
Convocatòria 2021
Programa Treball i Formació

- Línia ESAL -

Seminari en línia 2 de setembre de 2021Servei de Programes d’Oportunitats d’Ocupació



Objectius i Estratègia del SOC

Els objectius
del SOC

Els reptes
de l’ECO-Q

La situació
de l’atur



El Programa Treball i Formació

La millorar 
l’ocupabilitat per les 

competències 

L’experiència laboral 
en un entorn de treball

L’acompanyament 
integral i transversal



Què és 

Treball i 
Formació

?

El Programa Treball i Formació té com a objectiu millorar
l'ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment
d'aquelles amb més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà de
l'adquisició d'experiència professional, formació i acompanyament.

La línia ESAL és una línia de subvenció del Programa Treball i
Formació.



Què és la    

Línia 
ESAL

?

La línia ESAL s’adreça exclusivament a les entitats sense ànim de
lucre amb centre de treball a Catalunya. Mitjançant aquesta línia es
subvencionen contractes de treball amb formació i acompanyament
dirigida a tres col·lectius:

 DONA (dones víctimes de violència masclista i dones, prioritzant
dones en situació d’especial vulnerabilitat)

 TRANS (persones trans*)

 DLLD (persones en situació de desocupació de llarga durada)



Quines

Actuacions
es subvencionen

?

1. Actuació de contractació laboral.

2. Actuació de formació.

3. Actuació d’acompanyament.



Actuació de 

Contractació 
Laboral

1

Consisteix en la subscripció d’un contracte laboral amb la finalitat
que les persones participants puguin adquirir experiència
professional i millorar la seva ocupabilitat.

Els contractes:

 Han de ser a jornada completa

 Han de tenir una durada de 12 mesos

 Han de correspondre a serveis que presta l’entitat o necessaris
per a la correcta prestació del servei

La quantia de la subvenció és de 19.434,00€ per un contracte de
12 mesos.



Actuació de 

Formació

2

Consisteix en la realització d’Accions formatives amb l’objectiu de
millorar la qualificació i l’adquisició de competències bàsiques i
transversals de la persona participant.

Els Mòduls formatius transversals:

 Són de caràcter obligatori

 han d’estar adaptats a les necessitats de les persones
participants i al projecte presentat

 Han de tenir una durada entre 60 i 80 hores

La quantia de la subvenció és un preu/hora per persona, que es
calcula en funció del mòdul formatiu escollit.



Actuació d’ 

Acompanya 
-ment

3

Accions de suport i acompanyament encaminades a donar
suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l’execució
del Programa, per facilitar una millor adaptació al lloc de treball i un
reforç competencial.

Inclou accions individuals i grupals per ajudar a fomentar la
integració en el mercat laboral de les persones participants.

Per cada contracte de 12 mesos, la subvenció és per 134 hores
d’acompanyament, que corresponen a 2.953,36 €.



Presentació de la 

Sol·licitud

*

Els requisits tècnics que l’entitat ha de disposar per a presentar la
sol·licitud són:

 Certificat digital vàlid i vigent per poder fer la tramitació
electrònica del procediment

 Adreça de correu electrònic per poder rebre avisos



Presentació de la 

Sol·licitud

El formulari de sol·licitud en format PDF s’ha de presentar a través
de mitjans electrònics i es trobarà disponible al portal Tràmits
GenCat.

Cada entitat ha de presentar:

Són documents normalitzats, els quals estaran disponibles al
portal Tràmits GenCat.**

DOCUMENTACIÓ ESAL
Sol·licitud de la subvenció 

Memòria tècnica i econòmica 

Annex: càlcul de la subvenció sol·licitada al SOC 



Memòria
tècnica i econòmica 

del projecte

Cada entitat ha de presentar només una memòria tècnica, la qual
consta de:

 Apartats generals descriptius de l’experiència de l’entitat.

 Apartats específics per a cada col·lectiu.

 Resum econòmic i annexos del càlcul de la subvenció.

Cada memòria tècnica pot incloure, dins del projecte, diferents
col·lectius destinataris.



Procediment
de concessió

El procediment de concessió de la subvenció és de concurrència
competitiva mitjançant la valoració del projecte.

 La puntuació màxima serà de 100 punts per projecte i s’establirà
una puntuació mínima de 40 punts

 Es subvencionarà un màxim de 12 contractes per col·lectiu

En cas que l’import sol·licitat superi el pressupost disponible, l’òrgan
instructor pot reduir el nombre de persones participants sol·licitants
en funció de la puntuació obtinguda en el projecte.



Notificació
de la resolució 

definitiva

El SOC notificarà la resolució definitiva a través de la publicació al
Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya:

https://seu.gencat.cat/informacio-publica.html

Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els
mateixos efectes.



Termini
d’execució del 

projecte
Les actuacions subvencionables s’inicien l’endemà de la publicació de
la notificació de la resolució d’atorgament i tenen una durada de 14
mesos.

Les actuacions previstes han de realitzar-se dins el període
d’execució del projecte.



Procés de 

Selecció
de les persones 

participants

La selecció de les persones participants es realitza per dues vies:

 Selecció mitjançant la presentació d’una oferta experiencial a
Oficina de Treball

 Sistema de selecció propi de l’entitat

Les persones participants han de complir dos requisits:

 Requisits de col·lectiu (detallats a la convocatòria) i que comprova
l’OT, si pot, o l’entitat

 Requisit d’inscripció com a DONO, comprovat per l’Oficina de
Treball



Gràcies per la vostra atenció !

Per més informació: 
treballiformacio.esal.soc@gencat.cat


