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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL
SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ EMT/1447/2022, de 5 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació
amb les actuacions del programa d'ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per
treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC –
AJUTS AGRÀRIA) (ref. BDNS 626528).
Els objectius del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el context de la campanya agrària són fomentar el
treball regular i de qualitat, assegurar la contractació de proximitat i garantir un allotjament digne i segur als
treballadors i treballadores de la campanya, ajudar la pagesia i treballar amb concert amb tots els actors
territorials garantint una ocupació de qualitat.
Per tal d'assolir aquests objectius el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya va publicar l'Ordre EMT/185/2021,
de 27 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per al foment de la
contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 8513).
Aquests ajuts estan adreçats a persones físiques i jurídiques del sector agrari amb l'objectiu de fomentar la
contractació laboral de persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal
d'ocupació per a treballar durant la campanya agrària a Catalunya.
L'any 2021 es van convocar aquests ajuts mitjançant Resolució EMT/3165/2021, de 13 d'octubre, per la qual
s'obre convocatòria per a l'any 2021 en relació amb les actuacions del programa d'ajuts per al foment de la
contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC-ajuts agrària).
Com a resultat de l'experiència pilot del 2021, en la convocatòria 2022 s'introdueixen una sèrie de millores
consensuades amb els agents socials i que tenen per objectiu optimitzar el treball regular i de qualitat en el
sector agrari, com ara l'increment de l'import de l'ajut per setmana de treball o la realització de totes aquelles
activitats relacionades amb la campanya agrària.
El treball a l'agricultura és estacional i dispers geogràficament amb una gran diversitat de produccions en les
diferents demarcacions agrícoles de Catalunya. Les campanyes agràries es distribueixen durant tot l'any al llarg
del territori català.
Els treballs de recol·lecció de la producció són els més coneguts per la concentració en uns mesos concrets un
gran volum de persones que hi treballen però existeixen dos treballs fonamentals en l'agricultura, els treballs
de manteniment de finques, que es desenvolupen durant tot l'any, i els treballs d'esporga.
Així, aquesta convocatòria pretén ajudar les persones empresàries i les petites empreses, que són les que
sempre es veuen més afectades per les crisis del sector, oferint un ajut destinat a incentivar la contractació de
persones desocupades en la campanya de recollida de la fruita i les altres campanyes que s'hi relacionen, i
assegurar que, a aquelles que han de pernoctar en la localitat del lloc de treball, se'ls ofereixi un allotjament
digne i de qualitat.
En el context de la campanya agrària, i tal com estableix el conveni agropecuari de Catalunya, és molt
important assegurar que s'ofereix un allotjament en condicions a les persones que treballen en la campanya
agrària i que viuen a una distància determinada del lloc de treball i no poden tornar a casa a dormir. En aquest
sentit, aquest programa d'ajuts per a la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya
agrària garanteix que l'allotjament que s'ofereix és de qualitat, atès que és obligació de les entitats
beneficiàries complir amb l'article 39 de la Resolució EMT/3126/2018, de 3 de desembre, per la qual es disposa
la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya, pel que fa referència a les
condicions d'allotjament i manutenció i del personal intern, eventual i de temporada durant les campanyes
agràries a Catalunya.
Atès el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya;
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Atesa la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya;
Ateses la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 i la Llei
2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic;
Atès el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia
de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball;
Vistos els informes del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, després d'informar-ne prèviament el Consell
de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i fent ús de les facultats que em són conferides, d'acord
amb l'article 27 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya,
Per tot això,

Resolc:

Article 1
Objecte
Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2022, per a la presentació de sol·licituds per
a la concessió dels ajuts previstos en l'Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya el 27 de setembre, DOGC núm.8513.

Article 2
Actuacions subvencionables
D'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, les actuacions
subvencionables són les contractacions, d'entre una i quatre setmanes de contracte laboral, de persones
desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació per a treballar durant la
campanya agrària a Catalunya.

