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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE RECERCA I UNIVERSITATS
AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA
RESOLUCIÓ REU/42/2022, de 17 de gener, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa Investigo”, de contractació
de persones joves demandants de feina en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, en el marc del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Després de la declaració per l'Organització Mundial de la Salut de la pandèmia internacional provocada per la
COVID-19, l'11 de març de 2020, els Estats membres de la Unió Europea van adoptar amb rapidesa mesures
coordinades d'emergència per protegir la salut de la ciutadania i evitar el col·lapse de l'economia.
El Consell Europeu del 21 de juliol de 2020, conscient de la necessitat, en aquest moment històric, d'un esforç
sense precedents i d'un plantejament innovador que impulsin la convergència, la resiliència i la transformació a
la Unió Europea, va acordar un paquet de mesures de gran abast.
Aquestes mesures uneixen el marc financer plurianual (MFP) per al 2021-2027 reforçat i la posada en marxa
d'un instrument europeu de recuperació (Next Generation EU), l'element central del qual és el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. La instrumentació de l'execució
dels recursos financers del Fons Europeu de Recuperació es realitzarà a través del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, aprovat per Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021, i de conformitat
amb el que estableix la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació
i resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID), de 13 de juliol de 2021.
Els projectes que constitueixen aquest Pla permetran la realització de reformes estructurals els anys vinents,
mitjançant canvis normatius i inversions i, per tant, possibilitaran un canvi del model productiu per a la
recuperació de l'economia després de la pandèmia causada per la COVID-19 i, a més, una transformació cap a
una estructura més resilient que afronti amb èxit altres possibles crisis o desafiaments en el futur.
En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en la política palanca VIII «Nova economia de
les cures i polítiques d'ocupació», s'enquadra el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de
treball dinàmic, resilient i inclusiu», liderat pel Ministeri de Treball i Economia Social, i en les iniciatives
tractores prioritàries de reforma estructural de les quals participa el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Un dels objectius d'aquest Component és reformar i impulsar les polítiques actives d'ocupació, millorant la
cohesió del Sistema Nacional d'Ocupació, amb un enfocament centrat en les persones i les empreses,
orientant-les cap a resultats avaluables, coherents amb la innovació, la sostenibilitat i les transformacions
productives, que recolzen en la millora de les capacitats i en la transformació digital dels serveis públics
d'ocupació.
Així mateix, la Recomanació del Consell Europeu relativa al Programa Nacional de Reformes (PNR) de 2020
d'Espanya recull la necessitat de donar suport a l'ocupació, així com la millora en l'accés a l'aprenentatge
digital considerant la necessitat de fer front als efectes socioeconòmics de la pandèmia. Per la seva banda, la
Recomanació del Consell relativa al PNR del 2019 suggereix a Espanya que garanteixi que els serveis
d'ocupació siguin capaços de proporcionar un suport efectiu.
En particular, l'anàlisi europea assenyala el repte de la desocupació juvenil, que representa un perill per a
l'equilibri generacional, i el risc d'exclusió sociolaboral dels col·lectius més vulnerables, amb un èmfasi especial
en l'atur de llarga durada, i es pot dir el mateix de la persistència de la desigualtat de gènere. És important
assenyalar que les persones joves treballadores són dels col·lectius més perjudicats per les successives crisis
econòmiques. A més, al mercat de treball espanyol, s'han d'enfrontar a la temporalitat de la seva contractació i
al requisit de l'experiència laboral prèvia per poder accedir al mercat laboral.
Les circumstàncies de les economies desenvolupades i, en particular, les característiques dels mercats de
treball en la resposta als reptes globals de sostenibilitat i competitivitat requereixen un enfortiment de les
polítiques actives d'ocupació i aboquen a un nou enfocament en la seva provisió per part de serveis públics
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d'ocupació. D'aquesta manera, es contribueix a la implementació efectiva del Pilar Europeu de Drets Socials,
especialment, pel que fa al capítol I, referit a la igualtat d'oportunitats i accés al mercat laboral, i a l'Agenda
2030 per al Desenvolupament Sostenible de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), principalment, a
través de l'ODS 8, dirigit a promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i
productiva i el treball decent per a tothom.
Dins de les reformes i inversions proposades a l'esmentat Component 23 «Noves polítiques públiques per a un
mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu», s'inclou la Inversió 1, «Ocupació Jove», en què s'incardina el
«Programa Investigo», que suposa un suport operatiu a l'objectiu estratègic de millorar l'ocupabilitat de les
persones joves, com a destinatàries finals.
L'aprovació de les bases reguladores de les subvencions previstes al «Programa Investigo» constitueix l'objecte
d'aquesta Resolució, la finalitat de la qual és la contractació de persones joves, més grans de 16 i més joves
de 30 anys, investigadores, tecnòlogues, personal tècnic i altres perfils professionals en I+D+i, així com, si
escau, el personal de suport a la investigació, en organismes públics de recerca i difusió del coneixement,
universitats públiques, centres tecnològics, parcs científics i tecnològics, entitats públiques subjectes a dret
privat i entitats privades sense ànim de lucre, com fundacions, juntament amb empreses que inverteixin en
recerca i innovació.
Les activitats objecte de les ajudes emmarcades en aquesta Resolució les desenvoluparan les persones joves
assenyalades, en les iniciatives relacionades amb la sanitat, la transició ecològica i l'economia verda (energies
renovables, eficiència energètica, tractament d'aigües i residus i indústria agroalimentària), la digitalització de
serveis i enginyeria de dades o science data, així com qualsevol projecte de recerca destinat a les àrees socials,
culturals, artístiques o qualsevol altre àmbit d'estudi. Amb aquest programa es reverteix a la societat l'alta
formació de tecnòlegs i tecnòlogues.
En el marc del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement que durant l'any 2019 es va treballar per una
àmplia representació dels actors científics i tecnològics de Catalunya, i que va culminar en el text definitiu
aprovat el 9 de juny de 2020 (GOV/77/2020), va quedar palesa la importància i potència de la recerca i la
tecnologia a Catalunya i les seves necessitats actuals, on destaca l'acord 19 d'“Impulsar l'increment del nombre
d'investigadors fins a una mitjana propera als països europeus de referència i els valors alts de les comunitats
autònomes espanyoles. Assolir en 5 anys (2024) un creixement de 900 investigadors i investigadores per milió
