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INSTRUCCIÓ 12/2017 

 

 

DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ D’OPERACIONS COFINANÇADES EN EL 

MARC DEL PROGRAMA OPERATIU DEL FONS SOCIAL EUROPEU DE 

CATALUNYA (POCAT) 2014-2020 I DEL PROGRAMA OPERATIU D’OCUPACIÓ 

JUVENIL 2014-2020 

 

1. OBJECTE 

 

Aquesta instrucció té per objecte establir un procediment per dur a terme el procés de selecció 

d’operacions que es vulguin cofinançar en el marc del Fons Social Europeu, i es regeix pel que disposa 

la normativa següent: 

- Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 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) 

n o 1083/2006 del Consell (d’ara endavant Reglament (UE) 1303/2013). 

- Reglament (UE) núm. 1304/2013 del parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 

relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1081/2006 del Consell (d’ara 

endavant Reglament (UE) 1304/2013). 

- Reglament (UE Euratom) 2018/1046 de 18 de juliol de 2018, que modifica el reglament (UE) 

1303/2013 i el Reglament (UE) 1304/2013. 

- Reglament (UE) 2020/460 del Parlament i del Consell, de 30 de març, pel qual es modifiquen els 

Reglaments (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013 y (UE) 508/2014 en allò relatiu a mesures 

específiques per mobilitzar inversions als sistemes d’atenció sanitària dels Estats membres i en 

altres sectors de les seves economies en resposta al brot del COVID-19 (iniciativa d’inversió en 

resposta al coronavirus). 

- Reglament (UE) 2020/558 del Parlament i del Consell, de 23 d’abril de 2020, pel qual es modifiquen 

els Reglaments (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013 en allò relatiu a mesures específiques per oferir 

una flexibilitat excepcional en l’ús dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus en resposta al brot 

de COVID-19. 

- Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020 pel 

qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1303/2013 respecte als recursos addicionals i les 

disposicions d’execució a fi de prestar assistència per afavorir la reparació de la crisi en el context 

de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i per preparar una recuperació 

verda, digital i resilient de l’economia (REACT UE). 

- Reglaments delegats, d’execució i d’altres normes derivades de la normativa Comunitària en vigor 

en relació als Fons Estructurals de la Unió Europea. 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques 

(d’ara endavant Llei 39/2015). 
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- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic (d’ara endavant Llei 40/2015). 

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya (d’ara endavant Llei 26/2010).Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

(d’ara endavant Llei 38/2003). 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets 

digitals 

- 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. 

- Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i 

gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-UE per 

a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

- 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. 

- Procediment de tramitació d’Ordre de bases al SOC. 

- Procediment de tramitació de resolucions de convocatòria de subvencions al SOC. 

2. ORGANISMES I UNITATS IMPLICADES 

 

 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

 Servei de Programació i Certificació del Fons Social Europeu (SPCFSE) 

 Unitats de Planificació i Gestió del SOC (UPG) 

 Unitat de Gestió Administrativa Transversal (UGAT) 

 Responsable de Sistemes de Simplificació 

 Subdirecció General de Gestió Econòmica i Patrimoni (SGGEP) 

 Subdirecció General de Verificació i Supervisió (SGVS) 

 Servei d’Inspecció i Control de Qualitat (SICAT) 

 Servei de Contractació i Patrimoni (SCP) 

 Organismes o departaments de la Generalitat que actuen com a beneficiaris FSE 

 
3. INTRODUCCIÓ 

 

La selecció d’operacions que es poden cofinançar mitjançant el Fons Social Europeu és una de les 

funcions regulades a l’article 125 del Reglament (UE) 1303/2013 que la Autoritat de Gestió d’un 

Programa Operatiu pot delegar en un Organisme Intermedi en virtut d’un acord d’atribució de funcions. 

 

Així, el SOC, d’acord amb l’article 123.6 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i 

del Consell, de 17 de desembre de 2013, ha estat designat organisme intermedi del Programa Operatiu 

de Catalunya CCI 2014ES05SFOP007 i del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil CCI 

2014ES05M9OP001, per delegació de la Subdirecció General Adjunta de Gestió de la Subdirecció 

General de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu, nomenada Autoritat de Gestió per 

resolució de 6 de maig de 2016, mitjançant acords d’atribució de funcions, de data 15 de juny de 2017. 

 

Com a organisme intermedi, al SOC li correspon: 

1. Dur a terme la selecció de totes les operacions exclusivament dins el seu àmbit competencial, 

d’acord amb els criteris aprovats pel Comitè de Seguiment del Programa Operatiu i aplicant, en 

compliment de l’article 59 del Reglament (UE, EURATOM) núm. 966/2012 i de l’article 125.3 del 
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Reglament (UE) núm. 1303/2013, procediments que siguin transparents i no discriminatoris. 

