els terminis de prescripció esmentats, les Dades Personals seran eliminades o,
alternativament, anonimitzades.

Signatura de l’interessat
Jo, ___________________, he llegit, entenc i accepto el tractament de dades descrit en el
present document i garanteixo indicar només dades personals certes i actualitzades

Signatura: ___________

Exemplar per a la Fundació Bancària ”la Caixa”
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CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE LA
PERSONA JOVE CONTRACTADA
En el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil
(POEJ), la Fundació Bancària ”la Caixa” ha estat designada organisme intermedi del POEJ
per al període 2014-2020. En el marc de l’Objectiu Temàtic 8: Promoure la sostenibilitat i la
qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral, la Fundació Bancària ”la Caixa” llança
el Programa ”la Caixa” Feina Jove amb la finalitat d’incentivar la generació de feina jove,
estable i de qualitat i contribuir a reduir l’atur juvenil a Espanya.
Aquest programa pretén ser una ajuda directa a les empreses i a les entitats per aconseguir
aquest objectiu dinamitzant, alhora, l’activitat empresarial i, en última instància, el creixement
econòmic.

Dades de contacte de la persona jove
Nom:
Cognom 1:
Cognom 2:
DNI o passaport:
Telèfon mòbil:
E-mail:
Codi postal:

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Responsable del tractament:
Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (en endavant, Fundació
Bancària ”la Caixa”), amb NIF G-58899998 i domicili a la plaça de Weyler, 3, 07001 Palma
(Illes Balears).

Tipus de Dades Personals (en endavant, Dades Personals) que es tractaran:
• Totes les que vostè ens faciliti en el moment de realitzar la seva sol·licitud d’informació de
la nostra entitat.
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• Aquelles dades addicionals que vostè ens faciliti durant la tramitació i gestió de la sol·licitud
d’alta, com també les relacionades amb els tractaments de dades que es descriuen en el
present document, sempre que ens n’hagi donat el seu consentiment o al tractament del
qual estem d’alguna manera legitimats d’acord amb la normativa vigent.
• Dades Personals que vostè ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació per
gestionar la seva sol·licitud, el servei, la consulta o la compra. Aquestes dades depenen de la
seva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació i política de privacitat
de la xarxa social o aplicació esmentada.
Garanteix que indica només Dades Personals certes i actualitzades.

Consentiment per al tractament amb finalitats de comunicació sobre activitats de la
nostra entitat:
Vostè CONSENT de FORMA EXPRESSA que la nostra entitat li pugui enviar comunicacions i
informació, fins i tot per mitjans electrònics, sobre les activitats de la Fundació Bancària ”la
Caixa” en els àmbits social, cultural, educatiu, científic o de recerca. Aquest tractament també
inclou l’anàlisi i el tractament de la informació resultant d’enquestes de satisfacció o de les seves
interaccions amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, que es derivin de la seva activitat particular,
per gestionar d’una manera més eficient l’enviament d’informació que vostè ens sol•licita.
Si vostè consent rebre aquestes comunicacions, el seu consentiment inclou que la nostra entitat
pugui elaborar el seu perfil personal per enviar-li informació sobre les activitats anteriors de
manera personalitzada i ajustada. El perfil personal s’elabora d’acord amb les preferències
que vostè ens manifesti durant la seva relació amb la nostra entitat, les activitats en les quals
participi, les seves diverses interaccions i intercanvis d’informació amb l’entitat i la informació
disponible a internet i a les xarxes socials d’acord amb la seva configuració de privacitat.
El tractament de les Dades Personals per enviar-li comunicacions sobre altres activitats de la
nostra entitat està legitimat pel consentiment de data més recent que vostè hagi atorgat. Si
desitja que li deixem d’enviar aquesta mena de comunicacions, pot revocar el seu consentiment
en qualsevol moment enviant una sol·licitud a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, a les
adreces postal o electrònica indicades. Aquesta revocació no afectarà la licitud dels tractaments
efectuats anteriorment a la revocació, i pot comportar que la Fundació Bancària ”la Caixa” no
pugui dur a terme o complir la seva sol·licitud, el servei, la consulta o la compra o que estigui
afectada per aquesta revocació.

Tractament amb finalitats regulatòries:
La Fundació Bancària ”la Caixa” també tractarà aquelles de les seves Dades Personals que siguin
necessàries per complir les seves obligacions legals i/o regulatòries, com les que estableix la
normativa de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme o la normativa
tributària, per el que està legitimada. De la mateixa manera, les seves dades es podran comunicar
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a administracions públiques i a autoritats de control espanyoles i europees, per al compliment
de les obligacions legals i/o regulatòries que li resultin exigibles.

