
Entitats col·laboradores

Col·lectius destinataris

Entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya, pels tres
col·lectius recollits a la convocatòria.
Administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb
competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de
l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, pel col·lectiu de persones trans*.

Persones Trans*: que estiguin en situació d’atur inscrites al SOC com a demandants d'ocupació.

Persones en situació de desocupació de llarga durada: desocupació durant dotze mesos en un
període de 18 mesos, de forma continuada, o no, i inscrites al SOC com a DONO.
Dones en situació d’atur inscrites al SOC com a DONO que es trobin en una de les situacions
següents: • Dones en situació de violència masclista • Dones monoparentals • Dones en situació
de vulnerabilitat social (Discriminació per lloc de procedència, ètnia,religió i altres).

Línia Trans *, Desocupació de llarga durada i Dones
en situació de vulnerabilitat
Programes d‘Oportunitats d’Ocupació (SOC – TRFO TRANS-DLLD-DONA)
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Objectiu

L’objectiu és poder arribar a les persones inactives o en situació de desocupació amb més dificultats
per accedir al mercat laboral.
El programa vol millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones mitjançant el desenvolupament de tasques
professionals amb una contractació laboral, la formació en competències transversals, suport i
acompanyament adaptat a les necessitats de les persones participants, a les seves característiques
personals i a les seves situacions vitals.
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Pressupost

12.000.000 €
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Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons
rebuts del del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

*Persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui per què se sent del gènere contrari, o bé per que la
seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.

Presentació sol·licituds i Termini d'execució

Les sol.licituds des de l’1 al 23 de setembre de 2022, ambdós inclosos.
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Normativa

Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre

Ordre EMT/220/2021, de data 22 de novembre

Ordre EMT/ 68 2022, de 20 d'abril

Resolució EMT/2340/2022, de 19 de juliol
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Contacte

treballiformacio.esal.soc@gencat.cat

serveiocupacio.gencat.catMINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

El programa es pot iniciar a partir de l’endemà de l’atorgament, i ha de finalitzar, com a màxim, el 29
de febrer de 2024.
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https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=920167
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=934500
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8503/1870539.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=920167
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=914967&type=01&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=934500
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8717/1920784.pdf
mailto:treballiformacio.vm.soc@gencat.cat
mailto:treballiformacio.esal.soc@gencat.cat
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/

