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PREGUNTES MÉS FREQÜENTS PROJECTE TLN MOBILICAT 2019 
 

 
 

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

El termini de presentació es determinarà en l’article 8.1 de la convocatòria per a la concessió de 

subvencions destinades al Programa TLN Mobilicat per l’any 2019. 

 
2. Com es pot sol·licitar la subvenció per aquest projecte? 

Accediu a l'espai de Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, buscant el tràmit a 

través del cercador. 

Així mateix, en el Canal Empresa es publicarà una guia per presentar la sol·licitud de subvenció per a 

la convocatòria 2019. 
 

3. Quina documentació s’ha de presentar amb la sol·licitud? 

Podeu consultar la documentació clicant aquest enllaç. 

 
4. Amb quants joves puc iniciar el projecte? 

Cada entitat beneficiària pot presentar un sol projecte d’entre 5 i 25 persones participants. 

Cada projecte pot contenir més d'un flux, que poden variar en nombre de participants, entre 5 i 10. 

 
5. Quins requisits han de reunir els joves participants? 

Per poder participar a les accions previstes en aquesta convocatòria, les persones destinatàries han de 

complir els requisits següents: 

 Ser majors d’edat i menors de 30 anys, que estiguin inscrites al Registre del Sistema Nacional 

de Garantia Juvenil (SNGJ) amb la condició de persona beneficiària el dia anterior a l’inici de 

les accions formatives. 

 Constar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic 

d'Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici de les accions formatives. 

 Haver finalitzat la formació secundària obligatòria i poder acreditar la realització d’una 

especialitat de formació per l’ocupació, siguin certificats de professionalitat o no, amb una 

durada mínima de 200 hores, i trobar-se en una de les següents situacions: 

- sense experiència laboral prèvia 

- o amb experiència laboral inferior a dotze mesos. No es tindrà en consideració per a la seva 

elegibilitat, una experiència laboral prèvia inferior a dotze mesos en l’especialitat realitzada. 

 Haver finalitzat estudis d’especialització de grau mig i superior, i trobar-se en una de les 

següents situacions: 

- sense experiència laboral prèvia 

- amb experiència laboral inferior a dotze mesos. No es tindrà en consideració per a la seva 

elegibilitat, una experiència laboral prèvia inferior a dotze mesos en l’especialitat realitzada. 

6. En quin moment han d’estar inscrits els participants com a persones beneficiàries del 

Sistema Nacional de Garantia Juvenil? 

Els joves beneficiaris han d’estar inscrits al Registre del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ) 

amb la condició de persona beneficiària el dia anterior a l’inici de les accions formatives. Un dels 

requisits per a la inscripció és no haver treballat el dia natural anterior a la data de presentació de la 

sol·licitud. 
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http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://garantiajuvenil.gencat.cat/es/que-es-garantia-juvenil/Requisits/
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7. Com es comprovarà l’elegibilitat dels joves participants? 

Les entitats complimentaran el document obligatori “fitxa resum del procés de selecció” amb les dades 

de les persones seleccionades i sol·licitaran a la seva Oficina de Treball que acabi d’emplenar-la, 

deixant constància si cadascú dels participants compleix o no els requisits. 

Donat que mitjançant aquest document els tècnics de les OT’s han de comprovar que el participant 

compleixi els requisits formatius, així com que consti inscrit com a DONO i que sigui beneficiari del 

SNGJ just el dia anterior a l’inici de les accions formatives, es recomana a les entitats que facin aquesta 

gestió en aquesta mateixa data, o el mateix dia que s’inicia l’acció formativa. 

En aquest sentit, està previst assignar un codi SICAS per tal que l’oficina de treball identifiqui aquesta 

convocatòria i disposi de tota la informació rellevant. 

 
8. Quins requisits han de tenir les entitats beneficiàries? 

Podran beneficiar-se les entitats de titularitat pública o privada sense afany de lucre constituïdes 

legalment, amb establiment operatiu a Catalunya i que hagin dut a terme amb anterioritat accions de 

mobilitat transnacional. 

