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1. OBJECTE D’AQUESTA GUIA 

Aquesta guia va dirigida a les entitats beneficiàries de les subvencions del Programa de 

suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en el marc del Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència, MRR, i té com a objectiu ajudar les entitats en els procediments a seguir durant 

la fase de verificació i justificació de les accions subvencionades, d’acord amb l’Ordre 

EMT/238/2021, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions per al finançament del "Programa de suport a les dones en els 

àmbits rural i urbà", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que 

promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones àmbits rural i urbà), i la 

Resolució EMT/3878/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 

2022 en relació amb les actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i 

urbà, en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que promou el Servei Públic 

d'Ocupació de Catalunya (SOC –Dones àmbit rural i urbà), i la Resolució EMT/1646/2022, 

de 24 de maig, per la qual es modifica la Resolució EMT/3878/2021, de 27 de desembre.  

Les actuacions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (en endavant, 

SOC) en el marc d’aquesta convocatòria es financen amb càrrec als fons destinats a 

l'execució de projectes d'inversió en el marc del component 23 “Noves Polítiques Públiques 

per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu”, procedents del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.  

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Ordre EMT/238/2021, de 21 de desembre, on s’estableix, a la seva base 15, la normativa 

per al seguiment, control i avaluació, i justificació del "Programa de suport a les dones en els 

àmbits rural i urbà", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que 

promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC – Dones àmbits rural i urbà).  

Resolució EMT/3878/2021, de 27 de desembre, per la qual, s’exposen, en els seus articles 

19 i 20, el sistema de justificació i verificació, respectivament, en relació amb les actuacions 

del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en el marc del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC –

Dones àmbit rural i urbà). 

Resolució EMT/1646/2022, de 24 de maig, per la qual es modifica la Resolució 

EMT/3878/2021, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en 

relació amb les actuacions del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà, en 

el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que promou el Servei Públic d'Ocupació 

de Catalunya (SOC–Dones àmbit rural i urbà). 

 

 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=917034
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=917034
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885241.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8680/1911659.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=917034
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8575/1885241.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8680/1911659.pdf
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3. FASE DE VERIFICACIÓ 

Segons l’article 20 de la Resolució EMT/3878/2021, de 27 de desembre, les 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. Les actuacions de verificació es poden efectuar amb la col·laboració d’empreses 

auditores contractades a tal finalitat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. L’òrgan 

concedent pot requerir la presentació de justificants per efectuar les verificacions que calguin 

per comprovar la justificació correcta de la subvenció. 

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

verificacions administratives, verificacions in situ, verificacions en fase d’execució. 

3.1 Verificacions administratives 

Tenen per objecte verificar l'execució de les actuacions i assegurar que inclouen els 

documents justificatius corresponents, d'acord amb el que indica l’article 16  de la Resolució 

d’aquesta convocatòria respecte a l'execució i la justificació, respectivament.  

3.2 Verificacions in situ o sobre el terreny 

Tenen per objecte comprovar la realització efectiva de l’acció subvencionada i/o el 
compliment de les obligacions dels beneficiaris. 

Les verificacions sobre el terreny s’han d’efectuar durant la realització de l’acció 
subvencionada. 

3.3 Verificacions en fase d’execució 

L’article 32 de la Resolució EMT/3878/2021, de 27 de desembre, estableix que les entitats 

estan obligades a comunicar i certificar, de forma i amb la periodicitat indicada pel Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya, l’evolució de les dades que permetin el compliment de les 

fites i objectius corresponents. Per tal de verificar aquesta evolució, les entitats hauran 

d’emplenar i enviar, a donesriu.soc@gencat.cat, el document excel 

SeguimentSOC0712021_xx, amb la informació actualitzada i acumulada de les diferents 

actuacions que estiguin realitzant o hagin realitzat les participants durant l’execució del 

programa. 

L’enviament s’haurà de fer amb periodicitat bimensual, en les dates següents:  

- Novembre 2022: abans del dia 4 (document amb dades actualitzades a 31 d’octubre). 