d'habitants, fins a arribar als 4.750 investigadors per milió d'habitants”. Una millora que havia de començar per
la base de la piràmide o carrera investigadora perquè l'èxit dels programes propis i de captació de talent fan
que el pes de Catalunya en els indicadors més competitius de recerca estigui per sobre del seu pes poblacional,
i això obliga a continuar millorant la demanda d'incorporació de noves vocacions investigadores que siguin el
relleu generacional en el futur. Estratègia de millora que també es consolida amb la Llei de la ciència de
Catalunya, en tramitació parlamentària amb consens unànime.
Una necessitat i demanda que la mateixa conjuntura pandèmica actual, com recordava el Molt Honorable
President de la Generalitat de Catalunya a la Presentació del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, ha
fet més peremptòria per l'efectivitat i seguretat que aporten els resultats científics en la lluita o resposta als
nous riscos invisibles que poden posar en perill la nostra qualitat de vida.
Dins dels objectius generals descrits cal generar els instruments jurídics en cadascuna de les línies mestres
d'actuació, on la Inversió Ocupació Jove és un pilar fonamental per aconseguir la inserció laboral de les
persones joves, més grans de 16 i més joves de 30 anys, que són una generació assotada notablement per la
crisi financera i sanitària, cosa que demana la seva atenció preferent, i proporciona una alternativa als joves
per a la seva inserció laboral, en sintonia amb l'Estratègia europea Next Generation.
Aquesta Resolució regula, doncs, el «Programa Investigo» i estableix les bases que han de regir la concessió
de subvencions públiques destinades a finançar aquest programa per part de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Per això, aquesta Resolució, en la tant que
estableix les bases reguladores per a la concessió de les subvencions, mitjançant les quals es finança el
«Programa Investigo», regula tots aquells aspectes que tant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, com el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol i el
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya disposen com a contingut obligatori.
En particular, es preveu que la concessió i justificació de la subvenció es realitzi a través del règim de mòduls,
d'acord amb el que disposen els articles 76 a 79 del Reglament de la Llei general de subvencions, el Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions. Per
implementar aquest règim de mòduls, en aquesta Resolució s'estableixen com a mòduls les quantitats que
configuren els costos unitaris per persona contractada participant determinats en l'informe tècnic elaborat pel
Servei Públic d'Ocupació Estatal per a aquest programa.
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A causa del particular procés temporal d'aprovació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per part
de les institucions europees, les subvencions del «Programa Investigo» no es van incloure al Pla Estratègic de
Subvencions del Ministeri de Treball i Economia Social. Tanmateix, hi ha una necessitat d'emprendre aquesta
actuació no prevista, basada en l'interès social i general que el Govern d'Espanya faci un aprofitament útil dels
fons europeus Next Generation EU, els quals no segueixen el cicle pressupostari i legislatiu nacional.
Aquesta iniciativa contribueix a aconseguir l'objectiu núm. 342 de l'Annex de la precitada Decisió d'Execució del
Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council Implementing
Decision-CID), de comptar abans del final de 2025 amb un total de 18.300 persones que acabin els programes
de la Inversió 1, amb una participació de 21.900 persones.
D'acord amb el que disposa l'article 6 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la
Innovació, aquests ajuts s'emmarquen en l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027
(EECTI).
Finalment, és aplicable a aquestes bases reguladores, així com a les convocatòries que es publiquin en
aplicació d'aquestes, el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a
la modernització de l'administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
en les regles que agilitzen i flexibilitzen la tramitació de les subvencions finançables amb fons europeus.
D'acord amb aquest Reial decret llei i en aplicació del seu article 62, les subvencions objecte d'aquesta
resolució es tramiten segons el procediment de concurrència no competitiva establert a l'esmentat article, ja
que es tracta de subvencions relacionades finançables amb fons europeus, regulades per la Llei 38/2003 de 17
de novembre, l'objecte de la qual és finançar actuacions concretes que no requereixen valoració comparativa
amb altres propostes, per la qual cosa les resolucions de concessió s'han de dictar per ordre de presentació de
sol·licituds, un cop fetes les comprovacions de concurrència de l'actuació subvencionable i el compliment de la
resta de requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat a la convocatòria.
Així mateix, en l'àmbit de gestió de les comunitats autònomes competents es pot aplicar per a la selecció de
beneficiaris de les subvencions i la seva concessió, el procediment de concurrència competitiva.
La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris
i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat
jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.
Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, préstecs, subvencions i d'altres activitats de foment
de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.
L'AGAUR està adscrita al Departament de Recerca i Universitats, d'acord amb el que preveu el Decret
252/2021, de 22 de juny, d'estructuració del Departament de Recerca i Universitats.
És aplicable el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les
transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el
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.
És aplicable el 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, Transformació i Resiliència.
És aplicable l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.
Així mateix, és aplicable l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el
format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al
seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels
components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
És aplicable l'Ordre TES/1267/2021, de 17 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a
la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del «Programa Investigo», de contractació de
persones joves demandants de feina en la realització d'iniciatives de recerca i innovació, dins el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.
És aplicable l'Acord GOV/85/2016, del 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases
reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva,
tramitats per l'Administració de la Generalitat i sector públic.
És aplicable l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.
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L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret
168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i
subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data de 5 de desembre de 2002, al
president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR).
Per tot això,

