
Programa ADA (SOC-ADA)-Segona convocatòria 2022

Objectiu

Subvenció destinada a la realització d'accions formatives per a dones per a l'adquisició i millora
de competències digitals per a l'ocupació.

01

Pressupost

17.198.984 €
02

Segona convocatòria 2022.

2.215.200 € Atorgats a la primera convocatòria.

Previsió convocatòria pel 2023.4,5 M€

Normativa
07

Persones destinatàries

Dones, prioritàriament desocupades i preferentment residents a municipis de menys de 30.000
habitants. 

 Podran participar dones que visquin en municipis de més de 30.000 habitants sempre i quan s'hagi
respectat la preferència per les dones de les poblacions de menys de 30.000 habitants i, tot i així,
quedin places vacants.

 Les alumnes participants, siguin desocupades o ocupades, han d'estar inscrites a les oficines de
Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. El percentatge de dones treballadores ocupades
que hi poden participar és del 30%. També poden participar les persones afectades per ERTOS, i no
computen com a ocupades.
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Entitats col·laboradores04

Millora de competències digitals per a dones prioritàriament
desocupades i preferentment residents a municipis de menys de
30.000 habitants.

08
Contacte

Presentació sol·licituds

05
El termini de presentació de sol·licituds
comença el 12 de setembre de 2022 i
acaba el 26 de setembre de 2022, ambdós
inclosos.

Resolució EMT/2547/2022, de 27 de juliol
Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre
Ordre TSF/179/2020, de 19 d'octubre
Ordre EMT/195/2021, de 19 d'octubre

"Aquesta actuació està subvencionada pel SOC i es finança amb
càrrec als fons procedents Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU”.
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Podran ser beneficiàries d’aquesta convocatòria les entitats de formació inscrites o acreditades
en el  corresponent Registre d'entitats de formació del SOC, que estiguin d’alta o en inscripció
d’ofici per impartir les especialitats incloses a la convocatòria en el moment de presentar la
sol·licitud de subvenció.

qualificacio.soc@gencat.cat

Les actuacions subvencionables s’han
d’iniciar a partir de la data de publicació de la
resolució d’atorgament i han de finalitzar,
com a màxim, el 30 d'abril de 2023.

Termini d'execució
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https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=935947
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7724/1697487.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1818088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8528/1875537.pdf
mailto:qualificacio.soc@gencat.cat