- Gener 2023: abans del dia 9 (document amb dades actualitzades a 31 de desembre). 

- Març 2023: abans del dia 6 (document amb dades actualitzades a 28 de febrer). 

- Maig 2023: abans del dia 5 (document amb dades actualitzades a 30 d’abril). 

- Juny 2023: abans del dia 15 (document amb dades actualitzades a 31 de maig). 

 

Al document s’hi poden trobar les instruccions per a l’emplenament. 

 

 

 

mailto:donesriu.soc@gencat.cat
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4. FASE DE JUSTIFICACIÓ 

4.0 Conceptes clau 

D'acord amb el que preveu la base 7 de l'Ordre EMT/238/2021, de 21 de desembre, la 

quantia del mòdul econòmic per dona atesa és de 1.715 euros, i la quantia del mòdul 

econòmic per dona inserida al mercat de treball que prèviament tingués la condició de 

persona atesa, tant si la inserció es fa per compte propi com per compte d'altri, és de 2.500 

euros, i amb aquesta quantitat només se subvencionarà el 20% de les participants que 

aconsegueixin inserir-se al mercat de treball. 

 

 Consideració de persona atesa 

Es considerarà que una participant ha estat atesa quan es compleixin les següents 

condicions: 

a) Que hagi finalitzat les accions obligatòries de l’itinerari, és a dir, que hagi fet: 

a) Entrevista inicial 

b) Diagnòstic d’ocupabilitat 

c) Disseny de l’itinerari personalitzat d’inserció 

d) Taller de competències digital 

e) Taller de competències específiques (transversal, d’economia verda o 

d’economia digital) 

f) Sessió d’informació sobre el mercat de treball 

g) Sessió d’acompanyament a la orientació 

h) Orientació i sensibilització d’aspectes personals 

i) Accions de recerca de feina 

 Totes aquestes accions han d’haver estat mecanitzades a l’aplicació Galileu i s’ha 

d’haver deixat constància del tancament del procés d’orientació en un informe final 

que es penjarà, també, a Galileu. 

b) Que, com a conseqüència de la realització del taller de competències digitals, la 

participant assoleixi un nivell superior de coneixements digitals al registrat en el 

diagnòstic inicial. 

c) Que l’especialitat de l’actuació a què fa referència l’apartat e) de l’article 2 de la 

Resolució EMT/3878/2021, de 27 de desembre, taller específic de competències, 

sigui la mateixa que aquella a què fa referència l’apartat f) del mateix article, sessió 

sobre el mercat de treball. O sigui, si el taller és d’economia verda, la sessió sobre 

mercat de treball ha de versar sobre el mercat de treball de les ocupacions 

d’economia verda, i així en les altres especialitats. 

d) Que la participant considerada atesa, hagi rebut un incentiu a la participació de 300€. 

L’entitat ha d’haver enviat el resguard bancari d’aquest incentiu a través de l’espai 

Tràmits o EACAT, mitjançant l’opció “Aportació de documentació” (veure apartat 4.3 

d’aquesta guia). 
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 Consideració de persona inserida 

Segons la Base 4.3 de l’Ordre EMT/238/2021, de 21 de desembre, es consideraran 

participants inserides les persones que assoleixin la consideració de persones ateses, i que 

s’incorporin al món laboral, per compte propi o per compte d’altri, cotitzant al règim 

corresponent de la Seguretat Social des de la data en què disposin del seu diagnòstic 

d’ocupabilitat (G146NOP-318) i de l’itinerari corresponent per a l’accés a l’ocupació  

(APO) (G146NOP-319). 

Es considerarà que una participant ha estat inserida quan es compleixin les següents 

condicions: 

1. Que s’hagi considerat com a persona atesa, amb les condicions que això implica. 

2. Que hagi realitzat, com a mínim, una sessió d’acompanyament a la inserció, anterior 

a la data de finalització del programa. 

3. Que hagi cotitzat, en el règim corresponent, un mínim de 90 dies abans del 

30/09/2023, segons el tipus de contracte o relació laboral. El SOC farà la revisió 

d’aquesta dada. 