Resolc:

Article 1
Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del
«Programa Investigo», de contractació de persones joves demandants de feina en la realització d'iniciatives de
recerca i innovació, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, les condicions del qual
figuren a l'annex d'aquesta resolució.

Disposició addicional primera. Disponibilitat pressupostària.
La concessió de les subvencions queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries de cada exercici
econòmic.

Disposició addicional segona. Normativa aplicable.
Aquestes subvencions es regeixen per les disposicions d'aquesta ordre, i també pel que disposa la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa; la Llei 47/2003, de
26 de novembre; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre; i el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre. A més, és
aplicable el que estableix l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Igualment, cal ajustar-se al que disposa el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de
12 de febrer de 2021, i el Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de
juliol de 2018 («Reglament Financer»).

Disposició final primera. Facultats d'aplicació.
S'autoritza el president de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca a dictar les resolucions o instruccions
necessàries per aplicar aquesta resolució.

Disposició final segona.
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició
davant el president o la presidenta de la CEAR, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé
directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona,
en el termini de 2 mesos des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 17 de gener de 2022
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P. d. (Resolució UNI / 73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)
Joan Gómez Pallarès
President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

Annex

I. Bases reguladores

—1 Objecte i àmbit d'aplicació.
1. Aquesta resolució té per objecte establir les bases reguladores de les subvencions del «Programa Investigo»,
d'acord amb la dotació pressupostària que s'assigni amb aquesta finalitat. Constitueix una actuació inclosa a la
Inversió 1, «Ocupació Jove», compresa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de
treball dinàmic, resilient i inclusiu» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Acord del
Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021, i per la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de
l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID), de 13 de juliol
de 2021.
El Servei Públic d'Ocupació Estatal i les comunitats autònomes són les administracions executores i han
d'impulsar i subvencionar el «Programa Investigo», l'objecte del qual són les subvencions regulades en la
present resolució, per a la contractació de persones joves demandants de feina, de 16 anys o més i que no
hagin complert 30 anys en el moment de començar la relació contractual, pels organismes de recerca i difusió
de coneixements, universitats públiques, centres tecnològics, parcs científics i tecnològics, entitats públiques
subjectes a dret privat i entitats privades sense ànim de lucre, juntament amb empreses que estiguin invertint
en recerca i innovació pertanyents al sector públic o privat, en la realització d'iniciatives de recerca i innovació
previstes en aquesta resolució.
2. L'àmbit d'aplicació d'aquesta resolució és tot el territori de Catalunya. Les entitats públiques o privades
beneficiàries han de tenir el domicili social a Espanya i la seu operativa a Catalunya.
3. D'acord amb el que recull el pressupost de despeses del Servei Públic d'Ocupació Estatal per al 2021, les
subvencions es financen mitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de
Recuperació (Next Generation EU), a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència establert pel
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el
Mecanisme de Recuperació i Resiliència. A la tramitació i concessió d'aquestes subvencions finançables amb
fons europeus els és aplicable el que preveu el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual
s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a l'execució del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.
Així mateix, les subvencions regulades en aquesta resolució estan subjectes, en tot cas, al compliment,
execució i realització de les fites i objectius fixats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de
conformitat amb la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i
resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID) i estan sotmeses a la plena aplicació dels
mecanismes de gestió i control que s'estableixin per al Mecanisme de Recuperació i Resiliència i la resta de
normativa de la Unió Europea aplicable a la gestió, seguiment i control que s'estableixi per al Pla de
Reconstrucció, Transformació i Resiliència, així com a les obligacions específiques relatives a la informació i a la
publicitat, a la verificació i a les altres imposades per la normativa de la Unió Europea.
4. Els ajuts previstos en aquestes bases reguladores reuneixen les condicions per qualificar-se com a subvenció
i estan subjectes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la seva normativa de
desenvolupament i la resta de normativa aplicable. Aquestes ajudes no constitueixen una ajuda d'Estat, en els
termes previstos als articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, ja que la seva
concessió no falseja ni amenaça de falsejar la competència, afavorint determinades empreses o produccions.
Aquesta mesura constitueix, a més, una mesura de foment de l'ocupació.

—2 Activitats i ocupacions de cobertura preferent.
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1. Les activitats objecte de les ajudes emmarcades en aquesta resolució les han de desenvolupar les persones
capacitades per dur a terme projectes de recerca en qualitat d'investigadores, tecnòlogues, personal tècnic i
altres perfils professionals en I+D+i, així com, si escau, el personal de suport a la recerca, i han de facilitar la
seva inserció laboral tant al sector públic com al privat per contribuir a incrementar la competitivitat de la
recerca i la innovació. Com a personal de suport subvencionat es pot contractar fins a un 10 % del total de
llocs de treball oferts, exclosos en tot cas els treballs de suport administratiu.
La resolució de la convocatòria pot especificar les activitats i els perfils professionals que poden ser objecte de
subvenció, així com el tipus d'entitats beneficiàries.
2. Les iniciatives d'innovació i investigació i les dels departaments d'I+D+i s'han de desenvolupar
preferentment en ocupacions referides a sanitat, transició ecològica, economia verda (energies renovables,
tractament d'aigües i residus i indústria agroalimentària), així com digitalització de serveis i «data science».

—3 Finançament.
1. Les subvencions previstes en aquesta ordre s'han de finançar amb càrrec als corresponents fons dotats al
Pressupost de despeses del Servei Públic d'Ocupació Estatal, en el marc dels fons europeus del Mecanisme per
a la Recuperació i la Resiliència, dins del programa 240A.
2. En l'àmbit de gestió del Servei Públic d'Ocupació Estatal, el finançament s'ha d'efectuar amb càrrec a la
partida pressupostària «19.101.240A.482.96 Reserva de gestió directa. Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Inversió PAES III. Ocupació Jove. Programa de recerca. Mecanisme de Recuperació i Resiliència».
3. En l'àmbit de gestió de les comunitats autònomes el finançament s'ha d'efectuar amb càrrec a la partida
pressupostària «19.101.240A.454.30 Gestió per les comunitats autònomes. Inversió PAES III. Ocupació Jove.
Programa de recerca. Mecanisme de Recuperació i Resiliència».
A aquests efectes, el Servei Públic d'Ocupació Estatal ha de distribuir els fons corresponents a les comunitats
autònomes, de conformitat amb el que preveu l'article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària, en funció dels criteris objectius acordats per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers
Laborals.