2. Establir uns sistemes de gestió i control que permetin complir els requisits que estableix l’article125.4 

del Reglament (UE) núm. 1303/2013: 

a. Verificar que els productes i serveis cofinançats s’han lliurat i prestat i que la despesa declarada 

pels beneficiaris ha estat pagada i compleix la legislació aplicable, les condicions del Programa 

Operatiu i les condicions per al suport a l’operació. 

b. Garantir que els beneficiaris que participen en l’execució de les operacions reemborsades sobre 

la base dels costos subvencionables efectivament realitzats o bé tinguin un sistema de 

comptabilitat separada, o bé assignin un codi comptable adequat a totes les transaccions 

relacionades amb una operació. 

c. Aplicar mesures antifrau eficaces i proporcionades, tenint en compte els riscos detectats. 

d. Establir procediments que garanteixin que es disposa de tots els documents sobre la despesa 

i les auditories, necessaris per disposar d’una pista d’auditoria apropiada. 

La unitat operativa del SOC responsable del procediment de selecció d’operacions és l’SPCFSE. 

 

El document de Criteris de Selecció d’Operacions recull per a cada eix, prioritat d’inversió i objectiu 

específic, els elements valoratius per seleccionar les diferents operacions que es poden cofinançar amb 

càrrec al Programa Operatiu (PO) que correspongui. 

4. BENEFICIARIS 

 

D’acord amb l’article 2, apartat 10 del Reglament 1303/2013 seran beneficiaris els organismes públics 

o privats o una persona física, responsables d’iniciar o d’iniciar i executar les operacions. En el context 

dels ajuts d’Estat són beneficiaris els organismes que reben l’ajut. 

 

En els programes operatius en els quals el SOC és l’Organisme Intermedi (l’OI) es consideraran 

beneficiaris els departaments o organismes de la Generalitat següents: 

- El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

- El Departament d’Empresa i Coneixement. 

- El Departament d’Educació. 

- El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), adscrit al Departament de Justícia. 

- L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR), adscrita al Departament d’Empresa i 

Coneixement. 

- El Consorci per a la Formació Contínua 

- El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, mitjançant les UPG 

- Les entitats receptores dels ajuts que estan subjectes a un règim d’ajuts d’estat. En aquest cas no 

es considera beneficiari l’organisme atorgant. 

A més, es podran afegir altres beneficiaris diferents dels esmentats sempre que hi hagi modificacions 

del PO. 

 

Els beneficiaris poden iniciar o iniciar i executar l’operació mitjançant els mètodes de gestió següents: 

gestió directa, contractació pública o convocatòria de subvencions. 

 

En el supòsit d’operacions desenvolupades pel SOC com a beneficiari, amb independència del mètode 

de gestió emprat, aquest garantirà l’adequada separació de funcions entre la planificació i gestió i la 

verificació, d’acord amb l’article 125.7 del Reglament (UE) 1303/2013. 
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Pel que fa a la transparència i lliure concurrència en el procés de selecció d’operacions, quan els 

beneficiaris són organismes públics de la Generalitat de Catalunya, atès que ostenten la competència 

sobre les polítiques proposades, no es requereix un procediment de concurrència. Tanmateix, en els 

processos interns de subvencions o licitacions promoguts per aquests organismes, sí s’exigeix garantir 

la transparència i la lliure concurrència per a determinar les entitats que participaran en l’operació. 

 

5. LA SOL·LICITUD 

 

Els departaments o organismes beneficiaris descrits en el punt anterior hauran de presentar una 

sol·licitud per a cada operació que es vulgui cofinançar en el marc del Programa Operatiu del Fons 

Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-2020 (CCI 2014ES05SFOP007) o del Programa Operatiu 

d’Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI 2014ES05M9OP001 

 

S’entén per operació la convocatòria de subvencions, el contracte administratiu o el document de 

programació en cas de gestió pròpia. 

 

També hauran de presentar una sol·licitud per adequar a FSE les ordres de bases en què es prevegi 

que les convocatòries de subvencions posteriors estiguin cofinançades pels programes operatius 

esmentats o els plecs dels acords marc de contractació. 

 

En els casos de subvencions amb un règim d’ajuts d’estat, els departaments o les UPG presentaran 

una única sol·licitud per a tota l’operació a l’SPCFSE però seran ells els que rebran, registraran i 

custodiaran les sol·licituds dels beneficiaris. Per tant, és imprescindible que les UPG disposin de 

mecanismes per enregistrar la data de la sol·licitud de cadascun dels beneficiaris de l’ajut. 

 

Les sol·licituds es tramitaran a través de l’aplicació FSECAT que garanteix el registre d’entrada. 

