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1. OBJECTE D’AQUESTA GUIA 

Aquest document té com a objectiu guiar les empreses, les cooperatives de treball associat i les entitats 

sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions en els procediments a seguir durant les 

fases de sol·licitud, execució i justificació de les accions subvencionades d’acord amb l’Ordre 

EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 

subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d’atur i la Resolució 

EMT/3862/2021, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la concessió de 

subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur per a 

empreses i cooperatives de treball associat i la Resolució EMT/441/2022, de 10 de febrer, per la qual 

es modifica la Resolució EMT/3862/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria 

anticipada per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació en 

pràctiques de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat. 

El document només remarca els passos més significatius dels procediments. Tots els requisits i 

obligacions es detallen a les bases reguladores i a la Resolució de convocatòria. 

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC i finançada al 100% pel Fons Social 

Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. 

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d’atur. 

Resolució EMT/3862/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 

2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves 

en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat. 

Resolució EMT/441/2022, de 10 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EMT/3862/2021, de 22 

de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la concessió de 

subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur per a 

empreses i cooperatives de treball associat. 

3. INTRODUCCIÓ 

Segons l’article 8 de la RESOLUCIÓ EMT/3862/2021, de 22 de desembre i la Resolució EMT/441/2022, 

de 10 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EMT/3862/2021, de 22 de desembre, l’entitat 

contractant seleccionada ha de presentar la sol·licitud de subvenció al SOC en el termini de 

presentació de les sol·licituds, des de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC fins el 

30 d’abril de 2022.  

Les entitats beneficiàries de les subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de 

persones joves en situació d’atur han de lliurar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya la 

documentació a què fa referència aquesta guia mitjançant el portal Tràmits Gencat 

(http://web.gencat.cat/ca/tramits/) o el Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-

formularis/) 

En cas d’incidències en el tràmit, les entitats beneficiàries han de d’adreçar-se a les unitats de suport 

d’EACAT i/o Tràmits Gencat per tal de presentar la incidència i/o fer arribar la corresponent 

documentació.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=921227&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=921227&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=921227&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=921227&type=01&language=ca_ES
http://web.gencat.cat/ca/tramits/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/
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Tots els impresos a utilitzar que siguin models normalitzats,  estan disponibles al Catàleg de documents 

de la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya: 

http://treball.gencat.cat/ca/informacio/formularis_documents/impresos_departament/ 

4. FASE DE SOL·LICITUD 

L’entitat beneficiària durant la fase de sol·licitud haurà de:  

I. Cercar i seleccionar la persona treballadora destinatària de l'ajut mitjançant una oferta 

d'ocupació presentada en una oficina de Treball de la Generalitat  o mitjançant els seus 

recursos propis. Tal i com s’especifica a l’article 5 de la Resolució EMT/3862/2021, de 22 

de desembre, les persones destinatàries han de: 

- Ser persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les 

persones amb discapacitat. 

- Estar inscrites a l'Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d'Ocupació de 

Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades (DONO) i amb 

capacitat per formalitzar un contracte de treball en pràctiques en el moment de la 

seva signatura.  

 

 

 

 

- Acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig 

o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de 

professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional, així com complir els 

requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.  

- No haver tingut vinculació laboral amb l’empresa anteriorment. En el cas que la 

persona jove ja hagi estat contractada per l’empresa anteriorment, el contracte ha 

d’haver finalitzat abans de la publicació de l’Ordre de Bases (21 de novembre de 

2021). 

 

Tots els requisits i les condicions s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable 

immediatament anterior a l’inici del contracte. 

El Servei Públic d'Ocupació comprovarà, d'ofici, el compliment de les condicions que exigeix 

aquesta base, de manera prèvia a l'atorgament de la subvenció. 

II. Formalitzar un contracte de treball en pràctiques amb una durada mínima de 12 mesos 

a jornada completa. En cas de contractes amb durades més llargues o indefinit, es 

subvencionen els 12 primer mesos. El contracte de treball objecte de l'ajut, ha d’estar 

degudament signat i comunicat a Contrat@. 