—4 Beneficiaris de la subvenció.
1. Poden tenir la condició de beneficiaris de la subvenció a les corresponents convocatòries, efectuades a
l'empara d'aquesta resolució, en els termes que aquestes estableixin, i sempre que compleixin els requisits
exigits en cada cas, els organismes, centres i entitats de recerca i de difusió de coneixements següents:
a) Organismes públics de recerca definits a l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la
tecnologia i la innovació.
b) Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat
demostrada en I+D+i, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats,
que estiguin inscrites al Registre d'Universitats, Centres i Títols, creat pel Reial decret 1509/2008, de 12 de
setembre, pel qual es regula el Registre d'universitats, centres i títols.
c) Centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el
Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats d'I+D+i.
d) Instituts de recerca biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial.
e) Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal que
estiguin inscrits al registre de centres creat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es
regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el
registre d'aquests centres.
f) Altres centres públics d'I+D+i, amb personalitat jurídica pròpia, que, als seus estatuts o al seu objecte social
o a la normativa que els reguli, tinguin la I+D+i com a activitat principal.
g) Centres privats d'I+D+i, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que tinguin definida, als
seus estatuts o al seu objecte social o a la normativa que els reguli, la I+D+i com a activitat principal.
h) Empreses pertanyents al sector públic o privat, que estiguin invertint en la realització d'iniciatives de
recerca i innovació previstes en aquesta norma.
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i) També poden ser entitats i centres beneficiaris, els centres d'I+D a què es refereix la disposició addicional
catorzena de la Llei 14/2011, d'1 de juny, i els centres públics de recerca agrària i alimentària de les
comunitats autònomes, integrats a les conselleries responsables de la investigació agroalimentària, participants
en la Comissió Coordinadora de Recerca Agrària INIA-CCAA. Si algun d'aquests centres no té personalitat
jurídica pròpia, ha de constar com a beneficiària l'administració pública a què pertanyi.
2. No poden obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions regulades en aquesta resolució les entitats i
els centres en què concorri alguna de les circumstàncies que preveu l'article 13. 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre.
3. La resolució de la convocatòria pot especificar el tipus d'entitats que en poden ser beneficiàries, d'entre les
anteriors.

—5 Destinació de les subvencions públiques, quanties i finançament.
1. Les subvencions a atorgar per a la contractació s'han de destinar al finançament dels costos laborals i
salarials, incloent-hi la cotització per tots els conceptes a la Seguretat Social, de les persones joves que siguin
contractades per al desenvolupament i execució de les iniciatives de recerca i innovació del «Programa
Investigo». La durada dels contractes a subvencionar ha de ser d'un mínim de 12 mesos i un màxim de 24
mesos.
La resolució de la convocatòria pot establir la durada dels contractes objecte de subvenció. Els contractes
objecte de subvenció, que han de ser a temps complet, s'han de fer d'acord amb la normativa laboral. No es
poden contractar persones joves que hagin exercit qualsevol tipus de lloc de recerca a la mateixa entitat,
empresa o grup d'empreses en el termini de 6 mesos immediatament anteriors.
2. Els costos laborals inclouen:
a) Costos laborals i salarials, incloent-hi la cotització per tots els conceptes a la Seguretat Social.
b) Ajuts al desplaçament, per import de 1.000 euros a l'any a tant alçat per persona contractada, quan
aquestes tinguin residència a província o illa diferent del lloc on exerciran la seva feina, que seran aplicables a
un màxim del 50 % de les persones contractades, fins a esgotar el crèdit disponible amb aquesta finalitat. Una
vegada seleccionades les persones treballadores per ocupar els llocs objecte de la subvenció, les entitats i els
centres beneficiaris poden formalitzar una sol·licitud addicional en la forma que estableixi la convocatòria.
3. La concessió de les subvencions, així com la seva justificació, es realitza a través del règim de mòduls,
d'acord amb el que estableixen els articles 76 a 79 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat
pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes
de justificació de subvencions. Per implementar aquest règim, d'acord amb l'informe tècnic elaborat pel Servei
Públic d'Ocupació Estatal per al càlcul dels costos unitaris per persona contractada participant en el «Programa
Investigo», s'estableixen els mòduls següents:
a) Per compensar els costos laborals previstos a l'apartat 2.a):
Mòdul A: El mòdul ascendeix a 22.405,94 euros per persona contractada i any de contractació (1.867,16 euros
per mes), en el cas de contractes en els grups de cotització de la Seguretat Social 9 a 5, ambdós
inclusivament.
Mòdul B: El mòdul ascendeix a 33.108,92 euros per persona contractada i any de contractació (2.759,07 euros
per mes), en el cas de contractes en els grups de cotització de la Seguretat Social 4 a 1, ambdós
inclusivament.
D'acord amb això, l'import d'aquesta subvenció es calcula en funció de les previsions recollides al projecte
presentat, del nombre de persones a contractar, els anys (o mesos si escau) de contractació de cada persona i
el mòdul segons el grup de cotització de la Seguretat Social que correspongui.
b) Per compensar els ajuts al desplaçament que preveu l'apartat 2.b), té la consideració de mòdul la quantitat
a tant alçat de 1.000 euros a l'any per persona contractada.
4. Les subvencions regulades en aquesta resolució són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada. En tot
cas ha de quedar identificada nítidament la traçabilitat de les despeses. Això no obstant, aquestes subvencions
són incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió,
quan això suposi incórrer en doble finançament. D'acord amb l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del
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Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021, els projectes d'inversió finançats pel Mecanisme de
Recuperació i Resiliència poden rebre ajuda d'altres programes i instruments de la Unió sempre que aquesta
ajuda no cobreixi el mateix cost que els que ja financi la subvenció d'aquest programa segons els que defineix
aquest article.
El beneficiari ha de comunicar a l'AGAUR l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat
sense incórrer en doble finançament sobre el mateix cost, procedents de qualssevol altres administracions o
ens públics, nacionals o internacionals.
5. Les convocatòries poden determinar o establir un límit o percentatge màxim d'ajuda per a cada tipus
d'actuació, mòdul i/o entitat beneficiària.

