
SOL·LICITUD D’ACCIONS DE FORMACIÓ

GIA- Gestió Integrada 
d’Accions



Es podrà accedir a l’aplicatiu
GIA mitjançant :
- Accés amb GICAR (la clau 

d’accés tramitada per a 
l’aplicatiu CTR), 

- Accés amb Certificat 
Digital

- Accés amb IDCat Mòbil.  

La persona administradora de 
l’entitat,  haurà de crear 
paral·lelament l’alta dels 
usuaris a l’aplicatiu.  
Sempre que l’usuari estigui 
donat d’alta a GIA, entrarà 
directament a l’aplicació.

https://gia.oficinadetreball.gencat.cat/soc_new/home/login.php
L’adreça web d’accés a l’aplicació és la següent:

https://gia.oficinadetreball.gencat.cat/soc_new/home/login.php


Mètodes diferents per accedir a l’aplicatiu GIA: 

Accés amb GICAR: Per tots aquells usuaris que ja estiguin registrats a GICAR. El nom del usuari és el DNI de la 
persona, i també s’ha d’indicar la contrasenya adequada. Aquells usuaris que ja entren via GICAR a altres
aplicacions del SOC, com a l’aplicació CTR, poden utilitzar el mateix usuari i contrasenya.

Accés amb Certificat Digital: Per utilitzar aquest accés, es necessitarà tenir qualsevol certificat digital 
reconegut per CatCert (Agència Catalana de Certificació), així com un ordinador que disposi de lector de 
targetes. Tot certificat té un PIN associat, que es dóna al mateix moment que es s’entrega el certificat. Més
informació

Accés amb IDCat Mòbil: Els passos a seguir per utilitzar IDCat Mòbil són: 
1. Registrar-se a IDCat Mòbil. Només s’haurà de fer una vegada, perquè el sistema guardi les dades del 

usuari i el número de telèfon per fer l’enviament del codi de validació.
2. Utilitzar l’autenticació via IDCat Mòbil: S’haurà de posar el DNI/NIE i el número de telèfon. Com ja estarà

registrat a IDCat Mòbil, s’enviarà un codi al telèfon per validar l’accés.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/preguntes-mes-frequents/certificats-digitals/


Per començar a tramitar la proposta o propostes d’accions formatives, s’haurà d’accedir 
a la pestanya de CONVOCATÒRIES OBERTES i cercar la convocatòria.



Una vegada s’hagi accedit a la convocatòria, s’haurà de Presentar sol·licitud



S’accedirà a la següent pantalla: 
Sol·licitud electrònica de subvenció

En aquesta pantalla es podrà consultar :

1. Les dades de l’entitat sol·licitant 

2. Accions sol·licitades i dades   
econòmiques.

Per començar a tramitar la petició s’accedirà 
en primer lloc a: 

- Dades de l’entitat sol·licitant



1. Dades de l’entitat sol·licitant:

S’haurà d’informar del codi 
d’expedient de l’atorgament de la 
subvenció i a continuació, desar 
les dades.



2. Accions sol·licitades i Dades econòmiques  

Començar a fer la petició accedint a “Nova acció”



Nova acció            S’accedirà al detall de l’acció sol·licitada 
on s’haurà d’informar les dades que fan referència a la 
formació:

a) Especialitat (escollir el mòdul o Certificat de 
Professionalitat a realitzar).

b) Informar de la data d’inici i data de finalització.
c) Informar del nom del responsable del curs
d) Informar de les dades on es durà a terme l’acció.
e) Definir temari: Accedint a Definir el temari es definirà 

el detall del temari que l’alumne realitzarà. 
f) El cost associat es carregarà automàticament una 

vegada informada la resta de dades.
g) Número de Beneficiaris: S’ha d’especificar el número 

d’alumnes que realitzarà l’acció formativa.
h) Informar de l’espai formatiu contractant (només en cas 

d’accions formatives transversals)
i) Una vegada informat tots els apartats: Desar
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e) Definir temari:
Quan s’accedeix a definir temari, s’haurà de marcar el mòdul o mòduls a impartir i desar. En cas de realitzar 
Certificats de Professionalitat, s’haurà de seleccionar totes les unitats formatives que conformen el mòdul per 
poder desar i continuar. 

ACCIÓ FORMATIVA TRANSVERSAL

ACCIÓ FORMATIVA DE CERT. DE PROFESSIONALITAT

e



h) Informar de l’espai formatiu contractat 

En l’apartat informar de l’espai 
formatiu contractat s’ha de cercar 
l’entitat segons els criteris. 

h



En cas de  formació 
transversal, informar 
l’entitat que farà la 
formació si no és la 
mateixa que està 
generant aquesta 
proposta. 

També s’haurà de fer 
constar la persona 
representant legal.

h) Informar de l’espai formatiu contractat h



Accions sol·licitades:
Una vegada s’hagin desat 
les dades anteriors, 
l’aplicatiu ens retornarà a 
la pantalla d’Accions 
sol·licitades. 

Es podrà generar una 
nova acció, si escau.

Quan estiguin informades 
totes les accions, s’haurà 
de d’accedir al botó 
Tornar. 



L’últim pas, per 
enviar la sol·licitud 
d’aprovació de les 
accions formatives, 
serà accedir a: 

Tancar i presentar al 
SOC.



L’aplicatiu accedirà a la pantalla de 
Confirmació d’enviament

S’haurà de marcar després d’haver 
llegit les instruccions al botó: 

He llegit aquestes instruccions 
i estic d’acord

i finalment, “Presentar al SOC.”



Apareixerà la confirmació d’enviament i un document de tancament que 
s’haurà de descarregar i, a continuació donar al botó Finalitzar.



El GIA generarà el document de proposta 
de l’acció de formació, el quals serà 
presentat telemàticament al SOC:

• Per EACAT (en cas d’entitats locals)

• Per Tràmits Gencat (en cas d’entitats 
sense ànim de lucre)



Documentació que s’ha de lliurar al SOC en relació amb l’acció de formació:

Abans de l’inici de l’acció de formació A l’inici i durant l’acció de formació

• Existència de la pòlissa d’assegurança • En cas de formació de certificat de professionalitat, 
planificació de l’avaluació dels aprenentatges

• Fitxa d’expert signada i acreditacions de la titulació, 
experiència laboral i competència de la persona docent.

• En cas de formació de certificat de professionalitat, 
planificació didàctica

• En cas de formació de certificat de professionalitat, 
programació didàctica

• Calendari de proves d’avaluació de competències, si 
escau.

• Acta d’avaluació de l’acció de formació

• En cas de formació de certificat de professionalitat, acta 
d’avaluació d’itinerari formatiu.
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