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PREGUNTES MÉS FREQÜENTS PROJECTES SINGULARS 2021 

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

El termini és de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria 

al DOGC. Per més informació, podeu accedir al portal de Tràmits de la Seu electrònica de la 

Generalitat de Catalunya http://web.gencat.cat/ca/tramits/cercador/?queryNat=singulars 

 

2. Com es presenta la sol·licitud? 

És un tràmit telemàtic. Les administracions públiques l’heu de fer a través de l’EACAT i, la 

resta d’entitats, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits.  

 
3. Quines són les causes de denegació? 

Seran motiu de denegació aquelles sol·licituds que:  

 Incloguin més d'un projecte diferent dins d'una mateixa sol·licitud.  

 Estableixin un compromís d'inserció laboral inferior al mínim que determina la 

convocatòria.  

 No justifiquin motivadament la participació al projecte d’entitats que no treballin 

directament amb els participants.  

 Presentin dues o més sol·licituds amb projectes substancialment iguals per part d'una 

mateixa entitat. Aquest cas comportarà la denegació de la segona sol·licitud i 

posteriors.   

  

4. Hi ha un límit de sol·licituds a presentar per una mateixa entitat? 

No, qualsevol entitat pot presentar n sol·licituds.  

 
5. En aquells projectes que contemplen una "agrupació d'entitats", l’entitat sol·licitant 

del projecte rep tots els fons, o cada entitat rep la partida pressupostària en funció de 

les actuacions que desenvolupi? 

L'entitat perceptora (sol·licitant) exercirà el paper de representant de l'agrupació durant tota la 

vida de la subvenció davant de l'administració, i serà la que rebrà els pagaments i distribuirà 

a la resta d'entitats la part corresponent, alhora que coordinarà les diferents intervencions de 

les diferents entitats agrupades.  

 
6. Les entitats amb afany de lucre poden participar a la convocatòria? 

Sí, pot participar qualsevol entitat, empresa o persona física empresària que realitzi una 

activitat necessària per l’execució del projecte i que estigui especialitzada en algun dels 

serveis vinculats a les accions del projecte. Han d’estar constituïdes legalment i amb 

establiment operatiu a Catalunya.  

 

7. Hi ha un import màxim per projecte? 

Sí, l’import màxim a sol·licitar per projecte és d’1.000.000€  

  

8. Quan s’ha d’iniciar el projecte?  

S'ha de fer alguna acció dintre de l’any 2021. No cal que sigui la contractació de l’orientadora. 
Es pot fer, dintre del 2021, una primera reunió del projecte, fer-ne una acta i adjuntar-la al vostre 
expedient.  

http://web.gencat.cat/ca/tramits/cercador/?queryNat=singulars
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9. Quina és la data límit de finalització del projecte?  

El 31 d’octubre de 2022.  

 
10. Amb quants joves puc iniciar el projecte? 

Es pot iniciar amb un jove i una persona tutora, tenint en compte que, des de la contractació 

del professional tutor de cada grup, hi ha un termini del mes en curs i el mes natural següent 

per poder arribar a tenir el grup de joves atorgat i haver fet com a mínim 1 hora individual 

d’orientació registrada per a cadascun dels joves. La gestió de la incorporació del projecte es 

realitzarà mitjançant l’aplicació Galileu. Tindreu fins al dia 15 del mes següent de la data de la 

sessió per a incorporar al jove a l’aplicació.  

Exemple: si la persona tutora s’incorpora el 14 d’octubre, té fins el 30 de novembre per poder 

tenir tots els joves del grup i haver fet 1 hora de tutoria individual amb cadascun d’ells.  

 
11. Hi ha un mínim de sessions d’orientació a fer amb els joves? 

Cada jove haurà de rebre i tenir enregistrat a Galileu un mínim d’1 hora d’atenció individual al 

mes -sigui en una sola sessió o amb la suma de vàries-, i a part de les sessions grupals que 

es puguin realitzar. Tot i així, es considera que aquest és el mínim obligatori, però que un 

projecte de qualitat ha d’oferir més atenció d’orientació laboral als joves.  

