
ADA ANTICIPADA 

2022 ( SOC –ADA)
Convocatòria de subvencions per a la realització

d'accions de formació professional per l'ocupació, en
l'adquisició i millora de competències digitals per
impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament
rural i reduir la bretxa de gènere.

Gener 2022

Bases reguladores: Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre; 
modificada per l'Ordre TSF/179/2020, de 19 d'octubre; 
modificada per l'Ordre EMT/195/2021, de 19 d'octubre



El Pla de Recuperació Transformació i
Resiliència, és un instrument promogut a nivell
de la Unió Europea orientat a mitigar els
impactes de la Pandèmia COVID-19 per:

Transformar la societat

Modernitzar el teixit productiu 

Impulsar la «descarbonització» i el respecte al 
medi ambient

Fomentar la digitalització, i la millora de les 
estructures i recursos destinats a la investigació 
i formació

Una major capacitat de la societat per 
superar problemes com la Pandèmia
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A través de formació no formal en
capacitats digitals demandades per
l'àmbit productiu, que millorin
l'ocupabilitat futura i impulsin
l'emprenedoria digital de dones de
municipis de menys de 30.000 habitants

QUÈ?
COM?
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SITUACIÓ DE PARTIDA
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Especial atenció a la bretxa de 
gènere i a l’impuls de la 

formació en les zones de 
declivi demogràfic

Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència

Política Palanca VII: educació i 
coneixement, formació 

continuada i desenvolupament 
de capacitats.

Component 19 Pla Nacional de 
Competències Digitals

Inversió 3 Competències 
digitals per a l’ocupació

Objectiu: Reforçar les 
competències digitals del 

conjunt de la població, des de 
la digitalització de l’escola fins 
a la universitat, passant per la 

requalificació (upskilling i 
reskilling) en el treball.
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RECUPERACIÓ



FITES
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Que el 80% de la població rebi 
formació en competències 

digitals bàsiques i que la 
meitat d’aquestes siguin 

dones.

Que al menys el 25% del volum 
de negoci de les PYMES, l’any 
2025, provingui del comerç 

electrònic
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ACTUACIÓ

Formació no formal en capacitats digitals demandades
per l’àmbit productiu que millorin la ocupabilitat futura i
impulsin l’emprenedoria digital (en particular enfortint
l’extensió d’start-ups de base tecnològica) de dones en
situació d’atur, residents en el món rural.



LES FITES D’ADA
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DONES FORMADES AL 

2022

HORES DE FORMACIÓ

40 HORES37.335

FORMACIÓ 

FINALITZADA 
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Font de finançament: 
Transformació i Resilència
Mecanisme de Recuperació
i Resiliència (MRR) – Unió 
Europea- NextGenerationEU

Termini d’execució: 
fins el 30 de novembre de 
2022

Quantia: 
14.784.648 €

Distribució pressupost: 
7 demarcacions territorials
segons les dades d’atur de
municipis de menys de 30.000
habitants de l'Observatori del
Treball i model productiu de
setembre 2021

Cost unitari: 
520,00€ per participant

ASPECTES GENERALS

Subvenció en règim de concurrència competitiva
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DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DEL PRESSUPOST

GIRONA

2.144.132,10 €

BARCELONA SUD
2,100,098,72€

CATALUNYA CENTRAL
2.062.327,86 €

LLEIDA

1.262.485,96 €

TERRES DE L’EBRE
825.479,12 €

TARRAGONA

2.025.731,23 €

BARCELONA NORD
4.364.393,02 €

Demarcacions
Territorials
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94 especialitats d’àmbit digital

No conduents a l’obtenció d’un CP

22 itineraris formatius

Sense Formació Complementària

ESPECIALITATS CONVOCADES
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-
qualificacio/formacio-professional-per-a-locupacio/

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/20_millorar-el-perfil/01-formacio-professional-per-a-locupacio/Ada_especialitats-formatives_amb-enllacos_2.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/20_millorar-el-perfil/01-formacio-professional-per-a-locupacio/Ada_itineraris_amb-enllacos.pdf


ESPECIALITATS FORMATIVES
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ÀREES/SECTORS DE FORMACIÓ

NIVELLS/MODALITAT / DURADA

ADA ANTICIPADA 2022 ( SOC –ADA)

