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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
7539 Ordre ESS/1299/2013, d’1 de juliol, per la qual es regula el procediment de 

concessió del segell «entitat adherida a l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació 
jove 2013-2016».

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha elaborat l’Estratègia d’emprenedoria i 
ocupació jove 2013-2016, que s’emmarca en l’objectiu d’impulsar mesures dirigides a 
reduir la desocupació juvenil, ja sigui mitjançant la inserció laboral per compte d’altri o a 
través de l’autoocupació i l’emprenedoria.

Els seus objectius són millorar l’ocupabilitat dels joves, augmentar la qualitat i 
l’estabilitat de l’ocupació, promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat laboral i 
fomentar l’esperit emprenedor.

Per avançar en la consecució d’aquests objectius, l’Estratègia s’ha articulat com un 
instrument obert, ja que pretén servir de canal de participació a totes les institucions 
públiques i privades, a les empreses i a tot tipus d’organitzacions que vulguin col·laborar 
a assolir els seus objectius.

D’aquesta manera, s’hi poden sumar totes les entitats que vulguin contribuir amb les 
seves pròpies iniciatives a fer front al repte de l’ocupació juvenil en qualsevol de les seves 
formes, també la de l’emprenedoria i l’autoocupació, i disposa d’un segell o distintiu que 
es pot utilitzar en reconeixement a la seva contribució.

L’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove ja l’ha desplegat parcialment el Reial 
decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del 
creixement i de la creació d’ocupació, la disposició addicional tercera del qual encarrega 
al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social formalitzar l’adhesió a l’Estratègia 
d’emprenedoria i ocupació jove 2013-2016 d’entitats públiques i privades, la contribució 
en la reducció de la desocupació juvenil de les quals s’ha de reconèixer mitjançant la 
concessió d’un segell o distintiu.

Així mateix, s’estableix l’obligació del Departament esmentat d’informar periòdicament 
la Comissió Interministerial de Seguiment de l’Estratègia, la Comissió Delegada del 
Govern per a Afers Econòmics, els agents socials, el Consell Estatal de Responsabilitat 
Social de les Empreses i tots els altres òrgans consultius que es consideri oportú, sobre 
les entitats adherides a l’Estratègia, les característiques essencials de les iniciatives 
plantejades i els principals resultats d’aquestes.

Per la seva banda, l’article 39 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, 
al paràgraf primer assenyala que, amb l’objectiu d’incentivar les empreses, les 
organitzacions i les institucions públiques o privades, especialment les petites i mitjanes i 
les empreses individuals, a incorporar o desenvolupar polítiques de responsabilitat social, 
les administracions públiques han de mantenir una política de promoció de la 
responsabilitat social, difondre’n el coneixement i les millors pràctiques existents i 
estimular l’estudi i l’anàlisi sobre els efectes en matèria de competitivitat empresarial de 
les polítiques de responsabilitat social.

En els àmbits assenyalats, el Reial decret 343/2012, de 10 de febrer, pel qual es 
desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, estableix 
que la Direcció General del Treball Autònom, de l’Economia Social i de la Responsabilitat 
Social de les Empreses té, entre altres funcions, la promoció de la responsabilitat social 
de les empreses, en particular de les petites i mitjanes, així com la realització de qualsevol 
altra activitat que se li encarregui en l’àmbit d’actuació esmentat; i el disseny, la gestió i el 
seguiment de programes i ajudes per a la difusió i el foment de la responsabilitat social de 
les empreses.
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És procedent, per tant, establir la regulació del procediment per a la concessió del 
segell «Entitat adherida a l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove 2013-2016».

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i havent rebut l’informe previ de l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades, disposo:

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordre té per objecte establir el procediment per a la concessió del segell 
«Entitat adherida a l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove 2013-2016», a fi de 
reconèixer la tasca de les entitats i les empreses que presentin iniciatives dirigides a 
fomentar l’accés dels joves al mercat laboral o a afavorir l’autoocupació o l’emprenedoria.

Article 2. Requisits de les entitats sol·licitants.

1. Poden sol·licitar l’adhesió a l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove les 
organitzacions, les institucions i les entitats públiques i privades, així com les 
administracions públiques, que posin en marxa actuacions els resultats de les quals 
redundin a facilitar l’accés dels joves al mercat de treball per la via de la contractació o 
l’emprenedoria i que manifestin un compromís formal de col·laborar en la consecució dels 
seus objectius.