 
12. Puc sol·licitar un nombre diferent de joves per grup? 

Es podrà demanar un nombre de joves participants per grup major (entre 21 i 25) o menor 

(14 o menys) sempre i quan es justifiqui a la sol·licitud del projecte. En aquest cas, durant 

l’execució del projecte, el nombre de persones joves de cada grup no podrà ser inferior al 75% 

del nombre de joves sol·licitats. En el cas de projectes en que s’hagi sol·licitat una ràtio 

inferior, la revocació serà d’un 3% per cada 1% menys d’inserció compromesa. 

13. Hi ha una data límit d’incorporació de joves als grups? 

Sí, el límit per incorporar joves als diferents grups és de dos mesos abans de la finalització del 
projecte.  

 

14. Com han de ser els grups de joves d’un mateix projecte? 

Han de ser homogenis quant a professionals que hi participin, número de joves per grup, ràtios 

per professional i actuacions, excepte en el tercer tipus de projectes subvencionables, en que 

les actuacions poden ser diferents.  

 

15. Hi ha alguna ràtio establerta del nombre de professionals i els joves participants? 

Per a col·lectius generalistes: per a cada grup de 15 a 20 persones participants, li correspondrà 

una persona tutora/orientadora a jornada completa. Cada tutor pot atendre un màxim de 25 

joves.  

Per a col·lectius de diversitat funcional: per a cada grup de 12 participants, li correspondrà 

una persona tutora/ orientadora a jornada completa.  

Per a tots dos col·lectius: per a cada 10 grups de joves, una única persona coordinadora a 

jornada completa -o la part proporcional- i una persona de suport administratiu a jornada 

completa -o la part proporcional-.  

En actuacions de prospecció: per a cada 4 grups de joves, es finançarà una persona 

prospectora a jornada completa.  



  

  

3 

 

 

 

16. Hi ha novetats en l’acció de formació?  

Pel que fa a l’actuació de formació, enguany hi ha una novetat important: només es podran fer 

accions formatives del Catàleg d’Especialitats, tant les conduents a Certificats de 

Professionalitat, com les no conduents a CP. Així doncs, en aquesta convocatòria no es podrà 

fer formació a mida.  

  

17. Referent al tràmit de registre d’inscripció com a entitats de formació del SOC per 

impartir especialitats formatives no conduents a CP, es pot presentar la sol·licitud de 

subvenció dels projectes Singulars i després demanar la inscripció?   

No, en el cas de les especialitats no conduents a CP heu d’estar homologats d’ofici o haver 

presentat la sol·licitud i la declaració responsable corresponent en el moment de fer la 

sol·licitud      de subvenció dels Projectes Singulars. 

  

18. L'impuls a la formació dual té les limitacions d'edat, formació i durada establertes 

pel contracte de formació i aprenentatge? 

No, d'acord amb la disposició addicional primera del Real Decret 1529/2012 les limitacions 

d'edat i de durada dels contractes no seran d'aplicació en el cas dels Projectes Singulars. A 

més a més, pels contractes formalitzats en el marc dels Projectes Singulars i en el casos que 

no hi hagi certificat de professionalitat o títol de formació professional relacionats amb el 

treball efectiu a realitzar, els continguts formatius vinculats al contracte podran ser els que 

autoritzi en Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.  

 
19. En cas de sol·licitar actuacions de contractació (impuls de la FP dual a través del 

contracte per a la formació i l’aprenentatge, i experiències professionals de joves durant 

un període superior a sis mesos), o pràctiques no laborals en la línia 1, poden ser 

empreses externes les que contractin als joves? 

No, ha de ser l’entitat sol·licitant o alguna de les agrupades (en cas que n’hi hagi), les que 

contractin als joves, per les actuacions de la línia 1 que impliquin contractacions. 

 

20. En el cas de sol·licitar l’actuació de FP Dual, com s’ha de sol·licitar la part de 

formació? 

La formació, que ha de ser obligatòriament Certificat de Professionalitat, s’haurà de sol·licitar 

com una actuació de formació qualsevol.  

 

21. Caldrà impartir la formació complementària en sensibilització mediambiental i en la 

igualtat de gènere? 