 

NOTA: les persones candidates podran consultar la seva condició de DONO accedint a la 

seva àrea personal a través del web del SOC o bé adreçant-se personalment a la seva OT 

de referència. Consultar Annex 2 per conèixer com realitzar la inscripció com a demandant 

d’ocupació i com descarregar el certificat acreditatiu de DONO. 

http://treball.gencat.cat/ca/informacio/formularis_documents/impresos_departament/
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D’acord amb la base 31.6 de l’Ordre, en el supòsit d'actuacions cofinançades pel Programa Operatiu 

de Catalunya 2014-2020, el contracte ha de contenir la frase: “Les retribucions derivades d'aquest 

contracte estan finançades pel Fons Social Europeu, com a part de la resposta de la Unió 

Europea a la pandèmia de COVID-19” 

Les entitats beneficiàries han de fer arribar el formulari de sol·licitud amb la documentació annexa 

a través de Tràmits Gencat. La tramesa es farà cercant el tràmit ”Subvencions per al foment a la 

contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur” i clicant “sol·licitar l’ajut”. 

 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL FORMULARI DE SOL·LICITUD  

 Contractes formalitzats  

 Memòria tècnica del projecte d’activitat o d’actuació: document on s’identifiquen les 

necessitats de l’entitat per tal de planificar a quina àrea, àmbit, sector o departament anirà 

destinada la persona jove. Model normalitzat (G146NFOC-001).  Obligatori (aquest 

document no es pot modificar ni alterar el seu format) 

 Poder suficient en dret que acrediti facultats de representació del signatari (obligatori si no es 

pot consultar en registres o si la signatura electrònica no ho acredita). 

 En cas de societats civils privades (SCP), còpia de l'escriptura pública o contracte de 

constitució. 

 Les persones o entitats sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració 

Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una 

Segons es desprèn de l’actual Reforma Laboral aprovada pel RD-llei 32/2021, i pel que fa a les 
convocatòries de Foment de la contractació: 
 
·     Per a la convocatòria de foment de contracte en pràctiques de joves (EMT/3862/2021), la nova 
llei permet l’anomenat contracte per a l’obtenció de la pràctica professional, per un màxim de 12 
mesos. 
·     Per a la convocatòria de foment de contractes de joves (EMT/3861/2021), té vigència el RD-llei 
3/2022 on s'exposa el següent: 
 
 “Disposición transitoria segunda. Régimen de ejecución de los programas de políticas activas de 
empleo regulados por bases reguladoras, convocatorias e instrumentos jurídicos aprobados antes 
de 31 de diciembre de 2021. 
Durante el año 2022, los contratos temporales vinculados a programas de políticas  activas de 
empleo que respondan a bases reguladoras, convocatorias o instrumentos jurídicos del 
correspondiente programa, aprobados antes de 31 de diciembre de 2021, podrán concertarse con 
el plazo previsto en las bases reguladoras, convocatorias o instrumentos jurídicos 
correspondientes”. 
 
Segons això, i tenint en compte la obligatorietat establerta a l’article 2 de la resolució de 
convocatòria, de fer contractes d’un any, els contractes que es formalitzin per a la 
convocatòria de foment de contractació en pràctiques de joves es podran fer per un any  i per 
a la convocatòria de foment de contractació de joves, es podran efectuar contractes 
temporals de 12 mesos. 

 

NOTA: només serà acceptada la documentació enviada pels canals especificats anteriorment.  

No es consideraran vàlids els documents enviats via correu electrònic o en suport paper. 

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NFOC-001-00.pdf
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Un cop rebuda la resolució d’atorgament de la subvenció i per tot allò relatiu a l’execució i justificació 

econòmica dels contractes atorgats, caldrà que us poseu en contacte amb la Subdirecció General de 

Verificació i supervisió a la següent adreça de correu: SGVS.SOC@gencat.cat 

pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, 

cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial, juntament amb la 

sol·licitud. 

 

 

 

 

Un cop enviada la sol·licitud, les entitats beneficiàries rebran l’avís de notificacions al correu electrònic 

que hagin aportat a l’apartat de representant legal. L’accés a les notificacions serà mitjançant Paraula 

de pas i informant al formulari el NIF del representant legal, no el de l’entitat. 

L’entitat podrà lliurar qualsevol tipus de documentació que consideri oportú a través del mateix portal 

que hagin fet la sol·licitud amb el tràmit “aportació de documentació”. 

 

 

 

Per a més informació sobre la fase de sol·licitud podeu consultar la Guia de sol·licitud. 

5. FASE D’EXECUCIÓ  

Termini d'execució 

Les accions subvencionables que preveu aquesta Resolució es poden iniciar un mes abans de la 

publicació d'aquesta convocatòria (la convocatòria es va publicar el 30/12/2021) i fins el dia 1 

d’abril de 2022 (inclòs) i han de finalitzar com a màxim el 31 de març de 2023. 

Les entitats han de fer arribar qualsevol documentació annexa a través del portal Tràmits Gencat, 

cercant el tràmit “Subvencions per al foment de la contractació en pràctiques de persones joves 

en situació d'atur” i clicant  “Aportar documentació, al·legar, desistir, reformular, convocatòria de 

2021”. 