 

6. ELS INFORMES I EL DECA 

 

El procediment de selecció d’operacions comportarà l’elaboració de dos tipus d’informe: 

1. L’informe d’adequació, mitjançant el qual l’SPCFSE revisa la documentació presentada amb la 

finalitat de comprovar la seva adequació als objectius dels programes operatius vigents i als 

Criteris de Selecció d’Operacions aprovats pel Comitè de Seguiment. Si el contingut no s’hi 

ajusta completament, en aquest informe es faran recomanacions per a la seva adequació. 

2. L’informe d’elegibilitat, mitjançant el qual l’SPCFSE determinarà l’eix, la prioritat d’inversió i 

l’objectiu específic on s’emmarcarà l’operació dins del Programa Operatiu, comprovarà el 

compliment dels Criteris de Selecció d’Operacions i informarà del procediment de recollida 

d’indicadors, així com de les instruccions de certificació. 

Per últim, el procés culminarà amb l’emissió del document d’acceptació del cofinançament i del 

Document DECA, que determina les condicions de l’ajut, o del document de denegació si és el cas. 

 

L’SPCFSE avisarà al beneficiari/UPG mitjançant l’ e-valisa o correu electrònic de la disponibilitat a 

FSECAT dels documents que generi: informes d’adequació i d’elegibilitat, document 

d’acceptació/denegació de la sol·licitud, DECA i les diligències modificatives dels documents anteriors. 

 

En cas de convocatòries subjectes a ajuts d’Estat, l’SPCFSE avisarà de la disponibilitat a FSECAT de 

l’informe d’elegibilitat i el DECA al beneficiari/UPG, amb l’objectiu que traslladi el seu contingut a la 
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resolució d’atorgament de cada beneficiari. El model de resolució d’atorgament d’una subvenció 

cofinançada per FSE que constitueix ajut d’estat amb el contingut del DECA, es pot trobar a l’enllaç 

següent: https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/El-SOC/Documents/doc_11970046_1.docx  

 

7. PROCEDIMENTS PEL COFINANÇAMENT D’OPERACIONS 

 

El beneficiari/UPG accedirà a l’ aplicació FSECAT, mitjançant l’enllaç: 

https://fsecat.serveiocupacio.gencat.cat/fsecat/home i amb el seu usuari GICAR (preferentment amb 

Google Chrome). 

 

En els apartats següents, sempre que es fa referència a avisos de beneficiaris/UPG cap a l’SPCFSE, 

s’efectuaran mitjançant correu electrònic a la bústia genèrica d’aquest: afse.soc@gencat.cat 

7.1 Procediment d’ordres de bases / acords marc de contractació (per a tots els beneficiaris) 

- El beneficiari/UPG accedirà a: selecció d’operacions > Ordres de base > Gestió d’ordres de base. 

Seguidament informarà les dades sol·licitades, adjuntarà els documents requerits (esborrany 

d’Ordre de bases i si escau, informe d’ajuts d’estat de la UPG i nota d’ajuts d’estat de la Unitat 

d’ajuts d’estat o bé documentació de l’Acord Marc) i presentarà la sol·licitud. 

-  

- L’SPCFSE revisarà la sol·licitud. 

a. En  cas que aquesta  s’hagi d’esmenar o requereixi informació addicional, avisarà al 

beneficiari/ UPG, que farà les esmenes o aclariments sol·licitats i tornarà a presentar la 

sol·licitud. 

b. En cas que no calguin esmenes a la sol·licitud, iniciarà la revisió de la normativa i emetrà 

l’informe d’adequació, que incorporarà les mesures d’adequació necessàries quan 

correspongui, l’afegirà al FSECAT i avisarà al beneficiari/ UPG i a la UGAT (en el cas d’ 

ordres de bases del SOC)  

 

 En els supòsits d’actuacions incloses en la programació arran d’una modificació del PO o 

d’actuacions ja incloses en la programació però amb modificacions rellevants (que puguin 

afectar l’elegibilitat i/o certificació), de manera simultània a la revisió de la sol·licitud, l’ SPCFSE 

podrà sol·licitar per correu electrònic que el SICAT emeti, en un termini màxim de 10 dies hàbils, 

un informe previ consultiu i no vinculant, per identificar i categoritzar els riscos de les operacions 

futures i, si s’escau, també podrà incorporar les mesures que es considerin que s’han de portar 

a terme per reduir-los. Aquestes mesures es traslladaran a l’informe d’adequació.  

 

Per a la realització dels Informes previs consultius del SICAT, en el correu de sol·licitud, s’haurà 

de facilitar  la següent documentació o indicar si està disponible a FSECAT: 

 

 Ordres de bases (publicades, esborranys o les modificades) 

 Resolucions de les convocatòries, si es disposa. 

 Fitxa de l’operació emplenada pel potencial beneficiari (si existeix) 

 Informes que es disposin (simplificació, ajuts d’estat...) 