Decisions individuals automatitzades:
La Fundació Bancària ”la Caixa” no adopta decisions que el puguin afectar significativament
basades únicament en el tractament automatitzat de les seves Dades Personals. Tots els processos
de presa de decisions de la nostra entitat relacionades amb les seves sol·licituds, consultes o
compres es realitzen amb intervenció humana.

Cessions de Dades Personals a tercers:
La Fundació Bancària ”la Caixa” no realitzarà cessions de Dades Personals a tercers sense
obtenir-ne prèviament el seu consentiment, excepte les que siguin necessàries per complir les
obligacions legals a les quals la Fundació Bancària ”la Caixa” estigui subjecta en cada moment
per la seva naturalesa i activitat.

Transferències internacionals de dades:
La nostra entitat té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no
disposen de normativa equivalent a l’europea. La contractació d’aquests serveis compleix tots
els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, aplicant a la transferència de les
seves Dades Personals les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.
Per a més informació sobre les garanties a la privacitat, es pot adreçar al Delegat de Protecció
de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica indicades.

Drets:
Vostè pot retirar el consentiment atorgat, com també exercir els seus drets d’accés, rectificació,
supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i
electrònica indicades.

Delegat de Protecció de Dades:
Per a més informació sobre les garanties a la seva privacitat, vostè pot contactar amb el nostre
Delegat de Protecció de Dades a l’adreça següent: avinguda Diagonal, 621 - 629, 08028
Barcelona, o a l’adreça electrònica dpd@fundacionlacaixa.org.

Reclamacions:
Si considera que el tractament de les seves Dades Personals vulnera la normativa o l’establert
en el present document, pot presentar una reclamació:
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• Al nostre Delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica indicades.
• Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà de la seva seu electrònica
o la seva adreça postal.

Conservació de dades:
Les seves Dades Personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb la Fundació
Bancària ”la Caixa” i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant
els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran amb
l’únic efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Quan
hagin finalitzat els terminis de prescripció esmentats, les Dades Personals seran eliminades o,
alternativament, anonimitzades.

Signatura de l’interessat:
Jo, ___________________, he llegit, entenc i accepto el tractament de dades descrit en el
present document i garanteixo indicar només dades personals certes i actualitzades

Signatura: ___________

Exemplar per a la persona interessada
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Procediment d’enviament del consentiment de la persona
jove contractada
1.

Descarregar el document i signar-lo (per part de la persona contractada).

2.

Adjuntar la còpia signada per a la Fundació Bancària ”la Caixa” a l’apartat corresponent
de la sol·licitud de l’ajuda a l’aplicació.

3.

Enviar la còpia original per a la Fundació Bancària ”la Caixa” a l’adreça següent. Per
evitar que s’extraviï, envieu per missatger:

OFISFERA - Fundació Tallers
C/ Almogàvers, 18
08924 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
A l’atenció de Daniel Vicente / Mabel Bernal

La còpia original firmada per a la persona interessada l’ha de custodiar la persona
jove.
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ANNEX IV
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EMPRESA O L’ENTITAT BENEFICIÀRIA
DE MANTENIMENT DE LES CONDICIONS QUE VAN DONAR LLOC A LA
CONCESSIÓ DE L’AJUDA

El Sr. / la Sra. __________________________, amb NIF7______________, actuant en nom
seu o en representació de l’ entitat sol·licitant, DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Que manté totes les condicions que van donar lloc a la concessió de l’ajuda.
Que en el període de liquidació (marqueu només una opció):
No ha sol·licitat o obtingut altres subvencions o ajudes que financin el cost salarial de la
persona jove i no es tracta de bonificacions o deduccions en les quotes a la Seguretat Social.
Sí que ha sol·licitat o obtingut les subvencions o ajudes següents que financen el cost salarial de
la persona jove i no es tracta de bonificacions o deduccions en les quotes a la Seguretat Social:

Organisme concedent

Finalitat de l’ajuda

Data de sol·licitud

Data de concessió
(si escau)

TOTAL (€)

7

Import (€)

Sumatori dels imports

DNI o document que, si escau, el substitueixi de manera reglamentària.
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Que amb relació a les subvencions o les ajudes sotmeses al règim de minimis de qualsevol
naturalesa o forma i finalitat que ha rebut l’empresa, entenent per empresa la definició d’única
empresa de l’article 1.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 (marqueu només una opció):
No ha sol·licitat i/o obtingut noves subvencions o ajudes sotmeses al règim de minimis
addicionals a les que s’han declarat a l’annex I presentat amb la sol·licitud d’ajuda, de qualsevol
naturalesa o forma i finalitat els últims tres exercicis fiscals com a única empresa, en els termes
que s’estableixen a l’article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de
desembre del 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament
de la Unió Europea a les ajudes de minimis.
Sí que ha sol·licitat i/o obtingut les següents noves subvencions o ajudes sotmeses al règim de
minimis addicionals a les que s’han declarat a l’annex I presentat en la sol·licitud d’ajuda, de
qualsevol naturalesa o forma i finalitat els últims tres exercicis fiscals com a única empresa, en
els termes que s’estableixen a l’article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió,
de 18 de desembre del 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis9:

Organisme concedent

Finalitat de l’ajuda

Data de sol·licitud

Data de concessió
(si escau)

TOTAL (€)

Import (€)

Sumatori dels imports

Firma de la persona representant legal.