2. Per poder sol·licitar el segell, les entitats sol·licitants han d’acreditar el compliment 
dels requisits següents mitjançant una declaració responsable:

a) Exercir la seva activitat en el territori espanyol.
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions en matèria tributària, en el 

moment de sol·licitar la participació i durant la vigència del segell d’adhesió.
c) Estar al corrent en el compliment de les obligacions en matèria de Seguretat 

Social, en el moment de sol·licitar la participació i durant la vigència del segell d’adhesió.
d) No estar ni haver estat incurs en procediments de regulació d’ocupació en els tres 

mesos anteriors a la presentació del pla d’actuació.

Article 3. Requisits del pla d’actuació.

1. Les entitats sol·licitants han de presentar un pla d’actuació en el qual s’expressi la 
vinculació a l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove 2013-2016 i on constin les 
mesures concretes del pla amb les següents línies d’actuació de la mateixa Estratègia:

a) Educació: destinada a orientar i preparar els joves en relació amb el seu futur 
laboral i a reduir el fracàs escolar i l’abandonament educatiu primerenc.

b) Formació: orientada a millorar la capacitació professional dels joves a través 
d’accions formatives (aprenentatge, qualificació, requalificació o reciclatge) o laborals 
(primera experiència laboral mitjançant formació professional dual i beques pràctiques).

c) Millora del coneixement d’idiomes i el maneig d’eines tecnològiques: orientada a 
augmentar les oportunitats per a l’accés i el manteniment del lloc de treball, la millora de 
la situació laboral i la recol·locació en casos de pèrdua de l’ocupació.

d) Foment de l’emprenedoria i de l’autoocupació: dirigida a oferir als joves la 
possibilitat d’iniciar projectes professionals que els permetin desenvolupar les seves 
capacitats i iniciar-se en la vida laboral i a fomentar l’emprenedoria, individual o col·lectiva.

e) Estímuls a la contractació: orientada a impulsar que les empreses espanyoles 
atorguin més oportunitats laborals als joves.

f) Igualtat d’oportunitats: orientada a afavorir l’accés al mercat laboral a persones 
pertanyents a grups en risc d’exclusió social a causa de la seva procedència, raça, 
creences, gènere o condició.

g) Col·laboració publicoprivada en la recerca d’un lloc de treball: orientada a la 
millora del funcionament i l’optimització dels resultats obtinguts per les sinergies 
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generades en el procés de cooperació de tots els agents que intervenen en el procés de 
recerca i millor exercici d’un lloc de treball.

h) Orientació i acompanyament: destinada a informar, acompanyar i assessorar els 
joves per accedir al mercat de treball, millorar les seves condicions laborals o emprendre, 
donant suport a l’actuació dels agents socials en aquest camp i de les associacions 
representatives dels treballadors autònoms.

i) Gestió de les administracions públiques: dissenyada per millorar l’eficiència de la 
intervenció de l’Administració pública en el mercat laboral.

2. Per a cadascuna de les mesures concretes incloses en el pla presentat, s’ha 
d’indicar:

a) Descripció de la mesura, atenent la seva proporcionalitat i racionalitat respecte 
als objectius, els mitjans i els terminis establerts.

b) Previsió de recursos propis compromesos, ja siguin econòmics, materials o 
personals, que l’entitat ha d’utilitzar en la posada en marxa de cadascuna de les accions.

c) Nombre de beneficiaris potencials de la mesura, agrupats per perfils, llevat que la 
naturalesa de les mesures a implementar no permeti determinar beneficiaris concrets 
perquè es tracti d’actuacions no individualitzables.

Article 4. Instrucció del procediment.

1. Les entitats sol·licitants han de presentar davant la Direcció General del Treball 
Autònom, de l’Economia Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses la sol·licitud 
de concessió del segell d’adhesió, acompanyada de la documentació que acrediti que 
l’entitat compleix els requisits de l’article 2.2 d’aquesta Ordre, a través de la seu electrònica 
del Departament, a l’adreça https://sede.empleoyseguridadsocial.gob.es/, en virtut del 
que estableix l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics.

2. Una vegada presentada la sol·licitud, l’entitat sol·licitant ha de presentar, pels 
mateixos mitjans, davant la Direcció General del Treball Autònom, de l’Economia Social i 
de la Responsabilitat de les Empreses un pla d’actuació amb informació desagregada 
sobre els mitjans de finançament d’aquest, el perfil dels beneficiaris potencials i el termini 
d’execució.

3. La Direcció General del Treball Autònom, de l’Economia Social i de la 
Responsabilitat de les Empreses ha de verificar que el pla d’actuació presentat s’ajusta 
als requeriments que marca aquesta Ordre.