 

La categoria de risc pot ser de nivell 1 (el nivell de risc més baix) fins el nivell 3 (el més alt). 

Aquells elements categoritzats amb nivell 2 o 3 requeriran que l’ SPCFSE impulsi les gestions 

que corresponguin amb el potencial beneficiari per tal de minimitzar-los, abans d’emetre 

l’Informe d’adequació. L’SPCFSE farà arribar al SICAT els compromisos dels beneficiaris en 

relació amb la minimització dels riscos detectats en l’operació per fer-ne el seguiment. 

 

https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/El-SOC/Documents/doc_11970046_1.docx
https://fsecat.serveiocupacio.gencat.cat/fsecat/home
mailto:afse.soc@gencat.cat
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En concret, per als riscos de nivell 3, caldrà realitzar una reunió prèvia a l’informe d’adequació, 

amb el beneficiari i representants dels serveis de Verificació i del SICAT, als efectes de 

concretar les possibles solucions als riscos detectats. Pel que fa als riscos nivell 2 els 

compromisos   es podran adoptar mitjançant reunió, correu electrònic o instrucció en el propi 

informe d’adequació. L’SPCFSE emetrà l’informe d’adequació en un termini de 5 dies hàbils 

des de la darrera reunió i farà un seguiment posterior de la implementació de les mesures 

adoptades, de les quals quedarà constància en les actes de les reunions.  

 

Finalment, el beneficiari/UPG informarà de les dades de publicació a FSECAT 

-  

7.2 Procediment de cofinançament de convocatòries de subvenció 

7.2.1 Convocatòries de subvenció de beneficiari SOC 

 

- La UPG accedirà a: Selecció d’operacions > Sol·licituds > Gestió de sol·licituds. 

Seguidament, informarà les dades sol·licitades i adjuntarà els documents requerits 

(esborrany1 de la resolució de convocatòria afegit a TAIS, d’acord amb el procediment de 

resolució de convocatòries de subvencions al SOC; Informe d’ajuts d’estat de la UPG, nota 

d’ajuts d’estat de la Unitat d’ajuts d’estat, Ordre de bases i Ordres modificatives, si no es 

van aportar anteriorment; i informe tècnic motivat de costos simplificats, si escau). A 

continuació presentarà la sol·licitud. 

 

- L’SPCFSE revisarà la sol·licitud. 

a) En cas que aquesta s’hagi d’esmenar o requereixi informació addicional, avisarà a la 

UPG, que farà les esmenes o aclariments sol·licitats i tornarà a presentar la sol·licitud. 

b) En cas que no calguin esmenes a la sol·licitud, iniciarà la revisió de la normativa i 

emetrà l’informe d’adequació, que incorporarà les mesures d’adequació necessàries 

quan correspongui, i l’afegirà a FSECAT i a TAIS. Avisarà a la UPG, a la UGAT i a la 

SGGEP. 

  

 La UPG, un cop rebut l’informe d’adequació, incorporarà l’ esborrany2 de TAIS de la 

resolució de convocatòria al FSECAT i avisarà a l’SPCFSE. En l’esborrany2 haurà aplicat 

les mesures que s’hagin indicat en l’informe d’adequació. 

  

- L’SPCFSE elaborarà l’informe d’elegibilitat , que incorporarà a FSECAT i a TAIS i avisarà 

de la seva disponibilitat a la UPG, a la UGAT, a la SGVS i al SICAT. 

 

- La UPG, seguint amb el procediment de resolució de convocatòries de subvencions al SOC, 

un cop introduïdes les observacions del Servei Jurídic i de la Intervenció Delegada, 

incorporarà la darrera versió de TAIS de l’esborrany de la resolució de convocatòria a 

FSECAT, i avisarà a l’SPCFSE. 

 
- L’SPCFSE revisarà aquesta darrera versió de l’esborrany de la resolució de convocatòria. 

a) Si no hi ha modificacions o les modificacions no alteren l’elegibilitat, emetrà el 

document d’acceptació i el DECA, l’ incorporarà a FSECAT i a TAIS, i avisarà a la UPG, 

a la UGAT, a la SGVS i al SICAT.  

 El beneficiari  acceptarà el contingut del DECA mitjançant signatura i l’afegirà a la 

pestanya Documentació de la sol·licitud corresponent a l’aplicació FSECAT. Quan 

l’aplicació ho permeti, l’acceptació del DECA es farà directament a FSECAT. Només 

en cas d’ajuts d’Estat: l’SPCFSE no emetrà el DECA. Aquest serà comunicat per la 

UPG a les entitats beneficiàries dels ajuts, mitjançant l’ e-tauler. A aquests efectes, la 
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UPG utilitzarà el model de resolució d’atorgament que s’indica en el següent enllaç: 

https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/El-SOC/Documents/doc_11970046_1.docx   

 La UPG ha d’ incorporar a FSECAT el justificant de la comunicació realitzada per e-

tauler als beneficiaris.  

b) Si les modificacions invaliden l’elegibilitat, emetrà el document de denegació motivant 

la causa. L’incorporarà a FSECAT i a TAIS i avisarà a la UPG i a la UGAT, a la SGVS 

i al SICAT. El procediment de selecció finalitza amb la denegació. 