A l’apartat de documentació a aportar del formulari d’aportació de documentació, escolliu al desplegable 

del tipus de document que s’aporta “Altres”. 

 

 

 

Un cop rebuda la resolució d’atorgament i durant la fase d’execució l’entitat beneficiària ha de: 

I. Mantenir les contractacions efectuades.   

 

II. Recopilar les dades de caràcter personal dels joves participants d’acord amb el procediment 

establert a la guia CTR. Podeu consultar també la següent guia de CTR per gestionar la Fitxa de 

participant a través del CTR. El termini màxim per introduir les dades al CTR serà d’un mes 

D'acord amb la base 15.2 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre el termini 

màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar des de la data de la 

presentació de la sol·licitud de la subvenció. 

NOTA: aquesta subvenció és incompatible amb altres que tinguin la mateixa finalitat. Si al 

formulari de sol·licitud està marcada la casella “ha rebut o demanat altres ajuts per la mateixa 

finalitat” amb l’import atorgat, quedarà automàticament inadmesa seguint la base 28 de 

l’Ordre de bases. 

A
ctu

alització
! 

mailto:SGVS.SOC@gencat.cat
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/04_Entitats/07_Ajuts_subvencions/2021/Convocatories/Contractacio_Practiques_joves_empreses/Guia_solicitud_CONTRACT21_Practiques_AO.pdf
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-foment-a-la-contractacio-en-practiques-de-persones-joves-en-situacio-datur?category=76e71568-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-foment-a-la-contractacio-en-practiques-de-persones-joves-en-situacio-datur?category=76e71568-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-foment-a-la-contractacio-en-practiques-de-persones-joves-en-situacio-datur?category=76e71568-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-foment-a-la-contractacio-en-practiques-de-persones-joves-en-situacio-datur?category=76e71568-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=2
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/04_Entitats/07_Ajuts_subvencions/2021/Convocatories/Treball_Formacio_DONA_TRANS/CTR_GUIA_RAPIDA_2021_accessible_v9.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/04_Entitats/07_Ajuts_subvencions/2021/Convocatories/Garantia_Juvenil_JENP/CTR_FITXA_PARTICIPANT_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/04_Entitats/07_Ajuts_subvencions/2021/Convocatories/Garantia_Juvenil_JENP/CTR_FITXA_PARTICIPANT_2020.pdf
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a partir de la data d’atorgament de la subvenció. La persona contractada ha de signar els 

dos documents que composen la fitxa de participant. 

 

Aquests dos documents no s’han de presentar al SOC i s’han de custodiar per separat. 

Donat que actualment els autònoms no poden accedir al CTR, la fitxa de participant (codi 

G146NIA-323) es gestionarà de manera diferent. Veure Annex 1 per conèixer com gestionar 

la fitxa de participant en el cas dels autònoms. 

 

L'entitat ha de custodiar i aplicar les mesures de seguretat que corresponen al nivell sensible de 

les dades recollides.  

Mitjançant aquest document es recullen dades sensibles del treballador/a per aquest motiu caldrà 

custodiar aquest document amb cura i seguir amb atenció els passos que s’indiquen: 

 Custòdia i tractament del formulari original en paper: 

L’entitat beneficiària les haurà de custodiar prenent les mesures següents:  

- Els armaris, arxivadors o altres elements en què s’emmagatzemin els documents que 

continguin les dades sensibles han d’estar en àrees en què l’accés estigui protegit amb 

portes d’accés dotades de sistemes d’obertura mitjançant clau o altre dispositiu equivalent. 

Aquestes àrees s’han de mantenir tancades quan no sigui necessari l’accés als documents. 

 

- L’accés a la documentació s’ha de limitar exclusivament al personal tècnic autoritzat 

 

- Sempre que es procedeixi al trasllat físic de la documentació, s’han d’adoptar mesures 

dirigides a impedir l’accés a la informació objecte de trasllat o la seva manipulació.  

El període de custòdia tant del document en paper com dels formularis coincidirà amb el que es 

determini pel conjunt de l'actuació cofinançada i serà durant un termini de dos anys a partir del 31 

de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals 

s'hagin inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà les entitats 

beneficiàries de la data d'inici d'aquest període. 

III. Presentar la relació de contractes formalitzats: 

Aquesta relació haurà de mecanitzar-se a l’aplicació CTR (Gestió de les Contractacions) del 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  

D’acord amb el que s’especifica a la guia de CTR, una vegada finalitzat el contracte subvencionat, 

recordeu indicar la data de finalització del contracte. 