S’entén per única empresa la definició que es recull a l’article 1.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de
18 de desembre del 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les
ajudes de minimis. Per tant, s’han de computar totes les subvencions o les ajudes sotmeses al règim de minimis de qualsevol
naturalesa o forma i finalitat que s’hagin concedit a l’empresa entesa com a única empresa, és a dir, les que s’hagin rebut en
conjunt per totes les societats que tinguin almenys un dels següents vincles entre si:
8

a) una empresa té la majoria dels drets de vot dels accionistes o els socis d’una altra empresa;
b) una empresa té dret a nomenar o revocar la majoria dels membres de l’òrgan d’administració, direcció o control d’una
altra societat;
c) una empresa té dret a exercir una influència dominant sobre una altra, en virtut d’un contracte que s’hi hagi celebrat o
una clàusula estatutària de la segona empresa;
d) una empresa, accionista o associada a una altra, controla sola, en virtut d’un acord que s’hagi celebrat amb altres accionistes
o socis de la segona, la majoria dels drets de vot dels seus accionistes.
Les empreses que mantinguin qualsevol de les relacions que s’inclouen a les lletres a) a d) per mitjà d’una altra o altres empreses
també es consideren una única empresa.
9

Ha d’afegir totes les files que calgui en cas que les que es mostren a la taula no siguin prou per cobrir totes les ajudes.
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ANNEX V
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EMPRESA O L’ENTITAT BENEFICIÀRIA
RELATIVA A SITUACIONS DE LA PERSONA JOVE CONTRACTADA
CORRESPONENTS AL PERÍODE DE LIQUIDACIÓ SOL·LICITAT EN LES
QUALS NO S’HA PRESTAT SERVEI EFECTIU
El Sr. / la Sra. __________________________, amb NIF10______________, actuant en nom seu
o en representació de l’entitat sol·licitant, DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que
totes les dades d’aquesta declaració relatives a la persona jove treballadora corresponents
al període de liquidació sol·licitat són certes i completes i que està en possessió de tots els
documents que en justifiquen la veracitat11.

INDICAR TOTES LES CIRCUMSTÀNCIES DE LA PERSONA JOVE TREBALLADORA QUE
S’HAGIN PRODUÏT DURANT EL PERÍODE DE LIQUIDACIÓ SOL·LICITAT QUE ES RELACIONEN
A CONTINUACIÓ:
Incapacitat temporal, permís per
paternitat/maternitat, absències,
vagues

Indiqueu
SÍ o NO

Data d’inici

Data de fi

Baixes per incapacitat temporal
Permís de paternitat o maternitat
Absències injustificades
Situacions de vaga

Causes regulades a l’article 37.3
de l’Estatut dels Treballadors

Termini estipulat a
l’Estatut dels
Treballadors

37.3.a) Matrimoni.

15 dies naturals

37.3.b) Naixement de fill.

2 dies

37.3.b) Defunció, accident o malaltia
greus, hospitalització o intervenció
quirúrgica sense hospitalització que
precisi repòs domiciliari, de parents
fins al segon grau de consanguinitat
o afinitat.

2 dies

Indiqueu
SÍ o NO

Data d’inici
de la causa

10

DNI o document que, si escau, el substitueixi de manera reglamentària.

11

S’han d’omplir totes les files de cadascuna de les dues taules. En cas que no escaigui, indiqui NO.

Data de fi
de la causa
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37.3.b) Cont. Quan pel motiu que es
regula a l’article 37.3.b) el treballador
necessiti fer un desplaçament a aquest
efecte.

4 dies

37.3.c) Trasllat del domicili habitual.

1 dia

37.3.d) Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal,
comprès l’exercici del sufragi actiu.

Pel temps indispensable
o quan consti en una norma legal o convencional
un període determinat,
s’estarà al que disposi
pel que fa a durada de
l’absència.

37.3.e) Realització de funcions sindicals o de representació del personal
en els termes que s’estableixen legalment o convencionalment.