Els requisits per obtenir la condició d’entitat beneficiària estan recollits a la base 5 de l’annex 1 de 

l’Ordre TSF/121/2019, de 17 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/151/2017, d'11 de juliol, per la qual 

s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa TLN 

Mobilicat (SOC – MOBILICAT). 

 
9. Pot passar que no se’ns atorgui la totalitat de l’import sol·licitat? 

Si. Donat que s’atorga el 100% de l’ajut a les entitats que hagin obtingut una puntuació entre 85 i 100 

punts, pot passar que per manca de pressupost, els projectes que hagin obtingut una puntuació entre 

55 i 84 punts, s’atorguin parcialment, reduint linealment l’import de l’ajut i consegüentment, el nombre 

d’alumnes i/o setmanes. 

Així mateix, en cas d’empat en la puntuació entre projectes i de no disposar de suficient import atorgable 

per a aquests, l’import a atorgar es reduirà proporcionalment de l’import sol·licitat. 

 
10. Què passa si un projecte forma part parcial o totalment de la llista de reserva? 

La proposta de concessió contindrà una primera llista d’entitats sol·licitants proposades per ser 

beneficiàries de la subvenció. 

En cas que sigui necessari, també contindrà una segona llista d’entitats sol·licitants que queden en 

reserva, detallada en funció de la puntuació obtinguda. En aquest sentit, si alguna de les entitats 

incloses en la primera llista no accepta, desisteix o renuncia a la subvenció, i s’allibera crèdit suficient, 

es podria concedir la subvenció a les entitats que formen part de la llista de reserva, per ordre de 

puntuació. 

11. Què passa si no podem executar i/o justificar tot el projecte? 

Cas que no s’executi o justifiqui el projecte es revocarà l’import atorgat corresponent. Es poden 

consultar les causes de revocació en la base 21 de l’Ordre TSF/121/2019, de 17 de juny, de modificació 

de l'Ordre TSF/151/2017, d'11 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió 

de subvencions destinades al Programa TLN Mobilicat (SOC – MOBILICAT). 
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12. Quin és el període d’execució dels projectes? 

S’estableix a la convocatòria, s’inicia el 15 de novembre de 2019 i finalitza el 30 de novembre de 2020. 

En aquest sentit, el projecte es considera finalitzat quan acabi l’estada de l’últim flux d’enviament previst, 

tot i que roman el compromís d’acompanyament per a la inserció durant els dos mesos posteriors a la 

finalització de l’estada. 

 
13. Quin és el període de justificació dels projectes? 

El període per a la presentació del compte de justificació del projecte (justificació tècnica i econòmica) 

finalitzarà dos mesos després de l'acabament de l'execució de la darrera acció. 

 
14. Com s’ha de fer la publicitat del Programa TLN Mobilicat? 

El Programa TLN Mobilicat forma part de la Garantia Juvenil, que és una iniciativa europea d’ocupació 

per a reduir l’atur juvenil, impulsada pel Servei Públic d’ocupació de Catalunya (SOC). 

En les bases 25 i 26 de l'Ordre TSF/151/2017, d'11 de juliol, es pot consultar la informació rellevant 

sobre la publicitat de les subvencions. 

 
 

Tot seguit podeu trobar instruccions per fer una correcta difusió del programa: 

 

 
 Contingut de la Difusió 

S’ha de fer constar, segons el format (cartells, fulletons, o xarxes socials): 

Comú per a tots els suports 
 

a) Com està subvencionat el programa. (OBLIGATORI) 

 Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i 

cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu. 

b) On s’han d’adreçar les persones interessades en participar en el programa: (OBLIGATORI) 

 Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina de Treball corresponent o a les 

entitats subvencionades. 

Per a fulletons 

a) Requisits per participar: 

 
 Ser majors d’edat i menors de 30 anys, que estiguin inscrites al Registre del Sistema 

Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ) amb la condició de persona beneficiària el dia 

anterior a l’inici de les accions formatives. 

 Constar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic 

d'Ocupació de Catalunya el dia anterior a l’inici de les accions formatives. 