NIVELLS

Bàsic Mitjà Avançat

MODALITATS

Presencial Tele -
formació

Mixta

D
U
R
A
D
A

4
0
H
O
R
E
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ÀREES / SECTORS DE FORMACIÓ
OFIMÀTICA I COMPETÈNCIES DIGITALS

Especialitats ACTIC

ESPECIALITATS ACTIC

XARXES I SISTEMES

IMPRESSIÓ 3D I DISSENY 3D

BIG DATA

APP MÒBILS

DESENVOLUPAMENT I PROGRAMACIÓ

DESENVOLUPAMENT I DISSENY WEB

COMERÇ ELECTRÒNIC

MÀRQUETING I XARXES SOCIALS

DISSENY GRÀFIC I 3D

SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA GIS/SIG

CONSTRUCCIÓ, DOMÒTICA I TELECOMUNICACIONS

IMATGE i SO

NÁUTICA
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https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-
qualificacio/formacio-professional-per-a-locupacio/
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DONES

Inscrites al SOC

Residents en municipis de <30.000 habitants

Com a mínim el 70% de les alumnes ha 
d’estar en situació d’atur.

ENTITATS BENEFICIÀRIES
Les entitats constituïdes legalment i
amb establiment operatiu a Catalunya,
inscrites al registre d’entitats de formació

PERSONES DESTINATÀRIES



12

ADA ANTICIPADA 2022 ( SOC –ADA)

TRÀMITS D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
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TRÀMITS D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE

Registra’t
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CRITERIS DE VALORACIÓ

Criteri a) Adequació a l'objecte específic del programa Màxim 35 punts

a1 Justificar la selecció d’accions formatives sol·licitades en relació als objectius del
programa

Màxim 21 punts

a2 Entorns virtuals aplicats al programa Màxim 14 punts

Criteri b) Valoració de la proposta formativa i metodològica Màxim 35 punts

b1 Estratègies de promoció i difusió Màxim 5 punts

b2 Descripció del projecte Màxim 14 punts

b3 Mecanismes per accedir al col·lectiu de dones i facilitar l’accés a la formació Màxim 16 punts

Criteri c) Valoració de l’Entitat Màxim 30 punts

c1 Experiència com entitat de formació Màxim 12 punts

c2 Disposar de servei d’atenció a col·lectius vulnerables i borsa de treball Màxim 10 punts

c3 Disposar de servei de suport a l’emprenedoria Màxim 6 punts

c4 Disposar de certificats de sistemes de gestió Màxim 2 punts
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GESTIÓ DE LA SOL·LICITUD

Els formularis de 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
(http://web.gencat.cat/ca/tramits)
La seu electrònica facilita l'enllaç a CANAL EMPRESA per entitats
privades de formació i l'enllaç a EACAT per entitats públiques.
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GESTIÓ DE LA SOL·LICITUD

Per a tramitar la sol·licitud primer s’ha de 
mecanitzar a GIA i després fer el tràmit 
electrònic de presentació. Enllaç a GIA a la web 
del SOC: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats-i-

proveidors/eines-i-recursos-per-les-entitats-de-formacio/

Mira com
gestionar 
sol·licituds
ADA

Convocatòries obertes

“Tancar” i “Presentar” sol·licitud

Cal accedir a la convocatòria ADA per a la mecanització de les 
accions formatives que es volen sol·licitar, a la pestanya de:

Un cop mecanitzades totes les accions cal: 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats-i-proveidors/eines-i-recursos-per-les-entitats-de-formacio/
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GESTIÓ DE LA SOL·LICITUD

Selecció d’accions formatives i itineraris.Emplenar la informació

corresponent a les:

“Accions sol·licitades i dades

econòmiques”
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GESTIÓ DE LA SOL·LICITUD

Posteriorment s’ha de presentar el formulari de sol·licitud

telemàticament. Aquest formulari es presentarà a través de l’Oficina

Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya

https://web.gencat.cat/ca/tramits EACAT per a entitats locals o Canal

Empresa per a la resta.