Article 3
Persones o entitats beneficiàries
D'acord amb la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, les persones o entitats
beneficiàries dels ajuts que preveu aquesta Resolució són les persones físiques o jurídiques, les agrupacions de
persones físiques o jurídiques privades sense personalitat jurídica i les comunitats de béns amb capacitat per
subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a
Catalunya dins del marc de la campanya agrària.
Les entitats beneficiaries han de tenir un màxim de deu persones treballadores prèviament a la contractació de
la persona destinatària.

Article 4
Requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària
Els requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària estan recollits a les bases 3 i 4 de l'annex
1 de l'Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre.

Article 5
Persones destinatàries
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D'acord amb la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, les persones destinatàries
dels ajuts que preveu aquesta Resolució són persones que, en el moment de la contractació, siguin persones
desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació, inscrites com a
demandants d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Article 6
Àmbit territorial
D'acord amb la base 5.7 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, l'àmbit territorial per al
desenvolupament de les accions objecte de l'ajut és Catalunya.

Article 7
Aplicació pressupostària i import convocat
7.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts és de 250.000 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària D/470000118/331L/0000 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any
2022.
Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal
d'imputar correctament les entitats beneficiàries dels ajuts, d'acord amb la seva naturalesa econòmica, a
l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2022. Així mateix,
si la convocatòria té identificats pressupostàriament els imports per a cada actuació o línia, aquestes quantitats
seran flexibles entre elles; per tant, la distribució inicial d'imports de cada partida pressupostària pot modificarse d'acord amb el desenvolupament i les necessitats de cada programa, sempre que no superi l'import de la
convocatòria.
D'acord amb l'article 21.1 de la llei 1/2021, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2022, “En les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes i afectats, tant si es
tracta d'ingressos previstos en el pressupost inicial com si són ingressos addicionals no previstos que han
generat crèdit, d'acord amb el que estableix l'article 9.3, no es poden ordenar pagaments fins que no s'hagi
produït efectivament l'ingrés en la tresoreria corresponent.”
7.1.1 Aquests imports es poden ampliar mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya.
7.1.2 La concessió dels ajuts que preveu aquesta Resolució, així com l'efectivitat de la quantia addicional
esmentada, resten condicionades a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de
la concessió de l'ajut.
7.2 Les actuacions que preveu aquesta Resolució seran a càrrec dels programes que s'acordin a la Conferència
Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social de l'any 2022.
7.3 En el supòsit que després de dictar la resolució d'atorgament dels ajuts s'hagin produït renúncies,
revocacions o reintegraments, es podran assignar nous atorgaments de sol·licituds que no van obtenir ajut
perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible i que complien els requisits per obtenir l'ajut que disposen
aquestes convocatòries, seguint l'ordre de prelació d'acord amb la data de l'assentament de registre de les
sol·licituds.
7.4 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reduir parcialment o totalment la
subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, a conseqüència de les restriccions que
derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 8
Quantia
D'acord amb el que preveu la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, la quantia del
mòdul econòmic és de 90 euros per setmana de contracte, amb un màxim de 4 setmanes subvencionables per
contracte.
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Article 9
Sol·licituds i termini de presentació
9.1 El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9.00 hores del dia hàbil posterior a la data de
publicació d'aquesta Resolució, i finalitza a les 15.00 hores del 31 d'octubre de 2022.
9.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/185/2021, de 27 de setembre.
9.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits a la base 9 de l'annex 1 de
l'Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre.
9.4 Les actuacions subvencionables s'han d'executar prèviament a la presentació de la sol·licitud corresponent,
i en cap cas serà subvencionable un nombre de setmanes superior a l'efectivament executat.

Article 10
Documentació de la sol·licitud
La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la que s'indica a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/185/2021, de 27 de setembre.