—6 Activitat subvencionada.
1. L'activitat subvencionada consisteix en la contractació de persones joves d'acord amb la legislació vigent,
per al desenvolupament i execució de les funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació, que siguin
competència de les entitats i centres beneficiaris dins del «Programa Investigo».
2. La competència pot ser pròpia o originària, o bé exercida per delegació, encàrrec o comanda.
3. S'han de cobrir preferentment llocs en tasques relacionades amb les activitats assenyalades a la base 2.
4. Les administracions laborals competents en els seus àmbits de gestió respectius han de garantir el
compliment ple del principi de «no causar dany significatiu» (principi do no significant harm, DNSH) i
l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que preveu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
aprovat per Acord del Consell de Ministres, de 27 d'abril de 2021 i al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament
Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, en totes les fases del disseny i execució dels projectes.

—7 Compromís de no causar dany significatiu al medi ambient.
1. Les entitats beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta resolució han de garantir el ple
compliment del principi de «no causar perjudici significatiu» (principi do no significant harm, DNSH) i
l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a
la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència
d'Espanya (Council Implementing Decision-CID), de 13 de juliol de 2021, i al Reglament (UE) 2021/241 del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, així com a la seva normativa de desenvolupament,
en totes les fases del disseny i execució dels projectes i de manera individual per a cada actuació.
2. Les sol·licituds s'han d'acompanyar d'una declaració responsable d'adequació al principi de «no causar
perjudici significatiu» (principi do no significant harm, DNSH), en el sentit establert a l'apartat 6) de l'article 2
del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, d'acord amb el
formulari que es reculli a la convocatòria degudament emplenat per l'entitat sol·licitant.
3. Les declaracions responsables del principi de «no causar perjudici significatiu» (principi do no significant
harm, DNSH) que es realitzin han d'atendre obligatòriament la Comunicació de la Comissió Europea (2021/C
58/01), Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament
relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
4. En tot cas, les entitats beneficiàries han de preveure mecanismes de verificació del compliment del principi
de «no causar perjudici significatiu» (principi do no significant harm, DNSH) i mesures correctores per
assegurar-ne la implementació, i n'han de deixar constància a la memòria justificativa de la subvenció.

—8 Requisits i criteris per a la selecció de les persones contractades.
1. Les persones que siguin contractades han de ser joves de 16 anys o més i que no hagin complert 30 anys, i
que estiguin aturades i inscrites com a demandants de feina al servei públic d'ocupació de Catalunya en el
moment de començar la relació contractual. A més, han de complir els requisits exigits per a la modalitat de
contracte que es formalitzi, i s'han d'ajustar a les circumstàncies concretes de cada iniciativa, d'acord amb la
legislació vigent. Aquests requisits s'han de complir a l'inici de la seva participació en el programa.
2. Les persones treballadores objecte de contractació s'han de seleccionar tenint en compte els criteris
següents:
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a) Millor adequació entre la formació acadèmica de la persona jove en relació amb el programa de recerca que
es vol dur a terme.
b) Disposar d'estudis específics relacionats amb la matèria a desenvolupar, com ara màsters, graus o/i
qualssevol que estiguin homologats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional o el Ministeri d'Universitats
i els atorguin més capacitats i competències per dur a terme el programa de recerca.
Aquest criteri no és aplicable per als llocs de suport.
c) La valoració curricular i de les persones candidates s'ha de fer mitjançant l'ús de curriculum vitae cec, que
garanteix el principi de no discriminació per cap raó.
d) Les convocatòries han de recollir les mesures que l'entitat ja tingui implementades en la data de la sol·licitud
per afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i la igualtat de gènere.
e) A les convocatòries les administracions competents hi poden incloure altres criteris que es considerin
rellevants en funció de la seva normativa pròpia o que es corresponguin amb la realitat del col·lectiu.

—9 Règim i inici del procediment de concessió.
1. En aplicació del que estableix l'article 62 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, les subvencions
objecte d'aquesta resolució es tramiten segons el procediment de concurrència no competitiva, en tant que es
tracta de subvencions relacionades finançables amb fons europeus, regulades per la Llei 38/2003, de 17 de
novembre. Les resolucions de concessió s'han de dictar per ordre de presentació de sol·licituds, una vegada
realitzades les comprovacions de concurrència de l'actuació subvencionable i el compliment de la resta de
requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat a la convocatòria.
Les sol·licituds s'han d'ordenar per la data de presentació al registre electrònic de la Generalitat de Catalunya i
es proposarà, per a cada sol·licitud admesa a tràmit, començant per la més antiga, la concessió d'una
subvenció per l'import corresponent al mòdul de subvenció establert a la convocatòria multiplicat pel nombre
de contractes indicats a la sol·licitud.
Es pot aplicar, així mateix, per a la selecció de beneficiaris de les subvencions i la seva concessió, el
procediment de concurrència competitiva si així es determina a les convocatòries corresponents.
2. El procediment de concessió en règim de concurrència no competitiva s'inicia d'ofici, mitjançant convocatòria
aprovada pel president de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca de l'AGAUR i publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. La convocatòria s'ha de realitzar d'acord amb les bases reguladores establertes en
aquesta resolució i amb el contingut assenyalat a l'article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. En tot
cas, a la convocatòria s'ha de determinar el termini durant el qual es poden presentar les sol·licituds.
L'AGAUR ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la informació sobre les convocatòries i
les concessions de les ajudes, d'acord amb el que estableix l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i
el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la
publicitat de les subvencions i la resta d'ajudes públiques.