En cas dels autònoms: hauran d’aportar el document de relació dels contractes formalitzats 

(codi G146NFOC-006), amb la identificació de la persona treballadora, del lloc de treball ocupat i 

el número de la comunicació del contracte a Contrat@.  

IV. Adoptar les actuacions i mesures necessàries per garantir la seguretat en la salut de les persones 

treballadores i usuàries. En aquest sentit, les entitats beneficiàries han de presentar declaració 

responsable d'acord amb el model normalitzat disponible al Catàleg d'impresos 

(https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-

390-00.pdf)   

http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-323-00.zip
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/04_Entitats/07_Ajuts_subvencions/2021/Convocatories/Treball_Formacio_DONA_TRANS/CTR_GUIA_RAPIDA_2021_accessible_v9.pdf
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NFOC-006-00.xlsx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-390-00.pdf?
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-390-00.pdf?
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V. En cas que l'import atorgat sigui superior a 10.000,00 euros, declaració comunicant (codi 

G146NFOC-005) la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o 

administració, a l'efecte de fer-les públiques, d'acord amb el que s'estableix a l'article 15.2 de la 

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

VI. Complir amb les obligacions de publicitat. Això comporta: 

- L'entitat beneficiària haurà d'incloure, en totes les mesures d'informació i comunicació 

que realitzi: 

o El logotip del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el senyal de la 

Generalitat de Catalunya. Les mides i la distribució seran les que indiqui la pàgina 

d'identitat corporativa de la Generalitat de Catalunya referents al Servei Públic 

d'Ocupació de Catalunya que es poden trobar a l'enllaç: 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-

propies/departament-dempresa-i-treball/identificacions-propies/servei-public-docupacio-

de-catalunya-soc/ 

 

  

 

o L’emblema de la UE i les paraules ‘Finançat per la Unió Europea’. 

  

 

 

o La identificació recollida al Programa d’Identificació visual de la Generalitat 

sobre la identificació del instrument NextGenerationEU a Catalunya. 

 

 

 

- Incloure en totes les mesures d'informació i comunicació la frase que s'indica a 

continuació:  

 

 

 

 

 

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de 

Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió 

Europea a la pandèmia de COVID-19”. 

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NFOC-005-00.xlsx
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-dempresa-i-treball/identificacions-propies/servei-public-docupacio-de-catalunya-soc/
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-dempresa-i-treball/identificacions-propies/servei-public-docupacio-de-catalunya-soc/
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-dempresa-i-treball/identificacions-propies/servei-public-docupacio-de-catalunya-soc/
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Mitjançant aquest enllaç podreu trobar els Recursos gràfics, logotips, emblemes i senyals per als Fons 

Europeus: 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/identitat-corporativa-recursos-grafics/ 

 

Exemple dels logotips que cal incorporar: 

 

- Informar al públic del cofinançament de l'actuació, en el seu espai web, si en disposa, i 

mitjançant un cartell visible pel públic, de mida A3 mínim durant la realització de l'operació. 

Els cartells que identifiquin els espais on es fa l’actuació finançada amb aquests fons han de 

ser en format A3 i seguiran aquest format, i respectaran la divisió d’espais, un 25% per a la 

identificació del SOC, un 50% per a la identificació de l’actuació i el finançament de les 

actuacions. I un 25% per a la identificació visual de la Unió Europea. 

Exemple de cartell publicitari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Assegurar que les persones destinatàries de l'actuació han estat informades del 

cofinançament del Fons Social Europeu. Concretament, farà constar el cofinançament del 

Fons Social Europeu en qualsevol document que es lliuri als participants o que formi 

part de l'expedient de l'actuació cofinançada, per exemple certificats d'assistència, 

convenis de pràctiques, contractes, etc. Així, en els contractes que són objecte 

d'aquesta actuació hi constarà la frase:  

 

 

 

En aquesta línia, a l’Annex dels contractes que siguin objecte d’aquesta subvenció també s’hi 

haurà d’incorporar el logotip del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el senyal de la 

Generalitat de Catalunya i l'emblema de la Unió tal i com s’ha esmentat en els punts anteriors. 

“Les retribucions derivades d'aquest contracte estan finançades pel Fons Social Europeu, com a 

part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19” 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/identitat-corporativa-recursos-grafics/
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Exemple: 

 

Mitjançant aquest enllaç podreu descarregar el model normalitzat de l’annex (G146FNFOC016) amb la 

frase i els logos incorporats. 

 

VII. Tenir a disposició del personal de seguiment del SOC tota la documentació generada fins al 

moment en relació a la subvenció atorgada.  