4. Si l’entitat sol·licitant no acredita suficientment el compliment dels requisits o es 
necessita més informació que l’aportada sobre el contingut del pla, s’ha de requerir a 
l’entitat sol·licitant que, en un termini de deu dies, repari la falta o adjunti els documents 
preceptius.

5. Quan es produeixi una paralització del procediment, perquè l’entitat sol·licitant no 
ha aportat les dades relacionades amb el pla d’actuació que indica aquesta Ordre, se li ha 
de comunicar a l’entitat que, transcorreguts tres mesos des de la recepció del requeriment 
d’informació, sense que es pugui reprendre la tramitació del procediment, se’n produeix la 
caducitat.

Article 5. Resolució del procediment.

La Direcció General del Treball Autònom, de l’Economia Social i de la Responsabilitat 
de les Empreses, una vegada comprovat que l’entitat sol·licitant i el pla d’actuació 
presentat compleixen o no els requisits que estableix aquesta Ordre, ha de resoldre sobre 
la concessió o la denegació del segell d’adhesió en el termini màxim de tres mesos a 
comptar de la presentació de la sol·licitud de concessió del segell, i ho ha de notificar a 
l’entitat sol·licitant dins del termini de deu dies a partir de la data en què s’hagi dictat 
l’acte.
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Transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi dictat resolució, s’entén que la 
sol·licitud ha estat estimada per silenci administratiu, de conformitat amb el que estableix 
l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció que en fa la Llei 25/2009, 
de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei 
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa de conformitat amb el que estableix 
la disposició addicional quinzena de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i 
funcionament de l’Administració General de l’Estat. Per consegüent, la resolució 
esmentada es pot recórrer en alçada davant l’òrgan superior jeràrquic, d’acord amb el que 
preveu l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 6. Utilització del segell i compromisos de les entitats adherides.

1. L’atorgament del segell té la vigència establerta per a la mateixa Estratègia, fins al 
31 de desembre de 2016, sempre que l’entitat segueixi complint els requisits que va 
manifestar en la sol·licitud d’adhesió.

2. La concessió del segell d’entitat adherida implica els següents compromisos i 
facultats per a l’entitat esmentada:

a) Les entitats adherides es comprometen a mantenir els requisits exigits per a 
l’adhesió a l’Estratègia que van justificar la seva participació en l’Estratègia o notificar a la 
Direcció General del Treball Autònom, de l’Economia Social i de la Responsabilitat Social 
de les Empreses qualsevol variació en aquests, en el termini de deu dies des que es 
produeixi el fet que implica aquesta variació.

b) Als efectes de coordinació de les actuacions de les entitats adherides i de 
disposar de dades sobre el desenvolupament de les accions de l’Estratègia, amb una 
periodicitat, almenys, anual, i sempre abans del 31 de març de cada any natural, han 
d’indicar per a cadascuna de les mesures que van definir en el pla d’actuació presentat el 
seu nivell d’execució, així com, quan sigui procedent, les dades relatives al gènere, el 
nivell d’estudis, el tram d’edat, el codi postal del municipi de residència dels beneficiaris, 
així com el codi identificatiu que li correspongui a cada beneficiari, amb l�objecte d’obtenir 
dades estadístiques de les mesures implementades.

c) En qualsevol moment, a través de la seu electrònica del Ministeri, l’entitat pot 
afegir mesures en qualsevol línia d’actuació que no estigui prevista i que per qualsevol 
circumstància hagin pogut dur a terme.

d) Les entitats poden col·laborar amb el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en la 
difusió de l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove 2013-2016 i utilitzar, si s’escau, els 
elements d’imatge i comunicació que posi a disposició de les entitats adherides el Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social.

e) Les entitats adherides que han rebut el segell el poden utilitzar en les seves 
accions de comunicació i publicitat, respectant-ne la representació gràfica establerta en el 
Manual d’estil publicat a la pàgina web del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social http://
www.empleo.gob.es.

f) L’entitat a la qual s’hagi concedit el segell d’adhesió no en pot fer ús quan el 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social li notifiqui la retirada d’aquest o, si s’escau, des 
que la mateixa entitat notifiqui la seva renúncia al segell.