—10 Sol·licitud de la subvenció.
1. Les sol·licituds de concessió de subvencions s'han d'adreçar a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de
Recerca. S'ha de presentar una única sol·licitud per entitat per a totes les contractacions a realitzar. Les
sol·licituds presentades fora del termini previst a la convocatòria han de ser inadmeses.
La forma i el termini de presentació de les sol·licituds, així com la documentació amb què l'interessat les ha
d'acompanyar, s'establiran a les convocatòries.
Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar una memòria amb la descripció dels llocs de treball a cobrir, les
característiques de les activitats a realitzar i la durada i el nombre de contractes; així com les previsions dels
costos del programa, que distingeixin entre subvenció sol·licitada i, si escau, aportació de l'entitat beneficiària.
Les convocatòries poden establir un nombre màxim de contractes a subvencionar per sol·licitud.
Els expedients de despeses vinculats a les convocatòries que regula aquesta resolució de bases han d'incloure
la memòria específica indicada més amunt, així com la declaració d'absència de conflicte d'interessos en línia
amb la prevenció del frau. Així mateix, s'ha d'incloure a la convocatòria corresponent l'obligació dels
beneficiaris d'aplicar mesures per evitar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès a l'hora d'aplicar les
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subvencions rebudes al finançament de projectes i actuacions.
En tot cas, l'interessat ha de presentar declaració responsable del compliment de les condicions per a l'accés a
la subvenció; això sense perjudici de la possibilitat que l'AGAUR consulti els sistemes d'informació
corresponents per verificar el compliment de les condicions dels beneficiaris de la subvenció. Aquesta
comprovació es pot fer abans o després de la concessió de la subvenció. En cas que es detecti l'incompliment
d'alguna condició, és procedent la denegació de la subvenció o l'exigència de reintegrament.
En particular, respecte a l'acreditació del requisit d'estar al corrent d'obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, a les convocatòries es pot preveure que la presentació de la sol·licitud comporti l'autorització del
sol·licitant perquè l'AGAUR obtingui directament aquesta informació a través de certificats telemàtics, sense
que el sol·licitant hagi de presentar la corresponent certificació, llevat que aquest expressament denegui el seu
consentiment, cas en què haurà d'aportar la certificació que correspon, d'acord amb el que preveu l'article 22
del Reglament de la Llei general de subvencions.
2. Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits establerts en aquesta resolució i en la convocatòria, no
estigués degudament emplenada, la documentació rebuda fos defectuosa o faltés algun dels documents
preceptius, s'ha de requerir l'entitat sol·licitant perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils esmeni la falta o
acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, se la tindrà per desistida de la seva
petició, de conformitat amb el que estableix l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

—11 Instrucció i tramitació.
1. L'òrgan instructor designat a la convocatòria ha de realitzar d'ofici totes les actuacions que estimi
necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades, de concurrència de l'actuació
subvencionable i del compliment de la resta de requisits exigits, en virtut dels quals s'ha de formular la
proposta de resolució.
Les persones que intervinguin en el procés de selecció dels beneficiaris o en els processos de verificació del
compliment de les condicions, han de manifestar de forma expressa l'absència o no de conflictes d'interessos o
de causa d'abstenció, considerant el que estableix l'article 61.3 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general
de la Unió («Reglament financer») i l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de règim jurídic del sector
públic; si hi ha conflicte d'interessos o causa d'abstenció, la persona afectada s'ha d'abstenir d'intervenir en
aquestes actuacions.
2. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient, ha de formular la proposta de resolució provisional i/o definitiva,
d'acord amb el procediment establert a l'article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Aquesta resolució
pot suposar una aprovació parcial de la sol·licitud. Es pot preveure la concessió d'un termini màxim de 10 dies
hàbils perquè els interessats presentin la seva acceptació davant la proposta de resolució definitiva. Es pot
prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment, ni siguin tinguts en compte altres fets ni
altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats, i la quantia que figuri a la sol·licitud presentada i
l'import de la subvenció de la proposta de resolució siguin coincidents. En aquest cas la proposta de resolució
té caràcter de definitiva.
3. A les convocatòries es pot preveure que quan l'import de la subvenció de la proposta de resolució provisional
sigui inferior al que figura a la sol·licitud presentada, es pot instar al beneficiari la reformulació de la seva
sol·licitud en els termes establerts a l'article 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
4. Les sol·licituds s'han d'instruir per ordre de presentació.

—12 Resolució i pagament de la subvenció.
1. A la vista de la proposta de resolució definitiva, l'òrgan competent previst a la convocatòria ha de resoldre el
procediment.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de 2 mesos, comptadors des de la data
de presentació de la sol·licitud. Un cop transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la resolució
expressa, la sol·licitud s'entén desestimada.
Si la resolució és de concessió, s'ha d'identificar el finançament per al «Programa Investigo», en el marc del
Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea.
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La subvenció s'ha de registrar a la Base de Dades Nacional de Subvencions. Igualment, l'AGAUR pot accedir al
Registre de Titularitats i altres bases de dades anàlogues, si escau, i pot cedir informació entre aquests
sistemes i el Sistema de Fons Europeus, segons les previsions contingudes a la normativa europea i nacional
aplicable.
2. La resolució administrativa ha de contenir com a mínim els extrems següents:
a) Quantia de la subvenció a atorgar, indicant el nombre de persones a contractar.
b) Categoria professional, grup o nivell professional, i activitat a desenvolupar de les persones a contractar.
c) Durada dels contractes a realitzar amb cada persona.
d) Localització geogràfica provincial de les contractacions a realitzar.
3. Un cop dictada la resolució, es fa el pagament anticipat de la totalitat de l'import de la subvenció. No es pot
fer el pagament de la subvenció mentre l'entitat beneficiària no estigui al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social o sigui deutora per resolució ferma de procedència de
reintegrament. No és procedent la constitució de garanties a favor de l'administració concedent.
Atesa la naturalesa de la subvenció, els rendiments financers que s'hagin generat per les bestretes de fons
lliurats no incrementen l'import de la subvenció concedida.
4. Una vegada recaiguda la resolució de concessió, el beneficiari pot sol·licitar-ne la modificació. Aquesta
modificació s'ha de fonamentar en circumstàncies sobrevingudes després de la resolució i durant el termini
d'execució de l'activitat subvencionada per a cada entitat beneficiària i formalitzar-se amb caràcter immediat a
l'esdeveniment i, en tot cas, abans de la finalització del termini d'execució esmentat. Cada convocatòria pot
determinar circumstàncies que puguin donar lloc a la modificació de la resolució. En cap cas la modificació no
pot afectar les obligacions imposades per la normativa comunitària o nacional aplicable, en especial, quan
suposi incompliment de fites o objectius establerts a la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de
l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID), de 13 de juliol
de 2021, o el termini d'execució.
L'AGAUR ha de dictar resolució acceptant o denegant la modificació proposada en el termini de 2 mesos des de
la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada al registre de l'AGAUR per tramitar-la, llevat que la
convocatòria estableixi un termini inferior. Un cop transcorregut aquest termini sense haver-se notificat la
resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada. Les resolucions poden retrotreure els seus efectes, com
a màxim, al moment de la presentació de la sol·licitud de modificació. En tot cas, la modificació només es pot
autoritzar si no lesiona drets de tercers.