- Finalment, la UPG informarà de les dades de publicació a l'FSECAT 

7.2.2 Convocatòries de subvenció de beneficiaris externs 

- El beneficiari accedirà a: Selecció d’operacions > Sol·licituds > Gestió de sol·licituds. 

Seguidament informarà les dades sol·licitades i adjuntarà els documents requerits 

(esborrany de la resolució de convocatòria, Informe d’ajuts d’estat de la UPG, Nota d’ajuts 

d’estat de la Unitat d’ajuts d’estat, Ordre de bases i Ordres modificatives, si no es van 

aportar anteriorment; i informe tècnic motivat de costos simplificats, si escau.  A 

continuació, presentarà la sol·licitud.  

 

- L’SPCFSE revisarà la sol·licitud. 

a) En cas que s’hagi d’esmenar la sol·licitud o es requereixi informació addicional, avisarà 

al beneficiari que farà les esmenes o aclariments sol·licitats i tornarà a presentar-la. 

b) En cas que el sistema de simplificació de costos simplificats sigui un barem estàndard 

de costos unitaris (mòdul), l’SPCFSE sol·licitarà a  la unitat de sistemes de 

Simplificació del SOC, un informe tècnic en relació en relació als tres elements 

principals: si és just, equitatiu i verificable.  

c) En cas que no calguin esmenes a la sol·licitud, farà una revisió d'adequació de la 

normativa presentada, d’acord amb els criteris de selecció del Programa Operatiu. 

d) Si de la revisió d'adequació resulten esmenes a introduir en la normativa, l’SPCFSE 

emetrà l'informe d'adequació que incorporarà a FSECAT, i avisarà al beneficiari. 

 El beneficiari realitzarà les adequacions indicades en l’informe i incorporarà l’esborrany 

de la resolució esmenada al FSECAT, i avisarà a l’SPCFSE. 

 L’SPCFSE revisarà l’esborrany de la resolució esmenada i: 

 Emetrà l’informe d’elegibilitat que incorporarà a FSECAT i avisarà al beneficiari, a 

la SGVS i al SICAT  

o bé, 

 Si hi ha alguna causa d’inelegibilitat, emetrà el document de denegació motivat, 

l’incorporarà a FSECAT i avisarà al beneficiari. El procediment de selecció finalitza 

amb la denegació. 

 

e) Si de la revisió d'adequació no resulta cap esmena a introduir en la normativa, 

l’SPCFSE emetrà directament l'informe d'elegibilitat, que incorporarà a FSECAT i 

avisarà al beneficiari, a la SGVS i al SICAT. 

 

- Finalment, el beneficiari informarà les dades de publicació al FSECAT 

 

- Seguidament, l’SPCFSE emetrà el document d'acceptació i el DECA, l’ incorporarà a 

FSECAT i avisarà al beneficiari, a la SGVS i al SICAT. El beneficiari  acceptarà el contingut 

del DECA mitjançant signatura i l’afegirà a la pestanya Documentació de la sol·licitud 

corresponent a l’aplicació FSECAT. Quan l’aplicació ho permeti, l’acceptació del DECA es 

farà directament a FSECAT. 

https://espai.serveiocupacio.gencat.cat/El-SOC/Documents/doc_11970046_1.docx
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Només en cas d’ajuts d’estat: l’SPCFSE no emetrà el DECA. Aquest serà comunicat pel 

Departament a les entitats beneficiaries dels ajuts, mitjançant l’e-tauler. El Departament ha d’ 

incorporar a FSECAT el justificant de la comunicació realitzada mitjançant l’ e-tauler als 

beneficiaris. 

7.3 Procediment de cofinançament de contractes públics, excepte menors (per a tots els 

beneficiaris) 

- El beneficiari/UPG accedirà a: Selecció d’operacions > Sol·licituds > Gestió de sol·licituds. 

Seguidament, informarà les dades sol·licitades i adjuntarà els documents requerits (esborrany dels 

Plecs de la contractació i informe justificatiu). A continuació, presentarà la sol·licitud. 