Documentació de la sol·licitud: article 9 de la Resolució. Es poden

trobar al catàleg d’impresos del Departament.

https://treball.gencat.cat/ca/informacio/formularis_documents/impr

esos_departament/

 Document G146NFO-407 Declaració responsable específica per al

compliment de criteris de FPO d’àmbit digital per dones (SOC-ADA)

OVT

https://web.gencat.cat/ca/tramits
https://treball.gencat.cat/ca/informacio/formularis_documents/impresos_departament/
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GESTIÓ DE LA SOL·LICITUD

Declaració Responsable del compliment del principi de no causar 
perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de 
l’article 17 reglament (UE) 2020/852

G146NIA-431 “Declaració responsable de compromís en relació amb 

l’execució d’actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència 

(PRTR)”

Document G146NIA-430 “Declaració responsable de cessió i tractament 
de dades en relació amb l’execució d’actuacions del pla de recuperació, 
transformació i resiliència (PRTR)

G146NIA-432 “Declaració sobre la protecció d’interessos financers de la 
Unió Europea” *

D
O
C
U
M
E
N
T
S

* Important: a la convocatòria i al formulari de sol·licitud apareix amb el

nom: “Declaració d’absència conflicte d’interessos d’acord amb el

reglament 2018/1046 del parlament europeu i del consell, de 10 de juliol

i de la llei 40/2015, d’1 d’octubre”
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GESTIÓ DE LA SOL·LICITUD

Qüestions Importants a tenir en compte en la sol·licitud

Quan omplim el formulari de sol·licitud telemàticament per

l’enviament de la sol·licitud, l’import es mecanitza

manualment, comprovar que és el mateix que apareix en el

document de GIA.

El procediment de sol·licitud finalitza correctament, quan

es tanca la sol·licitud a GIA i es fa el tràmit de sol·licitud

telemàtic.

És imprescindible presentar totes les declaracions

responsables assenyalades en sol·licitud per complir amb

els requisits dels fons del Pla de Recuperació, Transformació

i Resiliència, Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)

– Unió Europea- NextGenerationEU

Totes les dades que s’aportin en la Declaració responsable

específica per al compliment de criteris de FPO d’àmbit

digital per dones (SOC-ADA) es comprovaran pel personal

tècnic.
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QUÈ ES SUBVENCIONA

FORMACIÓ 
FINALITZADA

03
Options

04
Options

> 25% i < 75%          

This is dummy text it is 
not here to be read. The 
is just text to show 
where you could insert 
text. This is dummy text.

This is dummy text it is 
not here to be read. The 
is just text to show 
where you could insert 
text. This is dummy text.

02
Options

03
Options

This is dummy text it is 
not here to be read. The 
is just text to show 
where you could insert 
text. This is dummy text.

This is dummy text it is 
not here to be read. The 
is just text to show 
where you could insert 
text. This is dummy text.

Mòdul hora x 
hores realitzades

Mòdul acció 
formativa x nombre 
alumnes finalitzats

FORMACIÓ  
NO 
FINALITZADA

≥ 75 %
≥ 25% + baixa per 
col·locació

Assistència 
acció 

formativa

Import 
subvencionable

FORMACIÓ 
FINALITZADA

FORMACIÓ  
NO 
FINALITZADA

Mòduls econòmics 
(hora/alumne): 13,00€ / hora
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COM ES JUSTIFICA

FORMACIÓ  
NO 
FINALITZADA

Presentant:

Memòria explicativa del compliment de la finalitat de les actuacions

Memòria econòmica
Generar pre-càlcul per cada acció, a GIA. Un cop fet per totes es pot consultar el resultat per acció i per entitat.

Documentació a custodiar

REGISTRES COMPTABLES

DOCUMENTS ACREDITATIUS DE 
LES DESPESES

1

2

Mantenir la traçabilitat de tota

la documentació tècnica i

econòmica per tal de verificar
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QUINES ALTRES OBLIGACIONS HI HA

Sotmetre's a 
actuacions de 
comprovació

Servei Públic
d’Ocupació
de Catalunya

Intervenció
General de la 
Generalitat 
de Catalunya

Sindicatura 
de Comptes

Altres òrgans
competents
(nacionals/comunitaris)
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DOCUMENTACIÓ DE SUPORT

Guia per a la gestió i la justificació d’accions de formació professional per a l’ocupació (FPO) Juny 2021

Annex de la Guia per a la gestió i la justificació d’accions de formació professional per a l’ocupació (FPO) Convocatòria ADA.

GUIA Annex
GUIA



QUALIFICACIO.SOC@GENCAT.CAT

SERVEI DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A LA 
INSERCIÓ LABORAL

GRÀCIES