És obligatori fer la Formació Complementària en igualtat de gènere i medi ambient tant en 

especialitats conduents a certificats de professionalitat com en les no conduents. En el cas 

de especialitat no conduents, cal que presenteu la sol·licitud i declaració responsable o que 

us homologueu de l’especialitat FCOO03 abans de presentar la sol·licitud. En el cas de CP 

complert, ja es preveu un mòdul amb aquesta formació complementària. En el cas que 

realitzeu CP parcials, haureu de fer el mòdul de FCO del mateix CP. 
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22. Es podrà compactar la jornada de la persona prospectora? 

Sí, sempre que acabi complint la jornada que li pertoca.  

 
23. Es poden subvencionar els ajuts al transport per les persones joves participants? 

Si l’entitat paga les despeses de desplaçament de les persones joves participants, un cop 

finalitzades les actuacions, podrà accedir a la convocatòria d’ajuts al transport que publiqui el 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya sempre que ho hagin previst en el seu projecte, sense 

necessitat d’especificar-ho a la sol·licitud. El fet que l’entitat tingui atorgada la subvenció de 

Singulars no garanteix el dret a la concessió de l’ajut al transport.  

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

Sí. En el cas que, un cop esgotat tot el pressupost amb els projectes amb més puntuació, 

restin projectes que superin els 75 punts, es procedirà a una redistribució econòmica de 

manera que tots els projectes amb més de 75 punts siguin beneficiaris de subvenció.  

També es podria atorgar menys import del sol·licitat en el casos en que no es justifiqui la 

necessitat de les despeses extres o altres professionals.  

 
25. Quin és l’import màxim que podem sol·licitar per les actuacions d’orientació? 

L’import màxim a sol·licitar per grup i mes és de 4.401,6€ que correspon a:  

 
- 1 persona orientadora/tutora a jornada completa, import màxim 3.150€  

- 1 persona coordinadora a jornada completa, import màxim 315€  

- 1 persona de suport a jornada completa, import màxim de 203€  

 
A la suma de despeses directes de personal, que és de 3.668€, li afegim el 20% de la resta 

de despeses directes i indirectes, que fa un total de 4.401,6€.  

 
26. Hi ha penalització si no podem executar i/o justificar tot el projecte? 

En cas que el cost final efectiu de l’activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment 

pressupostat, la despesa mínima realitzada i justificada de l’activitat exigible per a poder 

considerar complert l’objecte i la finalitat de la subvenció serà d’un 60%. Per exemple, d’una 

subvenció atorgada de 100.000€, com a mínim s’haurà d’executar i justificar correctament 

60.000€. En cas contrari, es revocarà el total dels 100.000€. Per tant, és important que feu 

un càlcul del pressupost sol·licitat el més aproximat possible al que s’executarà realment.  

27. Com es realitzarà l’atorgament dels projectes en relació a la distribució territorial? 

Amb l’objectiu d’obtenir una oferta diversificada en tot el territori, s’atorgarà inicialment aquells 

projectes unicomarcals que així ho hagin definit a la sol·licitud i que obtinguin la puntuació 

més alta per aquella comarca. A continuació, l’atorgament serà entre la resta de projectes 

pluricomarcals i unicomarcals que no hagin obtingut atorgament inicial, i per ordre de 

puntuació.  
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28. El retorn al sistema educatiu compta com a inserció? 

Les persones joves participants de 16 a 25 anys que retornin al sistema educatiu reglat i que, 

com a mínim, hi segueixin assistint 6 mesos es consideraran insercions laborals i, per tant, 

seran computables per a la inserció. Caldrà un certificat del centre educatiu confirmant la 

permanència del jove participant.  

 
29. Què es considera retorn al sistema educatiu? 

- Programes de Formació i Inserció (PFI): en aquest cas, només es considerarà retorn 

al sistema educatiu si el PFI no forma part del projecte.  

- Programes de Promoció Professional (PPP).  

- Escoles d’Adults o Institut Obert de Catalunya per l’obtenció del GES.  

- Ensenyament reglat com per exemple, cicles formatius, batxillerat, universitat, 

entre d’altres.  

- Cursos específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i superior.  