4. Que la data d’alta a la cotització de la Seguretat Social sigui posterior al disseny de 

l’itinerari corresponent per a l’accés a l’ocupació (APO), i anterior a l’acabament del 

període d’execució del programa (31/05/2023). 

 

4.1 Modalitat i documentació de la justificació 

La modalitat de justificació és el règim de mòduls, d’acord amb el que estableix l’article 19.3 

de la Resolució EMT/3878/2021. 

La documentació que configura la justificació econòmica del programa és la següent: 

1. Una memòria d’actuació justificativa i econòmica (G146NOP-404). Aquest 

document està confeccionat com un arxiu excel, on es recullen les dades de 3 

documents, distribuïts en 3 pestanyes: 

 Un certificat de l’itinerari individualitzat de les persones participants, amb 

indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

 Una memòria econòmica i d’actuació justificativa, amb els resultats de 

l’execució del programa i un resum econòmic. 

 Un certificat acreditatiu dels contractes formalitzats i dels establiments com 

a treballadores autònomes o per compte propi, amb una relació de totes les 

persones inserides i un quadre resum per itineraris i relació laboral.   

Les instruccions detallades per emplenar aquest document es troben a les dues 

primeres pestanyes, i recomanem llegir-les amb atenció.  

 

 

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NOP-318-00.pdf
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NOP-319-00.pdf
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NOP-404-00.xlsx
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2. Un document amb el detall d’altres ingressos o subvencions (G146NOP-405) 

que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la seva 

procedència, així com l’acreditació d’haver ingressat, si escau, l’import corresponent 

a la diferència entre la quantitat justificada i la rebuda en concepte de bestreta. 

 

3. El document Anàlisi de risc sobre impactes mediambientals no desitjats i el 

compliment de no causar perjudici significatiu al medi ambient (principi DNSH) 

G146NOP-371. 

 

Segons s’estableix al document del  Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. Componente 23. Nuevas políticas públicas para un mercado de Trabajo 

dinámico, resiliente e inclusivo, cap dels sis objectius mediambientals definits al 

Reglament (UE) núm. 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny 

de 2020, (mitigació del canvi climàtic; adaptació al canvi climàtic; ús sostenible i 

protecció dels recursos hídrics i marins; economia circular, incloent-hi la prevenció i 

el reciclatge de residus; prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o 

el terra; protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes) requereix d’una 

avaluació substantiva segons el principi de no causar dany significatiu al 

mediambient (DNSH), atès que la mesura C23.I2 Empleo Mujer y transversalidad de 

género en las políticas públicas de apoyo a la activación para el empleo té un 

impacte previsible nul o insignificant sobre els objectius mediambientals esmentats. 

És per això que el document Anàlisi de risc sobre impactes mediambientals no 

desitjats i el compliment de no causar perjudici significatiu al medi ambient 

està ja complimentat i les entitats beneficiàries només l’hauran de signar i enviar. 

 

4.2 Enviament de la documentació 

Segons la base 15 de l’Ordre EMT/238/2021, de 21 de desembre, les entitats hauran de 

presentar la documentació de justificació de la subvenció en dos moments: 

1. Justificació provisional: en el termini de dos mesos a comptar des de la finalització 

de cada exercici, amb el resultat de les actuacions realitzades fins a aquella data. 

Aquesta justificació anual i la seva comprovació tindran caràcter provisional, a compte de 

la liquidació final del projecte, mentre no es justifiqui totalment l'activitat.  

S’haurà d’enviar la memòria d’actuació justificativa i econòmica (punt 4.1.1 d’aquesta 

guia) fins el 28 de febrer de 2023, inclòs. 

2. Justificació final: en el termini de dos mesos a comptar des de la finalització del 

programa. 

S’haurà d’enviar, fins el 31 de juliol de 2023: 

 la memòria d’actuació justificativa i econòmica,  

 el document amb el detall d’altres ingressos o subvencions,  

 el document Anàlisi de risc sobre impactes mediambientals no desitjats i el 

compliment de no causar perjudici significatiu al medi ambient. 