VIII. Comunicar al SOC tots els canvis que es puguin donar en relació amb la destinació de la 

subvenció atorgada.  

IX. Complir amb la legislació laboral i de Seguretat Social vigent d’acord amb la modalitat del 

contracte, emparar el personal contractat en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i facilitar-los 

les mesures adequades per a la seva protecció, garantir l’aplicació de la igualtat de tracte entre 

homes i dones, així com dels principis d’igualtat d’oportunitats i no discriminació, d’accessibilitat 

per a les persones amb discapacitat i de desenvolupament sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER L’ENTITAT BENEFICIÀRIA DURANT LA FASE D’EXECUCIÓ: 

 Relació dels contractes formalitzats. Només en el cas dels autònoms. Model normalitzat (codi 

G146NFOC-006) 

 

 En cas que l'import atorgat sigui superior a 10.000,00 euros, declaració comunicant la 

informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració. 

Model normalitzat (codi G146NFOC-005)  

 

 Declaració responsable en relació a les mesures necessàries vinculades a les situacions que 

es puguin produir per l’efecte de la COVID-19  

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-390-00.pdf 

 

 Fitxa participant en format excel. Només en el cas dels autònoms. (codi G146NIA-323). D’acord 

amb el procediment establert a l’Annex 1. 

 

DOCUMENTACIÓ A CUSTODIAR PER PART DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA: 

 Document acreditatiu que les persones contractades consten inscrites com a demandants 

d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el dia hàbil 

anterior a la signatura del contracte. 

 

 Fitxa de participant signada per la persona participant (codi G146NIA-323) en operacions 

cofinançades amb el Fons Social Europeu. D’acord amb el procediment establert a la guia CTR 

o d’acord a l’Annex 1 en el cas dels autònoms. 

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NFOC-016-00.pdf
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NFOC-006-00.xlsx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NFOC-005-00.xlsx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-390-00.pdf?
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-323-00.zip
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-323-00.zip
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6. FASE DE VERIFICACIÓ  

La verificació de les actuacions subvencionables seran objecte de dos tipus d’actuacions:  

 

A) Verificacions administratives 

Tenen per objecte verificar l'execució de les actuacions i assegurar que aquesta està suportada pels 

corresponents documents justificatius  

B) Verificacions in situ o sobre el terreny  

 

Tenen per objecte comprovar l'efectiva realització de l'acció subvencionada i/o el compliment de les 

obligacions dels beneficiaris. Les verificacions sobre el terreny s'efectuaran durant la realització de 

l'acció subvencionada.  

 

Les persones o entitats beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de 

verificació administrativa i sobre el terreny que realitzi la Subdirecció General de Verificació i Supervisió. 

L'òrgan concedent pot requerir la presentació de justificants per efectuar les verificacions que siguin 

necessàries per comprovar la correcta execució de la subvenció. 

7. FASE DE JUSTIFICACIÓ 

D’acord amb la base 21 de l’Ordre, l’entitat beneficiària durant la fase de justificació ha de: 

1 - Confeccionar una memòria explicativa del compliment de la finalitat de les actuacions. 

La memòria explicativa (codi G146NFOC-011) ha de contenir les activitats realitzades, els objectius 

assolits i els resultats obtinguts per a cadascuna de les actuacions subvencionades i haurà d’incloure 

les contractacions executades així com el compliment dels requisits establerts a la resolució de 

convocatòria en quant a les seves condicions i/o característiques. 

2 – Confeccionar una memòria econòmica sobre el cost de les actuacions efectuades.  

La memòria econòmica (codi G146NFOC-014)  haurà d’incloure el contingut següent: 

a) Declaració/relació de l'entitat beneficiària, segons model normalitzat, d'acord amb el contingut 

següent: 

Per a cada contracte formalitzat: la data d'inici i la data de finalització de la relació laboral, causa de la 

finalització i el nombre de mesos i/o dies treballats de contracte. 

b) La quantia de la subvenció, calculada sobre la base de les unitats considerades com a mòdul que 

preveu la base 8 d'aquesta Ordre. 

A efectes de la determinació de la quantia a subvencionar, un cop executades les actuacions, es tindrà 

en compte el següent: 

La subvenció es calcula per mesos sencers a partir de la data d'inici de contracte i, en cas que el 

darrer mes subvencionable no sigui un mes sencer, el càlcul de la subvenció es fa aplicant una 

quantia diària als dies treballats. La resolució de convocatòria corresponent determina la quantia 

diària a aplicar. 

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NFOC-011-00.xlsx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NFOC-014-00.pdf
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3 - Si escau, una relació (codi G146NFOC-012) detallada d'altres ingressos i subvencions que hagin 

finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència.  