 Haver finalitzat la formació secundària obligatòria i poder acreditar la realització d’una 

especialitat de formació per l’ocupació, siguin certificats de professionalitat o no, amb 

una durada mínima de 200 hores, i trobar-se en una de les següents situacions: 

- sense experiència laboral prèvia 

- o amb experiència laboral inferior a dotze mesos. No es tindrà en consideració per a 

la seva elegibilitat, una experiència laboral prèvia inferior a dotze mesos en l’especialitat 

realitzada. 
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 Haver finalitzat estudis d’especialització de grau mig i superior, i trobar-se en una de 

les següents situacions: 

- sense experiència laboral prèvia 

- amb experiència laboral inferior a dotze mesos. No es tindrà en consideració per a la 

seva elegibilitat, una experiència laboral prèvia inferior a dotze mesos en l’especialitat 

realitzada. 

* Aquests requisits estan recollits en l’Ordre TSF/121/2019, de 17 de juny, de modificació de l'Ordre 

TSF/151/2017, d'11 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 

destinades al Programa TLN Mobilicat (SOC – MOBILICAT). 

 

b) Informació de la pàgina web del SOC: 

 
 Per a més informació: http://serveiocupacio.gencat.cat 

 

 
Per a les xarxes socials 

a) S’indicarà que el programa està cofinançat pel FSE. 

b) S’intentarà posar els logotips del SOC, Generalitat i FSE segons la lletra f de l’apartat 2. 

c) Es faran servir #ocupació #FonsUEcat #fonssocialeuropeu 

 

 
 Instruccions per utilitzar els logotips institucionals 

 
 

Comú per a tots els suports 

 
a) En el cas d’impressions en color els logotips institucionals han d’esser en color, d’acord 

amb les indicacions corresponents (apartat “g”) 

b) Capçalera: 

 Logotip del SOC 

c) Peu del document: 

a. Logotip de la Generalitat de Catalunya (esquerra del document) 

b. Fons Social Europeu. L’FSE inverteix en el teu futur (centre del document) 

c. Logotip de l’entitat (dreta del document) 

d) El logotip de l’entitat col·laboradora ha de tenir la mateixa grandària o inferior a la resta 

de logotips. 

 
Per a fulletons 

 
a) En cas de díptics o tríptics, els logotips del SOC, la Generalitat de Catalunya i del Fons 

Social Europeu, han d’anar en la portada. 
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Per a pàgines web 

 
a)   En cas de pàgines web la disposició del logotips institucionals és: 

 

 
A les pàgines web la identificació del FSE serà sempre en color. 

 
a)   Colors, mides, distancies entre logotips i models: 

 En la pàgina web del SOC trobareu les indicacions i els models dels logotips del SOC 

i Fons Social Europeu. 

 En la pàgina web “http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual/ “, trobareu 

les indicacions i els model del logotip de la Generalitat de Catalunya. 

En aquest enllaç podeu trobar tota la informació per a la correcta difusió de les accions subvencionades 

pel SOC, com també de les que reben el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE). Així mateix 

trobareu recursos gràfics, com per exemple logotips i senyals. 

Per últim, us facilitem els següents enllaços que us poden resultar útils: 

Informació relativa a l’harmonització 

Pdf harmonització 

Pdf indicacions FSE 

Pdf indicacions SOC 
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https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/identitat-corporativa-recursos-grafics/
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/identitat-corporativa-recursos-grafics/
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/10_Identitat-corporativa-i-recursos-grafics/Documents_logos_2021/05_IMATGE_CORP_Indicacions_harmonitzacio.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/10_Identitat-corporativa-i-recursos-grafics/Documents_logos_2021/05_IMATGE_CORP_Indicacions_harmonitzacio.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/10_Identitat-corporativa-i-recursos-grafics/Documents_logos_2021/2_IMATGE_CORP_Indicacions_FSE.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/10_Identitat-corporativa-i-recursos-grafics/Documents_logos_2021/04_Manual_SOC.pdf