—13 Contractació de les persones treballadores.
1. Les persones participants han de ser seleccionades per l'entitat beneficiària, amb un mes d'antelació,
almenys, a l'inici previst dels contractes.
2. Les convocatòries corresponents han de determinar els procediments de selecció de les persones candidates
per a la cobertura dels contractes susceptibles de ser subvencionats.
3. Les entitats i centres beneficiaris han de contractar les persones treballadores seleccionades utilitzant la
modalitat de contractació que s'ajusti millor a les circumstàncies concretes de cada iniciativa, d'acord amb la
legislació laboral, de prevenció de riscos laborals i de Seguretat Social vigent.
4. Els contractes han de ser comunicats a través de l'aplicació Contrat@ a l'oficina d'ocupació que correspongui
i han de portar la indicació «Programa Investigo. Mecanisme de recuperació i resiliència», en els termes que
preveu aquesta aplicació.
5. Els contractes han de començar o finalitzar en els terminis que, si escau, estableixi cada convocatòria,
excepte en casos de força major o per causes degudament justificades, en què es pot autoritzar l'ajornament
de l'inici per part de l'òrgan corresponent.
6. La persona jove contractada té els mateixos drets que la resta dels treballadors de l'empresa, segons el que
estableix el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, el Conveni Col·lectiu aplicable i el contracte de treball vinculat al projecte de recerca.

—14 Seguiment, control i avaluació. Justificació de la subvenció.
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1. L'AGAUR ha de realitzar actuacions específiques de control en cas de denúncies o de l'existència d'indicis de
frau o d'irregularitats en l'execució de l'activitat subvencionada a l'empara d'aquesta resolució.
Les entitats beneficiàries de les subvencions se sotmeten a les actuacions de control que l'AGAUR consideri
necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'administració autonòmica, estatal i
comunitària.
En tot cas, les subvencions regulades en aquesta resolució estan sotmeses, així mateix, al seguiment, control i
avaluació que s'estableixi per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com les obligacions
específiques relatives a la informació i publicitat, control, verificació, seguiment, avaluació i altres obligacions
imposades per la normativa interna i de la Unió Europea que per al Mecanisme de Recuperació i Resiliència de
la Unió Europea s'estableixin i l'aplicació dels quals sigui de compliment obligat, incloent-hi el principi de «no
causar perjudici significatiu» (principi «do no significant harm-DNSH»).
En particular, les administracions concedents demanaran, a efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en
relació amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència, en format electrònic, les categories harmonitzades de dades, de
conformitat amb el que especifica l'article 22.2.d) del Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer de 2021, i en els termes que determini la normativa que sigui d'aplicació.
2. La concessió de l'ajuda està condicionada al compromís escrit de la concessió dels drets i accessos
necessaris per garantir que la Comissió, l'OLAF, el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les
autoritats nacionals competents exerceixin les seves competències de control, d'acord amb el que preveu
l'article 22.2 e) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i
l'article 129.1 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de
2018 («Reglament Financer»).
3. L'entitat beneficiària ha de comunicar l'inici dels contractes a l'òrgan instructor de l'AGAUR en el termini de
quinze dies hàbils des de la data d'inici, amb indicació del nombre de persones treballadores aturades
contractades.
4. L'entitat beneficiària, en el termini de 2 mesos, computat des de la finalització de les contractacions en el cas
de les contractacions anuals i, addicionalment, al cap d'un any d'iniciar-se el contracte, per a aquelles
contractacions que s'estenguin més de 12 mesos, i, en tot cas, abans del tercer trimestre de 2025, ha de
presentar davant de l'AGAUR, la justificació del compliment de les actuacions subvencionades i de les despeses
realitzades, mitjançant el règim de mòduls, d'acord amb el que preveuen els articles 69 i 76 a 79 del
Reglament de la Llei general de subvencions.
Aquesta justificació ha d'incloure la documentació següent que ha de presentar l'entitat beneficiària:
a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la
subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. La memòria ha d'incloure les
actuacions realitzades per les persones participants contractades.
b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades en funció dels resultats obtinguts,
que ha de contenir, com a mínim els extrems següents:
1r. Acreditació o declaració del beneficiari sobre el nombre d'unitats físiques considerades com a mòdul, de
conformitat amb el que preveu la base 5, especificant amb aquesta finalitat:
Persones contractades, distingint el grup de cotització de la Seguretat Social que correspongui i temps de
contractació (anys, o si escau, mesos) de cadascuna, segons el que especifica l'article 5.3.a).
Persones contractades que han accedit a l'ajuda al desplaçament prevista a la base 5.3.b).
2n. Quantia global de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades en la memòria
d'actuació i els mòduls previstos a la base 5, segons el sistema de càlcul i quantificació mitjançant costos
unitaris establerts en aquesta base.
La liquidació de la subvenció es realitza en funció de les persones contractades en el projecte, per cada any (o
mes) de permanència. En cap cas la liquidació no pot superar la quantia de la subvenció inicialment concedida.
El càlcul s'ha de fer considerant el nombre de persones contractades, per cada any (o mes) de permanència i
pel mòdul econòmic corresponent, en funció del grup de cotització de la Seguretat Social.
A l'efecte dels ajuts de mobilitat previstos a la base 5.3.b), el càlcul s'ha de realitzar considerant el nombre de
persones contractades que accedeixen a aquests ajuts, pel mòdul econòmic corresponent.
3r. Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de
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l'import i la seva procedència, així com l'acreditació d'haver ingressat, si escau, l'import corresponent a la
diferència entre la quantitat justificada i la rebuda en concepte de bestreta.
No obstant això, segons el que disposa l'article 79 de l'esmentat Reglament de la Llei general de subvencions,
els beneficiaris estan dispensats de l'obligació de presentació de llibres, registres i documents de
transcendència comptable o mercantil o qualsevol altra documentació justificativa de les despeses realitzades,
sense perjudici de l'obligació del beneficiari de conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons
rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les corresponents actuacions de
comprovació i control, segons disposa l'article 14.1.g) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com de
qualsevol altra obligació derivada de la normativa estatal o de la Unió Europea que així ho exigeixi. En aquest
sentit, han de conservar els documents justificatius i la resta de documentació concernent al finançament, en
format electrònic, durant un període de 5 anys a partir de l'operació, o de 3 anys quan l'import de la subvenció
sigui inferior a 60.000 euros, en els termes previstos a l'article 132 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol («Reglament Financer»).
5. L'AGAUR ha de proporcionar al Servei Públic d'Ocupació Estatal la informació periòdica de gestió que acrediti
l'estat de situació del programa en el seu àmbit pel que fa a fites i objectius i sobre la despesa en què s'ha
incorregut, amb la periodicitat que es determini per al Mecanisme de Recuperació i Resiliència i a través dels
mitjans informàtics habilitats amb aquesta finalitat, prèvia verificació d'aquesta.
L'AGAUR ha d'aportar al Servei Públic d'Ocupació Estatal tota la informació i documentació necessàries per al
seguiment de l'execució dels fons rebuts, així com les que necessiti el Servei Públic d'Ocupació Estatal per
justificar adequadament els efectes de la recepció dels fons europeus del Mecanisme de Recuperació i
Resiliència i atendre els requeriments que se li facin des de les institucions europees.