Les actuacions que tenen el mòdul com a modalitat de finançament queden acreditades amb la 

comprovació de la realització efectiva de l'actuació i el compliment dels resultats als quals estan 

vinculats, mitjançant les conclusions del procés de verificació in situ del projecte i de la verificació 

administrativa de la memòria explicativa. La persona o entitat beneficiària no està obligada a presentar 

els estats comptables, ni les factures o altres documents de valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. 

4 - Si s’escau, la declaració de renúncia expressa dels imports de les subvencions. En cas que el 

contracte finalitzi abans de la data prevista, l’entitat beneficiària haurà de presentar el model de renúncia 

expressa dels imports de la subvenció. Model normalitzat (codi G146NFOC-013). 

Les persones o entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a presentar la 

justificació de la subvenció en el termini màxim de 2 mesos a comptar des la finalització del 

darrer contracte formalitzat amb càrrec a la subvenció. 

La tramesa de la documentació es realitzarà de la mateixa manera que l’aportació de documentació de 

les fases anteriors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONTACTE 

Per a qualsevol  consulta, us podeu posar en contacte amb l’Àrea d’Ocupació de Juvenil, a través de 

la  bústia: contractacio_joves.soc@gencat.cat 

Un cop rebuda la resolució d’atorgament de la subvenció i per tot allò relatiu a l’execució i justificació 

econòmica dels contractes atorgats, caldrà que us poseu en contacte amb la Subdirecció General de 

Verificació i supervisió a la següent adreça de correu: SGVS.SOC@gencat.cat 

 

Miquel Carrión Molina 
Cap de l’Àrea d’Ocupació Juvenil 
(per resolució de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de 16.10.2020) 
 

Signat electrònicament 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER L’ENTITAT BENEFICIÀRIA DURANT LA FASE DE 

JUSTIFICACIÓ: 

 Document de memòria explicativa. Model normalitzat (codi G146NFOC-011) 

 Document de memòria econòmica. Model normalitzat (codi G146NFOC-014) 

 Declaració d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada 

amb indicació de l'import i la procedència (si s’escau). Model normalitzat (codi G146NFOC-

012) 

 Declaració de renúncia expressa dels imports de les subvencions (si s’escau). Model 

normalitzat (codi G146NFOC-013) 

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NFOC-012-00.pdf
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NFOC-013-00.pdf
mailto:contractació_joves.soc@gencat.cat
mailto:SGVS.SOC@gencat.cat
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NFOC-011-00.xlsx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NFOC-014-00.pdf
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NFOC-012-00.pdf
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NFOC-012-00.pdf
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NFOC-013-00.pdf
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9. ANNEX 1: COM GESTIONAR LA FITXA DE PARTICIPANT EN EL CAS DELS AUTÒNOMS 

A) Descripció de la fitxa de participant i com cal formalitzar-la 

En la fitxa hi consten les dades de l’operació (que són les dades generals del programa), dades 

d’identificació i contacte del participant, dades laborals i educatives i dades socioeconòmiques.  

Les dades de l’operació s’hauran d’omplir seguint les següents indicacions: 

S’hauran d’omplir tots i cadascun dels camps (entitat beneficiària/col·laboradora, programa (FCJA), 

acció, número d’expedient, data d’inici acció (30/11/2021) i data d’inici participant). Els camps 

“programa” i “data d’inici acció” hauran d’incloure el que s’especifica al quadre a continuació. 

Tot seguit s’adjunta una captura de pantalla amb la visualització dels camps i una nota explicativa sobre 

com omplir cada apartat: 

 

Per a les altres dades sol·licitades (dades d’identificació i contacte del participant, dades 

laborals i educatives i dades socioeconòmiques), cada treballador/a haurà d’omplir, signar i lliurar 

a l’autònom la fitxa de participant amb les dades requerides. 

Per tal de recollir les dades requerides l’autònom haurà de: 

1. Descarregar el document Fitxa de participant (codi G146NIA-323) i guardar-lo a l’ordinador. Un 

cop obert el document, es podran visualitzar dos fulls anomenats “full 1” i “BDI”. Si el full BDI 

no està visible, cal habilitar l’opció mostra pestanyes amagades. 

2. El treballador/a haurà d’introduir les dades requerides al “full 1” del full de càlcul (mai al full 

BDI). Un cop omplerts tots els camps del full 1, s’haurà de prémer el botó Afegir. 

3. Un cop es premi la opció “Afegir”: 

- Les dades del “full1” s’abocaran directament al full BDI, quedant en blanc les dades 

introduïdes al “full1”.  