 

- L’SPCFSE revisarà la sol·licitud. 

a) En cas que s’hagi d’esmenar o es requereixi informació addicional, avisarà al beneficiari, que 

farà les esmenes o aclariments sol·licitats, i tornarà a presentar la sol·licitud. 

b) En cas que no calguin esmenes a la sol·licitud, farà una revisió d'adequació de l’esborrany dels 

Plecs presentats, d’acord amb els criteris de selecció del Programa Operatiu. 

c) Si de la revisió d'adequació resulten esmenes a introduir en els Plecs, l’SPCFSE emetrà 

l'informe d'adequació, que incorporarà a FSECAT, i avisarà al beneficiari. 

 

El beneficiari/UPG realitzarà les adequacions indicades en l’informe, incorporarà l’esborrany dels 

Plecs esmenat al FSECAT, i avisarà a l’SPCFSE. 

 

L’SPCFSE revisarà l’esborrany dels Plecs esmenats i: 

 

 Emetrà l’informe d’elegibilitat, que incorporarà a FSECAT, i avisarà al beneficiari/UPG, a l’SCP, 

a la SGVS i al SICAT. 

o bé 

 Si hi ha alguna causa d’inelegibilitat, emetrà el document de denegació motivat, l’incorporarà a 

FSECAT i avisarà al beneficiari/UPG. El procediment de selecció finalitza amb la denegació. 

 

d) Si de la revisió d'adequació no resulta cap esmena a introduir en els Plecs, l’SPCFSE emetrà 

directament l'informe d'elegibilitat, que incorporarà a FSECAT i avisarà al beneficiari/UPG, al 

SCP, a la SGVS i al SICAT. 

 

En cas que el SICAT tingui alguna observació a fer en relació a qualsevol dels plecs, ho comunicarà 

a l’SPCFSE a través de la bústia afse.soc@gencat.cat per si cal valorar emetre nou informe 

d’elegibilitat. 

 

El beneficiari/UPG  incorporarà a FSECAT els plecs definitius signats a la pestanya de Publicació i 

avisarà a l’SPCFSE. L’SPCFSE incorporarà la resolució d’adjudicació a la pestanya de 

Documentació.  

 

Seguidament, l’SPCFSE emetrà el document d’acceptació i el DECA, que incorporarà a FSECAT i 

avisarà al beneficiari/UPG, a la SGVS  i al SICAT. El beneficiari/ UPG acceptarà el contingut del 

DECA mitjançant signatura i l’afegirà a la pestanya Documentació de la sol·licitud corresponent a 

l’aplicació FSECAT. Quan l’aplicació ho permeti, l’acceptació del DECA es farà directament a 

FSECAT. 

 

En aplicació del Reglament Delegat (UE) 2019/1867 de la Comissió de 28 d’agost de 2019, que 

estableix un tipus fix per al reemborsament d’operacions d’assistència tècnica, en operacions del 
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POCAT d’aquesta naturalesa no caldrà comunicar al SGVS i al SICAT la disponibilitat ni de  

l’informe d’elegibilitat ni del document d’acceptació ni del DECA  

 

En els supòsits d’operacions incloses en la programació arran d’una modificació del PO, o 

d’operacions ja incloses en la programació però amb modificacions rellevants (que puguin afectar 

l’elegibilitat i/o certificació); de manera simultània amb la revisió de la sol·licitud, l’SPCFSE 

sol·licitarà per correu electrònic al SICAT, que li faciliti en un termini de 10 dies hàbils, el mateix 

llistat de control previ que utilitza per a la revisió del plec de prescripcions tècniques i clàusules 

administratives que estableix el Manual de Contractació Administrativa 1/2013 per plecs elaborats 

pel SOC, i per a beneficiaris externs el SICAT adaptarà al llistat de control previ per comprovar els 

principis comunitaris establerts. 

 

Per al correcte emplenament del llistat de control, es facilitarà la següent documentació:  

 

 Plec de prescripcions tècniques i de clàusules administratives 

 Fitxa de l’operació emplenada (si existeix). 

 Informes que es disposin que puguin afectar  a la contractació (informe previ Servei Jurídic,      

memòries justificatives de la necessitat de la despesa...) 

Així mateix, segons el grau de risc detectat pel SICAT, caldrà realitzar si escau, una reunió prèvia 

a l’informe d’adequació, amb el beneficiari i representants dels serveis de verificació i del SICAT, 

als efectes de concretar les possibles solucions als riscos detectats. L’SPCFSE emetrà l’informe 

d’adequació en un termini de 5 dies hàbils des de la darrera reunió i farà un seguiment posterior de 

la implementació de les mesures adoptades de les quals quedarà constància en les actes de les 

reunions. Seguirà el procés de tramitació en el pas c) d’aquest apartat. 

7.4 Procediment de cofinançament de contractes menors (per a tots els beneficiaris) i 

programació derivada d’acords-marc de contractació 

- El beneficiari/UPG accedirà a: selecció d’operacions > Sol·licituds > Gestió de sol·licituds. 

