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Document de recurs - Referent a la resolució d’atorgament de la subvenció Garantia Juvenil 
tramitades el 2020  
 
La resolució es sol tractar d’un document de 3 pàgines on, a la primera i segona pàgina s’exposen 
els fonaments de dret, i a la tercera pàgina posa “resolc”. Si posa: 

- ATORGAR la subvenció, és que sí.  
- NO ATORGAR  la subvenció, és que no.  

 
Si us han atorgat l’ajuda de Garantia Juvenil, cal que: 
 
 Mantingueu la situació com a persona donada d’alta d’autònoms durant el període d’un 

any des del dia de l’alta d’activitat.   
 Durant aquest any no es pot treballar per altri com a persona treballador en cap lloc, ni 

tan sols un dia per fer una feina puntual, perquè es passaria a incomplir els requisits de 
la subvenció. 

 Continuar amb la mateixa activitat per la que es va demanar l’ajut, per tant no donar de 
baixa l’IAE principal  

 
Una altra cosa a tenir en compte són els 11 punts de l’apartat “fonaments de dret”, de la 
resolució rebuda. Destaquem els següents:  
 
En el punt 3  
Exposa que caldrà que es faci publicitat conforme s’ha rebut aquesta subvenció. Concretament 
diu: 
 

• En totes les mesures d’informació i comunicació que realitzi. Així doncs, a la web, als 
correus electrònics enviats, web, xarxes socials, peu pàgina factures .... caldrà que 
apareguin els logos i fer esment a la Garantia Juvenil.  

• També específica que caldrà col·locar un cartell visible al públic,  podent ser cartells de 
sobretaula o de paret a l’entrada del local, al taulell, taula...., on també caldrà fer-ne 
esment.   

• Més endavant d’aquest document, disposeu de la transcripció literal de l’Article 21 amb 
els enllaços per a la descàrrega dels emblemes (logos) i un parell de possibles exemples 
de mesures de publicitat.   

 
En el punt 4 
Recordar que caldrà mantenir l’alta durant 12 mesos ininterromputs.  Si hi ha baixa anticipada 
caldrà retornar els diners, i per tant caldrà fer la notificació de seguida. Si la baixa és després 
dels 8 mesos d’alta, només es retornarà la part no meritada.  
 
En els punts 2 i 6 
Fa referència a que més endavant es farà una visita d’inspecció. Aproximadament durant juliol-
agost 2021 us contactaran per establir una visita de verificació.  Principalment es verificarà que 
realment es fa l’activitat i que es compta amb els mitjans de publicitat esmentats al punt 3.  
 
També demanen un arxiu de full de càlcul de registre d’ingressos i despeses, per a comprovar 
que la subvenció apareix registrada com un ingrés de l’activitat, dins d’altres ingressos, com a 
subvenció corrent. Aquesta subvenció no està subjecte a iva però si que tributarà com ingrés de 
l’activitat. 



 
Els punts 5 i 7 
Són informatius, parlen de la tipologia d’ajut que es tracta. 
 
En el punt 8 
Exposa que cal complir amb totes les obligacions establertes a la base 22.  Aquest article de la 
llei de Garantia Juvenil el teniu més endavant en aquest mateix document. Segurament es 
compleix tot, però cal tenir-ho en compte.  
 
Els articles que queden parlen principalment de la tramitació del pagament, que serà quan hi 
hagi liquiditat. En anys anteriors aquest primer pagament de 8000€ es realitzava entre els mesos 
de desembre-gener.  Els 2000€ restants es paguen sempre al final del període d’execució, que 
això serà d’aquí un any (a partir de novembre 2021) , i quan s’hagi revisat que tothom compleixi 
amb els requisits de la subvenció.  
 
Per qualsevol canvi de domicili, de compte corrent o de dada significativa, s’ha de notificar 
online com aportació de documentació complementaria a la garantia juvenil,  perquè ho tinguin 
en compte.  
 
Per últim, si voleu saber l’estat  exacte del vostre expedient de subvenció, preguntar quan 
cobrareu l’ajut o qualsevol altra pregunta o dubte relacionat amb aquesta subvenció de la 
Garantia Juvenil: 
 

1) Podeu trucar al telèfon 012 de la Generalitat i us passaran amb les persones de 
referència que gestionen aquesta subvenció. 

 
2) Podeu fer la consulta online, a través de la Seu electrònica de la Generalitat  de 

Catalunya : 
 
https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/acces 

 
3) O bé, contactar directament amb el DEPARTAMENT D’OCUPACIÓ de la Generalitat , 

secció dels ajuts autònoms GARANTIA JUVENIL (seu a Girona): 

 

Plaça de Pompeu Fabra, 1 

17002  Girona 

Telèfon 872 97 50 00 

 
4) O bé, demanar una cita prèvia per fer la consulta presencialment:  

 
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=17461 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/acces
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=17461


Les persones beneficiàries de les subvencions han de donar la publicitat adequada 
al caràcter públic del finançament del programa d'acord amb el que estableix la base 
21 de l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, reguladora d'aquests ajuts. 
 
Base 21. Publicitat de les subvencions per part de la persona beneficiària  
 
21.1 El beneficiari de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del 
finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que 
estableix la base que regula les obligacions de les persones beneficiàries i d'acord amb el que 
preveu l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
21.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar els beneficiaris de les subvencions són les 
següents: Llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, 
materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals, o en esments als mitjans de comunicació.  
 
