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Preguntes sobre la sol·licitud 

1. Quines són les actuacions subvencionables? 

D’acord amb l'article 6 de l'Ordre EMT/118 /2022 de 18 de maig les actuacions subvencionables 

són: 

a) Suport a l'allotjament de les persones participants durant l'estada a Catalunya. 

b) Suport a la manutenció de les persones participants durant l'estada a Catalunya. 

 

2. Qui són les persones destinatàries? 
 
D’acord amb l’article 7 de l'Ordre EMT/118/2022 de 18 de maig les persones destinatàries són: 

 Les persones que han estat acceptades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a 

participants del Programa Eurodyssey i un cop han arribat a Catalunya, són les que 

poden sol·licitar la beca que preveu aquesta Ordre i ser beneficiàries de la beca de 

manutenció i/o allotjament. 

3. Quina és la quantia de la beca? 

D'acord amb l'article 8 de l'Ordre EMT/118/2022 de 18 de maig, s'estableix un únic mòdul que 

cobreix les actuacions d'allotjament i manutenció. Les quanties són les següents: 

 1.200,00 euros mensuals 

 40,00 euros diaris (per mesos incomplets) 

D’acord amb l'article 10 de l'Ordre EMT/118/2022 de 18 de maig, el pagament s'efectuarà de la 

següent manera: 

a) El primer pagament, prèvia acreditació del compliment dels requisits a) i b) previstos a la 

base 5.2 d'aquest annex. 

b) La resta de pagaments, es realitzaran mensualment, prèvia acreditació del manteniment 

de les condicions per les quals s'ha atorgat la beca, d'acord amb el que preveuen les 

lletres c) i d) de la base 5.2 d'aquest annex. 

Els pagaments es podran fraccionar en parts d'acord amb el Pla de Tresoreria del Servei Públic 

d'Ocupació de Catalunya i les seves disponibilitats. 

4. Què cobreix la beca? 

La resolució d'aquesta convocatòria preveu un únic mòdul que permeti a les persones 

beneficiàries fer front a les despeses derivades d'allotjament i manutenció durant la seva estada 

a Catalunya. Les persones beneficiàries reben la beca repartida en pagaments periòdics un cop 



 

 

 

es certifica, de manera mensual durant el període d'execució, que s'han complert els requisits 

que donen dret a percebre l'ajut. 

5. Quin és el termini de presentació de sol·licituds? 

El termini de presentació de sol·licituds comença el 2 de gener de 2023 i finalitza el dia 15 de 

setembre de 2023 inclòs. 

6. On s’ha de presentar la sol·licitud? 

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que s'indica a la base 8 de l'annex 1 de 

l'Ordre EMT/154/2021, de 17 de juliol.  

La sol·licitud i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva 

justificació, s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran 

disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, concretament 

buscant el tràmit : ‘Sol·licitud de beca Eurodyssey’ en el cercador de Tràmits Gencat. 

També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.  

La sol·licitud s'ha de presentar presencialment al Registre Central del Servei Públic d'Ocupació 

de Catalunya del carrer Llull, 297, 08019 de Barcelona (adreçada a la persona titular de la 

Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya). 

 
7. Quina documentació cal presentar amb la sol·licitud ?  
 
La documentació que cal presentar amb la sol·licitud és la que s'indica a la base 9 de l'annex 1 

de l'Ordre EMT/154/2021, de 17 de juliol: 

a) Còpia del document d'identitat o passaport del país d'origen, en vigor. 

b) Full de domiciliació bancària degudament omplert, si no s'ha presentat anteriorment, o 

han transcorregut més de cinc anys, o s'ha modificat el seu contingut, d'acord amb el 

model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de 

Catalunya. 

8. On puc trobar els impresos del Programa? 

Els impresos del Programa Eurodyssey estan publicats al web de Catàleg d'impresos de la 

Generalitat de Catalunya. 

Procediment de concessió  

9. Quin és el procediment de concessió? 

El procediment de concessió de les actuacions subvencionades en aquesta Resolució és el de 

concurrència no competitiva, que està regulat a la base 12 de l'annex 1 de l'Ordre 

EMT/154/2021, de 17 de juliol. 

Execució del programa  

10. Quin és el termini d’execució del programa? 

Les actuacions subvencionables que preveu aquesta Resolució s'han d'iniciar, com a màxim, el 

15 de setembre de 2023 i han de finalitzar, com a màxim, el 15 de desembre de 2023. 

D'acord amb el que preveu la base 14 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/154/2021, de 17 de juliol, el 

termini d'execució de les actuacions dona dret a una beca de 7 mesos com a màxim. 

 

http://web.gencat.cat/ca/tramits
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici
https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tresoreria-pagaments/models-formularis/
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/llistatExtranet.html


 

 

 

Es podrà ser persona beneficiària en el període comprès entre el 2 de gener i el 15 de desembre 

de 2023, inclosos. No es podrà iniciar l'execució més tard del 15 de setembre de 2023, aquest 

inclòs.  

Grups d’acollida 

11. Quantes persones beneficiàries pot tenir cada grup? 

El SOC organitza l’arribada de les persones beneficiàries en grup, en funció de les dates 

acordades amb l’Agència Catalana de la Joventut per impartir el curs de formació lingüística. En 

cas que una persona beneficiària no necessiti fer el curs de formació per tenir ja un nivell 

adequat d’idiomes per realitzar, i en cas que estigui seleccionada per una empresa, podrà arribar 

en un altre moment. Els grups d’acollida seran de màxim 20 persones. 

 
Període de pràctiques professionals 
 
12. Quin document recull les condicions específiques durant les pràctiques 
professionals? 

El conveni de pràctiques signat per part del SOC, per part de l’entitat de pràctiques i per part de 

la persona participant recull totes les condicions de les pràctiques professionals (lloc de 

pràctiques, tutor/a, contingut, horari). 

13. Qui serà la persona tutora de la persona participant durant el període de pràctiques 
professionals?  

Per una banda, la persona participant tindrà una persona tutora a l’empresa, així com una 
persona tècnica referent de l’equip de Programes Internacionals del SOC. 

Allotjament 

14. On s’allotgen les persones participants? 

a) Durant el seu primer mes d’estada a Catalunya les persones participants s’allotgen a 

l’alberg de XANASCAT Mare de Déu de Montserrat, de Barcelona. 

b) Durant el període de pràctiques professionals l’allotjament és responsabilitat de la 

persona beneficiària. El SOC fa efectiu el pagament d’una beca que permet fer front a les 

despeses associades a l’allotjament i la manutenció. 

Formació lingüística  

15. En què consisteix la formació lingüística del programa? 

Es tracta d’una formació lingüística adaptada al nivell de llengua de les persones participants (hi 

ha tres grups de nivell: A1-A2, B1-B2 i C1-C2). 

S’imparteixen 80 hores de llengua castellana i 20 hores de llengua catalana. 

16. És obligatòria la formació lingüística? 

Si, és obligatòria tret que la persona participant demostri un nivell de coneixement de nivell C1 o 

C2. 

Inadmissió i revocació de les persones candidates  

17. Es pot produir una inadmissió  revocació en el programa? 
 



 

 

 

D’acord amb la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/154/2021, de 17 de juliol, la inexactitud, 

falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanyi la 

sol·licitud de subvencions o la documentació corresponent a altres tràmits, o que consti en una 

declaració responsable, deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i 

prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la 

sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es 

coneixen amb posterioritat a la concessió. 

Durant el període d’execució, si no es compleixen els requisits que es comproven de forma 

mensual, es produeix una revocació de la beca corresponent al període no justificat. 

 