Seguidament informarà les dades sol·licitades i adjuntarà els documents requerits (informe 

justificatiu signat). A continuació, presentarà la sol·licitud. 

 

- L’SPCFSE revisarà la sol·licitud. 

a) En el cas que s’hagi d’esmenar o requereixi informació addicional, avisarà al beneficiari/UPG, 

que farà les esmenes o aclariments requerits, i tornarà a presentar la sol·licitud. 

b) En cas que no calguin esmenes a la sol·licitud, emetrà directament l’informe d’elegibilitat, que 

incorporarà al FSECAT, i avisarà al beneficiari/UPG, a l’SCP i al SICAT. 

c) En cas que les condicions de la contractació no s’adeqüin als requeriments de FSE, emetrà el 

document de denegació motivant-ne la causa. L’incorporarà a FSECAT i avisarà al 

beneficiari/UPG. El procediment de selecció finalitza amb la denegació. 

 

L’SPCFSE incorporarà la resolució d’adjudicació al FSECAT. Seguidament, emetrà el document 

d’acceptació i el DECA que incorporarà a FSECAT i avisarà al beneficiari/UPG i al SICAT. El 

beneficiari  acceptarà el contingut del DECA mitjançant signatura i l’afegirà a la pestanya 

Documentació de la sol·licitud corresponent a l’aplicació FSECAT. Quan l’aplicació ho permeti, 

l’acceptació del DECA es farà directament a FSECAT. 

En aplicació del Reglament Delegat (UE) 2019/1867 de la Comissió de 28 d’agost de 2019, que 

estableix un tipus fix per al reemborsament d’operacions d’assistència tècnica, en operacions d’aquesta 

naturalesa del POCAT no caldrà comunicar al SICAT la disponibilitat ni de  l’informe d’elegibilitat ni del 

document d’acceptació ni del DECA   
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7.5 Procediment de cofinançament de gestió directa (per a tots els beneficiaris) 

- El beneficiari/UPG accedirà a: Selecció d’operacions > Sol·licituds > Gestió de sol·licituds. 

Seguidament informarà les dades sol·licitades i adjuntarà els documents requerits (esborrany del 

document de programació de gestió pròpia i informe tècnic motivat de costos simplificats, si escau). 

A continuació, presentarà la sol·licitud. 

-  

- L’SPCFSE la revisarà: 

a) En cas que s’hagi d’esmenar la sol·licitud o es requereixi informació addicional, avisarà al 

beneficiari, que farà les esmenes o aclariments sol·licitats i la tornarà a presentar. 

b) En operacions de gestió directa de beneficiaris externs al SOC amb un sistema de simplificació 

consistent en un barem estàndard de costos unitaris (mòdul), l’SPCFSE sol·licitarà a  la unitat 

de sistemes de Simplificació del SOC, un informe tècnic en relació al sistema de 

simplificació, en relació als tres elements principals: si és just, equitatiu i verificable. 

c) En cas que no calguin esmenes a la sol·licitud, farà una revisió d'adequació de l’esborrany del 

document de programació de gestió pròpia presentat, d’acord amb els criteris de selecció del 

Programa Operatiu. 

d) Si de la revisió d'adequació resulten esmenes a introduir en el document, l’SPCFSE emetrà 

l'informe d'adequació, que incorporarà a FSECAT i avisarà al beneficiari. 

 

El beneficiari/UPG realitzarà les adequacions indicades en l’informe, incorporarà el document de 

programació definitiu signat a  FSECAT, i avisarà al SPCFSE. 

 

L’SPCFSE revisarà el document de programació definitiu signat i : 

 

 Emetrà l’informe d’elegibilitat, el document d’acceptació i el DECA, que incorporarà a FSECAT, 

i avisarà al beneficiari/UPG, a la SGVS i al SICAT 

 

o bé 

 

  Si hi ha alguna causa d’inelegibilitat, emetrà el document de denegació motivat, l’incorporarà 

a FSECAT i avisarà al beneficiari/UPG. El procediment de selecció finalitza amb la denegació. 

 

e) Si de la revisió d'adequació no resulta cap esmena a introduir en el document de programació 

de gestió pròpia, l’SPCFSE requerirà al beneficiari/UPG que afegeixi a FSECAT el document 

de programació signat i l’SPCFSE emetrà directament l'informe d'elegibilitat, el document 

d’acceptació i el DECA, que incorporarà a FSECAT i avisarà de la seva disponibilitat al 

beneficiari/UPG, a la SGVS i al SICAT. 