- Paral·lelament s’imprimirà de manera automàtica (amb la impressora que estigui per 

defecte predeterminada a l’ordinador) un document amb les dades del full1.  

http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-323-00.zip
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4. El document imprès amb les dades del full1 que s’hagi generat l’haurà de signar el treballador/a 

i s’haurà de custodiar per part de l’entitat beneficiària. 

B) Custòdia i tractament de la documentació  

Mitjançant aquest document es recullen dades sensibles del treballador/a per aquest motiu caldrà 

custodiar aquest document amb cura i seguir amb atenció els passos que s’indiquen: 

 Custòdia i tractament del formulari original en paper: 

L’entitat beneficiària les haurà de custodiar prenent les mesures següents:  

- Els armaris, arxivadors o altres elements en què s’emmagatzemin els documents que 

continguin les dades sensibles han d’estar en àrees en què l’accés estigui protegit amb 

portes d’accés dotades de sistemes d’obertura mitjançant clau o altre dispositiu equivalent. 

Aquestes àrees s’han de mantenir tancades quan no sigui necessari l’accés als documents. 

  

- L’accés a la documentació s’ha de limitar exclusivament al personal tècnic autoritzat 

 

- Sempre que es procedeixi al trasllat físic de la documentació, s’han d’adoptar mesures 

dirigides a impedir l’accés a la informació objecte de trasllat o la seva manipulació.  

 Custòdia i tractament del formulari en format electrònic: 

El fitxer en format electrònic s’haurà de fer arribar al SOC, seguint les indicacions següents: 

Per tal de garantir el compliment de les mesures de protecció, cal que xifreu l’arxiu Excel generant una 

contrasenya prèviament a la tramesa al SOC. Veieu el procediment de xifrat en el model normalitzat 

G146NIA-322. L’entitat ha de fer la tramesa d’aquest fitxer Excel xifrat i comprimit (format .zip) seguint 

el procediment descrit per enviar tota la documentació del programa (aportació de documentació).  

A continuació l’entitat ha d’enviar la contrasenya que ha fet servir per fer el xifratge al correu electrònic 

contractacio_joves.soc@gencat.cat, indicant el nom de l’entitat beneficiària, el número d’expedient que 

consta a la resolució d’atorgament i la data de la tramesa del fitxer Excel realitzada. 

Nota: És molt important respectar el format del fitxer Excel, i enviar-lo xifrat a través de l’aportació de 

documentació de TRÀMITS GENCAT. Només s’haurà d’enviar per correu electrònic la contrasenya 

del xifratge, no s’ha de tornar a enviar l’Excel. 

Custòdia del formulari en format electrònic, en aquest cas, l’entitat ha de garantir el compliment de les 

mesures de protecció corresponents a un tractament automatitzat:  

• Gestió i distribució de suports: identificació dels suports que permetin l’accés a les persones 

autoritzades i que dificultin la identificació per a la resta d’usuaris; la distribució de suports s’ha de fer 

xifrant les dades i s’ha d’evitar el tractament en dispositius portàtils que no permetin el xifratge.  

• Còpies de seguretat i recuperació: les còpies de seguretat de les dades s’han de conservar en un lloc 

diferent d’aquell en què estiguin els equips informàtics que els tracten, garantint la integritat i 

recuperació de la informació.  

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIA-322-00.pdf
mailto:contractació_joves.soc@gencat.cat
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• Registre d’accessos: de cada intent d’accés s’ha de guardar, com a mínim, la identificació de l’usuari, 

la data en què es va accedir i a quin registre hi accedeix. Aquestes dades s’han de conservar com a 

mínim un període de 2 anys.  

En cas de cofinançament del Fons Social Europeu, cal conservar tots els documents justificatius de les 

despeses cofinançades pel FSE durant un termini de dos anys a partir del 31 de desembre de l'any 

següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en què s'hagin inclòs les despeses. El 

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha d'informar les entitats beneficiàries sobre la data d'inici 

d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en versió electrònica de 

documents originals. 

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data d’inici d’aquest 

període.  