Quan el compliment del
deure esmentat anteriorment suposi la impossibilitat de la prestació del
treball degut en més del
vint per cent de les hores
laborables en un període
de tres mesos, l’empresa
pot passar el treballador afectat a la situació
d’excedència regulada a
l’article 46.1 de l’ET.

37.3.f) Realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part
i, en els casos d’adopció, guarda amb
finalitats d’adopció o acollida, per a
l’assistència a les preceptives sessions
d’informació i preparació i per a la
realització dels preceptius informes
psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, sempre, en tots els
casos, que hagin de tenir lloc dins de
la jornada de treball.

En els termes que
s’estableixen legalment o
convencionalment.

Pel temps indispensable.

Firma de la persona representant legal.
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ANNEX VI
CALENDARI

INTERVINENT

FASE

TERMINI

Convocatòria

Sol·licitant

Termini per presentar sol·licituds

Màxim TRES (3) mesos a partir de la data de
formalització del contracte. No s’admetran contractes
formalitzats de manera prèvia a l’inici de la
convocatòria.

FBLC

Termini per resoldre la concessió
o la denegació de l’ajuda

DOS (2) mesos a partir de la data de tramitació de la
sol·licitud per part de la sol·licitant.

FBLC

Termini per fer requeriments
d’esmena de la sol·licitud

Dins dels DOS (2) mesos a partir de la data de
tramitació de la sol·licitud.
DEU (10) dies naturals comptats a partir de l’endemà
de la data de comunicació del primer requeriment
d’esmena.
CINC (5) dies naturals comptats a partir de l’endemà
de la data de comunicació del segon requeriment
d’esmena, sempre que s’hagi atès el requeriment de
DEU (10) dies.

Sol·licitant

Termini per esmenar la
sol·licitud

Sol·licitant

Termini per a l’acceptació de
l’ajuda per part de les entitats

DEU (10) dies naturals comptats a partir de l’endemà
de la data de comunicació de la resolució de la
concessió de l’ajuda.

Sol·licitant

Termini per formular
al·legacions contra la resolució
de denegació o concessió de
l’ajuda

DEU (10) dies naturals comptats a partir de l’endemà
de la data de comunicació de la resolució de concessió
o denegació de l’ajuda.

FBLC

Termini per resoldre les
al·legacions presentades

DEU (10) dies naturals a partir de l’endemà de rebre les
al·legacions.

Liquidació de l’ajuda

Beneficiària

Termini per sol·licitar la primera
liquidació semestral del
pagament de l’ajuda

QUINZE (15) dies naturals un cop acabat el període
mínim de permanència de SIS (6) mesos (a partir de la
data de formalització del contracte).

Beneficiària

Termini per sol·licitar la
liquidació del pagament de
les fases 2 i 3 dels contractes
indefinits

QUINZE (15) dies naturals un cop acabada cada fase
(trimestre).
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INTERVINENT

FASE

TERMINI

FBLC

Termini per a l’aprovació o la
denegació del pagament

DOS (2) mesos a partir de la data de tramitació de la
sol·licitud de liquidació per part de la beneficiària.

FBLC

Termini per al pagament a la
beneficiària

NORANTA (90) dies a partir de la data de tramitació de
la sol·licitud de liquidació per part de la beneficiària.

FBLC

Termini per fer requeriments
d’esmena de la sol·licitud de
liquidació

Dins dels DOS (2) mesos a partir de la tramitació de la
sol·licitud de liquidació.

Beneficiària

Termini per esmenar la
sol·licitud de liquidació

DEU (10) dies naturals comptats a partir de l’endemà
de la data de comunicació del primer requeriment
d’esmena.
CINC (5) dies naturals comptats a partir de l’endemà
de la data de comunicació del segon requeriment
d’esmena, sempre que s0hagi atès el requeriment de
DEU (10) dies.

Beneficiària

Termini per formular
al·legacions contra la resolució
de liquidació

DEU (10) dies naturals comptats a partir de l’endemà
de la data de comunicació de la resolució de concessió
o denegació de l’ajuda.

FBLC

Termini per resoldre les
al·legacions presentades

DEU (10) dies naturals a partir de l’endemà de rebre les
al·legacions.

Beneficiària

Termini per formular
al·legacions i presentar
documentació justificativa
contra la comunicació
d’incompliment de les
condicions de l’ajuda

DEU (10) dies naturals comptats a partir de l’endemà
de la data de comunicació d’incompliment.

FBCL

Termini per resoldre el
procediment de reintegrament

UN (1) mes des que hagi transcorregut el termini per
formular al·legacions o presentar documents per part
de la beneficiària.

Beneficiària

Termini per fer el reintegrament
de quantitats en cas de
resolució d’incompliment

UN (1) mes des de la data de comunicació de la
resolució d’incompliment.

Reintegrament
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