En totes les mesures d'informació i comunicació que realitzi, hi ha d'incloure l'emblema de la 
Unió, una referència a la Unió Europea, una referència a l'FSE i a la Iniciativa d'Ocupació Juvenil 
i el lema “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”.  
 
Les esmentades imatges es poden consultar a la web: 
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/que-es-garantia-juvenil/Corporativa/index.html 
 
A més, també cal incloure la imatge institucional del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, que es pot consultar a la web: 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-
imatgespropies/departament-de-treball-afers-socials-i-families/Identificacions-del-
Departament/departament/  
 
21.3 Durant la realització de l'operació ha d'informar el públic en el seu espai web, si en disposa, 
de l'operació cofinançada, i ha de col·locar un cartell visible al públic on consti el cofinançament 
de l'FSE. 21.4 S'ha d'assegurar que les persones beneficiàries de l'actuació han estat informades 
del cofinançament del Fons Social Europeu. Concretament, s'ha de fer constar el cofinançament 
de l'FSE en qualsevol document que es lliuri als participants o que formi part de l'expedient de 
l'actuació cofinançada. 
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POSSIBLES EXEMPLES 
 
 
Les accions que duu a terme “(posa el teu nom)” estan realitzades amb el suport del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies,  i el cofinançament a través del Programa Operatiu d’Ocupació 
Juvenil 2014-20 del Fons Social Europeu.  
 
La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l'atur juvenil, impulsada a Catalunya a través del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

 

  
 

 
 
 
 

 
He rebut una subvenció en la modalitat d’ajuts a l’autoocupació de joves inscrits al Programa de 
Garantia Juvenil d’acord amb l’Ordre TSF/181/2017,de 27 de juliol, tramitada amb el núm. 
d’expedient TSF064/20/-----.*   
 
La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l’atur juvenil. Aquesta actuació és elegible a través del 
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M90P001, del Fons Social Europeu, amb un 
cofinançament de 91,89%. 

 
   

 
 
 
 
*el teu número d’expedient el trobaràs a la teva resolució, és el primer que s’especifica a la 
carta. “expedient TSF064/20/xxxx” 
 
 
 
No feu captura pantalla d’aquests logotips. A la pàgina anterior teniu els enllaços per a 
descarregar-los.  
 
 



Article 22: Obligacions de les persones beneficiàries 

 
Són obligacions generals de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions: 
 
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.  
 
b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions 
que determinen la concessió, o el gaudi de la subvenció, mitjançant els justificants de les 
despeses que ha de cobrir l'import finançat i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha 
concedit la subvenció. 
 

c) Conservar els justificants originals i electrònics, i la resta de documentació 
relacionada amb la subvenció atorgada durant un període mínim de cinc anys. I, 
atès el cofinançament, conservar tots els documents justificatius de les despeses 
cofinançades pe l'FSE durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre de l'any 
següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs 
les despeses. L'òrgan concedent informarà els beneficiaris de la data d'inici d'aquest 
termini. Els documents s'han de conservar en forma d'original o còpia compulsada de 
l'original o en versió electrònica de documents originals.  
 
d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es 
pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol 
canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor, abans de la 
finalització del termini d'execució, que ha de valorar la proposta de modificació i la pot 
acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits 
i les condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin 
estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.  
 
e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que 
corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura 
de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota 
la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.  
 
f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o 
concedides per a la mateixa finalitat, ajudes, ingressos o recursos que recaiguin sobre 
la mateixa activitat objecte de la subvenció, i qualsevol altra alteració produïda en les ja 
comunicades, per tal que se'n pugui avaluar la compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha 
d'efectuar tan aviat com se sàpiga i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació 
donada als fons percebuts.  
 

suferrer
Ressaltat

suferrer
Ressaltat



g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable 
al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que 
siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir 
l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.  
h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la 
subvenció en els termes que s'indiquin a la resolució corresponent.  
 
i) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella 
inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures 
de difusió incloses en aquestes bases. 
 
 j) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti 
verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, 
i de l'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les 
despeses derivades de la realització d'aquestes activitats, amb els imports que es 
presentaran a cofinançament del Fons Social Europeu.  
 
k) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a 
cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti 
verificar el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu.  
 
l) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre.  
 
m) Acceptar la seva inclusió a la llista de beneficiaris publicada d'acord amb l'article 
115, apartat 2, del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 
17 de desembre de 2013.  
 
n) En el cas que els beneficiaris siguin persones jurídiques i l'import a atorgar sigui 
superior a 10.000,00 euros, comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració 
responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o 
administració, a l'efecte de fer-les públiques, un cop concedida la subvenció, en 
compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.  
 
o) D'acord amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, 
de protecció del menor, en cas que les persones beneficiàries finals del programa 
subvencionat puguin tenir contacte amb menors en l'exercici d'activitats relacionades 
amb el programa, la persona beneficiària ha de complir l'obligatorietat de disposar de 
l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents 
sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma per algun 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.  



 
p) No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada. ISSN 1988-298X 
http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 12/14 Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya Núm. 7424 - 1.8.2017 CVE-DOGC-A-17209069-2017  
 
q) Mantenir l'alta al corresponent règim de la Seguretat Social o mutualitat durant 12 
mesos sencers ininterromputs. 
 