Article 7. Compromisos del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social es compromet a dur a terme les activitats 
següents:

a) Difondre les mesures de l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove 2013-2016 i 
fomentar l’adhesió d’empreses i entitats per aconseguir la consecució dels seus objectius.
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b) Incloure les entitats que rebin el segell en la relació d’entitats adherides, que s’ha 
de publicar a l’enllaç establert per a l’Estratègia a la pàgina web del Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social.

c) Incloure la referència, quan sigui procedent, de les entitats adherides en les 
accions de comunicació i divulgació de l’Estratègia i del segell objecte d’aquesta Ordre.

d) Oferir a les empreses adherides la informació necessària amb l’objecte de 
coordinar adequadament les actuacions.

e) Difondre bones pràctiques en matèria d’ocupació de les entitats que hagin 
obtingut el segell d’adhesió a l’Estratègia.

Article 8. Reconeixements especials.

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social pot efectuar, amb la periodicitat que es 
determini, un reconeixement especial als projectes que tinguin més impacte en l’ocupació 
jove d’entre les entitats adherides.

Article 9. Retirada del segell.

La Direcció General del Treball Autònom, de l’Economia Social i de la Responsabilitat 
de les Empreses, amb l’audiència prèvia de l’entitat adherida, pot retirar el «Segell 
d’adhesió a l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove», mitjançant una resolució 
motivada, en els supòsits següents:

a) En cas que l’entitat adherida no compleixi l’obligació d’aportar les dades 
desagregades del grau d’execució del pla en la forma i els terminis que preveu aquesta 
Ordre.

b) En cas d’alteració de les condicions que van donar lloc a la concessió del segell.

Article 10. Renúncia.

Les entitats poden renunciar a l’ús del segell i ho han de notificar a la Direcció General 
del Treball Autònom, de l’Economia Social i de la Responsabilitat de les Empreses. 
L’acceptació de la renúncia implica la retirada del segell distintiu concedit.

Article 11. Seguiment de l’adhesió a l’Estratègia.

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha d’elaborar un informe de seguiment 
semestral que ha de presentar a la Comissió Interministerial de Seguiment de l’Estratègia, 
a la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, als agents socials i al Consell 
Estatal de Responsabilitat Social de les Empreses, sobre les empreses adherides a 
l’Estratègia, les característiques essencials de les iniciatives plantejades i els principals 
resultats d’aquestes.

Disposició addicional única. Creació d’un fitxer de dades de caràcter personal.

1. Es crea el fitxer de dades de caràcter personal «Emprenedoria i ocupació jove», 
amb les característiques següents:

a) Finalitat del fitxer: gestionar el procés d’adhesió a l’Estratègia d’emprenedoria i 
ocupació jove i el seguiment de les mesures de les entitats adherides.

b) Usos previstos: atorgar, mantenir, suspendre o revocar l’adhesió i el segell 
d’«Empresa adherida a l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove 2013-2106», així com 
el seguiment de tot el procés.

c) Persones o col·lectius dels quals s’obtenen les dades o que estiguin obligats a 
subministrar-les: persones que tenen la representació de les entitats i persones 
beneficiàries de les mesures previstes en els plans d’actuació.

d) Procediment de recollida de les dades: aplicació informàtica.
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e) Estructura bàsica del fitxer i descripció de les dades recollides: nom, cognoms i 
DNI o passaport del representant de l’empresa, i gènere, nivell d’estudis, tram d’edat i 
codi postal del municipi de residència dels beneficiaris.

f) Sistema de tractament: automatitzat.
g) Cessions de dades previstes: no se’n preveuen.
h) Transferències internacionals previstes a tercers països: no se’n preveuen.
i) Òrgan responsable del fitxer: Direcció General del Treball Autònom, de l’Economia 

Social i de la Responsabilitat Social de les Empreses.
j) Òrgan davant el qual es poden exercir els drets de rectificació, cancel·lació i 

oposició: Direcció General del Treball Autònom, de l’Economia Social i de la 
Responsabilitat Social de les Empreses.

k) Mesures de seguretat: nivell bàsic.

2. En el termini de trenta dies de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, s’ha de notificar 
la constitució del fitxer a l’Agència de Protecció de Dades als efectes de la seva inscripció 
en el Registre general de protecció de dades.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Ordre ministerial es dicta a l’empara del que disposa l’article 149.1. 7a de la 
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència en matèria de legislació 
laboral, sense perjudici de la seva execució pels òrgans de les comunitats autònomes.

Disposició final segona. Models de sol·licitud i facultats d’aplicació i desplegament.

S’habilita el director general del Treball Autònom, de l’Economia Social i de la 
Responsabilitat Social de les Empreses per establir i modificar els formularis per a la 
tramitació del procediment que regula aquesta Ordre, així com per dictar totes les 
instruccions i les resolucions que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament 
del que disposa aquesta Ordre.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 1 de juliol de 2013.– La ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez 
García.
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