 

El beneficiari/ UPG, acceptarà el contingut del DECA mitjançant signatura i l’afegirà a la pestanya 

Documentació de la sol·licitud corresponent a l’aplicació FSECAT. Quan l’aplicació ho permeti, 

l’acceptació del DECA es farà directament a FSECAT 

 

En els supòsits d’operacions incloses en la programació arran d’una modificació del PO, o 

d’operacions ja incloses en la programació però amb modificacions rellevants (que puguin afectar 

l’elegibilitat i/o certificació); de manera simultània amb la revisió de la sol·licitud, l’SPCFSE 

sol·licitarà per correu electrònic al SICAT, l’emissió en un termini de 10 dies hàbils, d’un informe 

previ consultiu i no vinculant, que identificarà i categoritzarà els riscos de l’operació  i incorporarà 

les mesures que consideri que s’han de portar a terme a fi d’evitar una futura descertificació de 

l’operació. Aquestes mesures es traslladaran a l’informe d’elegibilitat o al DECA (en funció del tipus 

de mesures). 
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Per a la realització dels informes previs del SICAT es facilitarà la següent documentació: 

 

 Document de programació 

 Convenis signats, en cas que es disposin o qualsevol altra documentació que permeti disposar 

d’informació per a la realització de l’informe previ. 

 Fitxa actuació (si existeix) 

 Informes que es disposin (simplificació...)  

 En cas que hi hagi contractació, els plecs d’aquesta 

 

Així mateix, segons el grau de risc detectat pel SICAT, caldrà realitzar si escau, una reunió prèvia 

a l’informe d’adequació, amb el beneficiari i representants dels serveis de verificació i del SICAT, 

als efectes de concretar les possibles solucions als riscos detectats. L’SPCFSE emetrà l’informe 

d’adequació en un termini de 5 dies hàbils des de la darrera reunió i farà un seguiment posterior de 

la implementació de les mesures adoptades de les quals quedarà constància en les actes de les 

reunions.  

 

El procediment de tramitació seguirà en el pas c) d’aquest apartat. 

 

8. PROCEDIMENT EXCEPCIONAL EN ACTUACIONS DE RESPOSTA A LA CRISI DEL COVID-19  

O ALTRES SITUACIONS D’EMERGÈNCIA 

Com a conseqüència del brot del COVID-19 s’estableix un procediment excepcional de selecció 

d’operacions amb l’objectiu de donar resposta urgent a les necessitats generades per la pandèmia. En 

aquest sentit, la Unió Europea ha publicat diverses modificacions reglamentàries, entre les quals el 

Reglament (UE) 2020/460 del Parlament i del Consell de 30 de març de 2020, el Reglament (UE) 

2020/558 del Parlament i del Consell de 23 d’abril de 2020  i el Reglament (UE) 2020/2221 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020 (REACT UE). 

 

Aquestes modificacions permeten aplicar mesures excepcionals en la selecció de les operacions que     

donin resposta a la crisi del COVID-19. Així, se suspèn l’impediment de seleccionar operacions 

finalitzades abans de presentar la sol·licitud de  cofinançament; es permet la selecció d’aquestes 

operacions abans que s’aprovi la modificació del Programa Operatiu (si fos necessària aquesta 

modificació) i es considera elegible la despesa que s’hagi generat per implementar-les a partir de l’1 de 

febrer de 2020. 

 

En coherència amb les esmentades modificacions, per a les actuacions que es vulguin cofinançar en 

resposta al brot del COVID-19 o d’altres situacions d’emergència se simplifica el procediment de 

selecció d’operacions de la manera següent: 

 

 Es podran admetre altres documents reguladors diferents dels previstos en aquesta Instrucció 

quan sigui necessari adoptar mesures urgents per pal·liar els efectes de la pandèmia o altres 

situacions d’emergència diferents de la COVID 19. 

 Es podrà presentar la sol·licitud de cofinançament a través de l’aplicació FSECAT encara que 

l’operació estigui finalitzada. 

 Es valorarà l‘elegibilitat de l’operació i podrà ser seleccionada, encara que no tingui cabuda en 

l’estructura vigent del Programa Operatiu, si es preveu proposar a la CE una modificació del 

PO en la qual l’operació seria elegible. L’acceptació definitiva del cofinançament quedarà 

condicionada a l’acceptació per la CE de la modificació del PO en els casos en què aquesta 

modificació sigui necessària. Aquesta circumstància quedarà recollida en l’informe d’elegibilitat 

corresponent. 
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 En totes les operacions seleccionades per aquest procediment excepcional es podrà emetre el 

DECA juntament amb l’informe d’elegibilitat  o el DECA, l’informe d’elegibilitat i el document 

d’acceptació conjuntament, si no cal modificar el PO. 

 L’SPCFSE valorarà la conveniència de sol·licitar al SICAT, l’informe previ i consultiu per a 

identificar els possibles riscos de l’operació i establir els mecanismes necessaris per a garantir 

la futura certificació de l’operació. 

 

 

 

 

 

Juan José Torres López 

Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya  
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