Article 11
Requisits per obtenir l'ajut
Els requisits per obtenir l'ajut estan recollits a la base 12 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/185/2021, de 27 de
setembre.
Les bases 3 i 4 de l´Ordre de bases fan referència als requisits per obtenir la condició de beneficiari. Els
requisits per obtenir l´ajut es troben en l´article 12 que ens dirigeix als articles 5 i 6.
Els contractes han d'estar formalitzats amb persones empadronades a menys de 40 quilòmetres de distància
del lloc on hagin de realitzar els treballs agrícoles, o bé tenir un allotjament que els hagi facilitat l'empresari
dins d'aquest radi. En aquest sentit l'entitat beneficiària ha de declarar les dades de la persona contractada al
formulari de sol·licitud.

Article 12
Procediment de concessió
El procediment de concessió de les actuacions subvencionades en aquesta Resolució és el de concurrència no
competitiva, que està regulat a la base 13 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre.

Article 13
Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos
13.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió dels ajuts és la persona titular de la
Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació, d'acord amb la base 13.2 de l'annex 1 de l'Ordre
EMT/185/2021, de 27 de setembre.
13.2 L'òrgan competent per dictar la resolució, el mitjà de notificació i el règim de recursos és la persona
titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb la base 14.1 de l'annex 1 de
l'Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre.
13.3 D'acord amb la base 14.2 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, el termini màxim
per emetre la resolució i notificar-la serà de 6 mesos, a comptar de la data de la publicació de la present
resolució.
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Article 14
Període i termini d'execució
Les actuacions subvencionables que preveu aquesta Resolució s'han d'iniciar a partir de l'endemà de la seva
publicació i han de finalitzar com a màxim el 31 d'octubre de 2022.
El termini d'execució de les actuacions subvencionables és d'un mínim d'una setmana i d'un màxim de quatre
setmanes.

Article 15
Indicadors
D'acord amb la base 26 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, els indicadors i els
mecanismes de recollida d'aquests són els següents:
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya registrarà les dades sobre les persones contractades mitjançant
l'aplicació SICAS, i sistematitzarà la informació sobre les empreses beneficiàries a partir de les resolucions
d'atorgament, amb l'objectiu d'informar dels indicadors establerts al Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE),
al Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (PDPA), i
als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Article 16
Mesures de seguretat
En compliment dels deures en matèria preventiva, les entitats beneficiàries hauran d'adoptar les actuacions i
mesures necessàries per garantir la seguretat en la salut de les persones treballadores i usuàries. Aquestes
mesures caldrà consultar-les o acordar-les quan escaigui, seguint els procediments legalment previstos, amb
els comitès de seguretat i salut, o amb la participació dels delegats i delegades de prevenció, sens perjudicis
dels temes que afectin les relacions laborals, que hauran de ser canalitzats cap als òrgans de participació i
representació legals.
El Consell de Relacions Laborals de Catalunya, ha elaborat i publicat un recull de recomanacions de mesures
preventives i organitzatives per dur a terme aquesta planificació
(https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mesurescoronavirus /).
En aquest sentit, les entitats beneficiàries hauran de presentar declaració responsable d'acord amb el model
normalitzat disponible al Catàleg d'impresos
(https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-390-00.pdf),
indicant el compromís de dur a terme les mesures corresponents del detall d'actuacions previstes en l'apartat I
del document de les Recomanacions esmentat.

Article 17
Publicitat i efectes
Es dona publicitat a aquesta Resolució a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per al general
coneixement. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.
Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació.

Article 18
Publicitat del finançament
D´acord amb la base 28 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, les entitats beneficiàries
hauran d'incloure la imatge institucional de l'entitat concedent i la llegenda relativa al finançament públic en
cartells o materials impresos i exposats en zones comuns, o en mitjans electrònics i audiovisuals, o mencions
fetes als mitjans de comunicació.
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La llegenda haurà de dir concretament: “Ajuts promoguts i impulsats pel Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, i finançats per la Conferència Sectorial d'Ocupació ”.

Article 19
Règim de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant
la persona titular de la Secretaria de Treball del Departament d'Empresa i Treball, en el termini d'un mes
comptat des de l'endemà de la data de la seva publicació, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o
qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de maig de 2022

Juan José Torres López
Director del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

(22.133.070)
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