L’autònom realitzarà una única tramesa d’aquest fitxer, un cop finalitzats els contractes i/o el 

període subvencionable (12 mesos). En aquesta tramesa haureu d’informar en el segon full del fitxer 

Excel (BDI), els camps BAIXA_ACCIO (data de finalització del contracte) i MOTIU_BAIXA (indiqueu el 

codi). Els possibles motius de la baixa del programa són: 

 

MOTIU_BAIXA  

 

Descripció del motiu de la baixa 

0 NO CAL VALORAR 

CO ABANDONA PER COLOCACIÓ PER COMPTE D'ALTRI 

CP ABANDONA PER COLOCACIÓ PER COMPTE PROPI 

FN FINALITZA AMB AVALUACIÓ NEGATIVA 

FP FINALITZA AMB AVALUACIÓ POSITIVA 

OT ABANDONA PER ALTRES CAUSES 

IN INADAPTACIÓ 

El MOTIU_BAIXA quan el contracte finalitza d’acord amb la data de finalització prevista (no abans) és 

0 NO CAL VALORAR. 

El termini per presentar tota la documentació de la fase de verificació i tancament és de dos mesos a 

comptar de la finalització del darrer contracte formalitzat amb càrrec a la subvenció. 

La tramesa de la documentació es realitzarà de la mateixa manera que l’aportació de documentació de 

la fase d’execució. 
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10. ANNEX 2: INFORMACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE DONO I COM DESCARREGAR EL 

CERTIFICAT ACREDITATIU 

COM REALITZAR LA INSCRIPCIÓ DE LA DEMANDA D’OCUPACIÓ 

El tràmit d'inscripció de la demanda es pot sol·licitar a través del telèfon gratuït 900 800 046 (8h-

14h) i la persona interessada serà atesa de forma personalitzada pel personal de les oficines de Treball. 

També existeix la possibilitat de fer la sol·licitud d’inscripció de la demanda d’ocupació de manera 

telemàtica emplenant el formulari de sol·licitud que es facilita a la web del SOC. 

Important: cal tenir en compte que un cop enviat el formulari de sol·licitud, la vostra inscripció 

no es farà efectiva fins a com a mínim 48 hores més tard. Si necessiteu realitzar una inscripció 

immediata truqueu al 900 800 046. 

La inscripció de persones estrangeres està condicionada a la comprovació que disposen d'una de les 

autoritzacions administratives previstes a la normativa i a la verificació que aquesta és vigent. Per 

aquest motiu les persones que disposin d’un NIE han de sol·licitar la inscripció a través del telèfon 

900800046 on seran ateses de forma personalitzada pel personal de les oficines de Treball. 

REQUISITS D’INSCRIPCIÓ 

Per poder efectuar la inscripció cal complir els següents requisits: 

 Tenir 16 anys o més. 

 Residir a Catalunya. 

 Disposar de Document Nacional d’Identitat (DNI) o NIE 

 

La inscripció de persones estrangeres està condicionada a la comprovació que disposen d'una de les 

autoritzacions administratives previstes a la normativa i a la verificació que aquesta és vigent. Per 

aquest motiu les persones que disposin d’un NIE han de sol·licitar la inscripció a través del telèfon 

900800046 on seran ateses de forma personalitzada pel personal de les oficines de Treball. 

COM OBTENIR DOCUMENTS RELACIONATS AMB LA DEMANDA D’OCUPACIÓ 

Podeu obtenir, directament per Internet, els següents documents: 

- Informes sobre les ocupacions i serveis que que heu sol·licitat al SOC. 

- El vostre document de Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO). 

- Informes sobre la vostra situació respecte a la demanda d’ocupació i situació DONO 

- Certificat integrat amb les dades que resumeixen la vostra situació al SOC. 

Aquest nou informe (Informe sobre la vostra situació respecte a la demanda d’ocupació i situació 

DONO) s'ha incorporat als Tràmits per a les persones del Web del SOC i forma part dels documents 

relacionats amb la demanda d'ocupació que es poden obtenir des d'aquest apartat de Tràmits. 

Important: recordeu que la persona ha d’estar inscrita al SOC com a Demandant d’Ocupació No 

Ocupat el dia abans d’iniciar el contracte. Per tant, aquest document s’haurà de generar el dia abans 

de la data d’inici del contracte.  
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Per comprovar aquesta situació es pot trucar al telèfon gratuït 900 800 046 de 08:00 a 14:00 de dilluns 

a divendres o bé realitzar el tràmit via web del SOC. Tot seguit es mostra pas per pas com realitzar la 

descàrrega d’aquesta informació: 

 

  

 

 

 

  

 Un cop accedit a l’apartat Tràmits per a les persones del Web del SOC cal clicar la opció 

“Sol·licitar els documents”. 

 

 

 

 

 

 

 

El demandant d'ocupació ha d'incorporar el seu identificador i el PIN del seu document DARDO. 
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S'accedeix al menú dels Tràmits i aquí podrà sol·licitar el nou informe "Situació laboral, 

administrativa i DONO". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultat de la sol·licitud d'aquest informe, que facilita dades a la data de la consulta es mostra de la 

següent manera: 
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