—15 Reintegraments i règim sancionador.
1. L'incompliment per part del beneficiari del que estableix la resolució de concessió, així com la present
resolució i altres disposicions aplicables en matèria de subvencions, en particular l'article 37 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, donen lloc, vistes la naturalesa i les causes de l'incompliment, a l'obligació de reintegrar,
totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com a l'exigència de l'interès de demora des de la data
del pagament de la subvenció fins que s'acordi la procedència del reintegrament.
En cas d'incompliments parcials, l'òrgan competent ha de determinar la quantitat a reintegrar pel beneficiari
responent al principi de proporcionalitat en funció dels costos justificats i les actuacions acreditades, en el
supòsit d'incompliment de l'obligació de contractar durant el període previst inicialment o en la forma
establerta, llevat que pugui constituir causa de reintegrament total.
2. Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis i 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, que aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. També és causa de revocació l'incompliment i la
falsedat en la declaració dels requisits previstos en la base 5.
3. Si l'òrgan concedent, a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el
marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció
concedida, han d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que preveu la secció quarta del
capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya; o si aprecien algun motiu d'infracció han d'instar l'inici
del procediment sancionador, d'acord amb el que preveuen la secció cinquena del capítol 9 de la Llei de
finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si
la Intervenció General, durant els controls que dugui a terme, es troba amb una conducta per part del subjecte
controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, ha de proposar a l'òrgan competent l'inici del
procediment de revocació i sancionador.
4. Els incompliments dels requisits o les obligacions de les entitats beneficiàries, l'execució incorrecta de les
actuacions que es posin de manifest en la verificació administrativa o in situ de les actuacions subvencionades,
així com la justificació d'una quantia inferior a l'atorgada inicialment, impliquen l'inici d'un procediment de
revocació parcial o total de les subvencions concedides, que pot comportar la minoració de l'import pendent de
pagament i/o el reintegrament parcial o total, per part de l'entitat beneficiària, de les quantitats pagades
(bestretes) amb els interessos de demora corresponents.
5. En compliment del que estableix l'article 100 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l'AGAUR ha d'iniciar els processos de revocació quan
escaigui.
6. Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, és aplicable el règim d'infraccions i sancions establert al
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Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com, si escau, el que disposa el text refós de la Llei sobre
infraccions i sancions a l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 de maig.
7. En cas d'incompliment de fites i objectius, calendari o qualsevol altre aspecte relacionat amb la normativa
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s'ha de procedir al reintegrament, d'acord amb el que
preveuen l'article 7, regla setena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat
per a l'any 2021 i l'article 37.4 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre.

—16 Identificació i publicitat.
Les actuacions subvencionades que configurin el «Programa Investigo» objecte d'aquesta resolució, així com
tota la publicitat que se'n faci han d'estar degudament identificades de conformitat amb les obligacions que en
matèria d'informació, comunicació i publicitat determini la normativa interna i de la Unió Europea per al
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions estan obligades a fer
esment en la seva publicitat de l'origen d'aquest finançament, i han de vetllar per donar-li visibilitat, incloenthi, quan escaigui, l'emblema de la Unió i una declaració de finançament adequada que indiqui «finançat per la
Unió Europea, Next Generation EU». Aquesta visibilitat s'ha de fer, en particular, quan es promoguin les accions
i els resultats, facilitant informació coherent, efectiva i proporcionada dirigida a múltiples destinataris, inclosos
els mitjans de comunicació i el públic.

(22.018.037)
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