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NOP-405-00.pdf
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NOP-371-00.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente23.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente23.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-Componente23.pdf
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Tota la documentació de la justificació econòmica del programa s’haurà d’enviar a través de 

l’espai d’aportació de documentació de les següents pàgines: 

 EACAT per a les entitats locals, tal com s’indicava a la Guia de sol·licitud (Guia de 

sol·licitud ens locals). 

 Tràmits Gencat (Canal Empresa) per a les entitats sense ànim de lucre, tal com 

s’indicava a la Guia de sol·licitud (Guia sol·licitud entitats sense ànim de lucre). 

4.3 Conservació de la documentació 

Segons l’article 132  del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del 

Consell de 18 de juliol de 2018, a què fa referència l’article 32.2 e de la resolució 

EMT/3878/2021, les entitats beneficiàries mantindran un registre i conservaran els 

documents justificatius, les dades estadístiques i la resta de documentació concernent al 

finançament, així com els registres i documents en format electrònic, durant un període de 

cinc anys. Aquest període serà de tres anys si el finançament és d’un import inferior o igual a 

60.000 €.  

Els registres i documents relatius a auditories, recursos, litigis, la tramitació de reclamacions 

relatives a compromisos jurídics o relatius a investigacions de l'OLAF, s'han de conservar 

fins que aquestes auditories, recursos, litigis, tramitació de reclamacions o investigacions 

hagin conclòs. En el cas dels registres i documents relatius a investigacions de l'OLAF, 

l'obligació de conservar els registres i documents s'aplicarà una vegada que aquestes 

investigacions hagin estat notificades al perceptor.  

Els registres i documents s'han de conservar, bé en forma d'originals, bé en forma de còpies 

compulsades d'originals, bé en suports de dades comunament acceptats, entre ells versions 

electròniques de documents originals o documents existents únicament en versió 

electrònica. Quan hi hagi versions electròniques, no són necessaris originals si aquests 

documents compleixen els requisits legals aplicables perquè puguin ser considerats 

equivalents a originals i fiables a efectes d'auditoria. 

5. RENÚNCIA 

Segons l’article 24 de la Resolució EMT/3878/2021, les entitats beneficiàries poden 

renunciar només per causes justificades i de manera expressa, totalment o parcialment, a 

les subvencions atorgades mitjançant un escrit motivat adreçat a l'òrgan competent que ho 

ha de resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que les va concedir ha de dictar-ne la resolució 

corresponent, i han de reingressar la quantitat indegudament percebuda més els interessos 

de demora corresponents. La renúncia es pot presentar fins al dia anterior a la data d'inici 

del període de presentació de la justificació econòmica, a través de l’espai d’aportació de 

documentació, segons els canals que s’especifiquen al punt 4.2 d’aquesta guia per a 

l’enviament de la justificació econòmica. 

https://idp.eacat.net/Logon.aspx?providerID=EACATPL6&nextPage=https%3A%2F%2Fpl6.eacat.cat%2F
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/04_Entitats/09_Subvencions-per-lorientacio/Programa-de-suport-a-les-dones-en-els-ambits-rural-i-urba/GS062022_Guia_sollicitud_DRiU_22_EACAT_Rev.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/04_Entitats/09_Subvencions-per-lorientacio/Programa-de-suport-a-les-dones-en-els-ambits-rural-i-urba/GS062022_Guia_sollicitud_DRiU_22_EACAT_Rev.pdf
https://web.gencat.cat/ca/tramits
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/04_Entitats/09_Subvencions-per-lorientacio/Programa-de-suport-a-les-dones-en-els-ambits-rural-i-urba/GS042022-_Guia_sollicitud_DRiU_22_CANALEMPRESA_Rev.pdf
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6. CONTACTE 

Per a qualsevol consulta, us podeu posar en contacte amb l’equip del Programa de suport a 

les dones en els àmbits rural i urbà a través de la bústia: donesriu.soc@gencat.cat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Signat electrònicament 

mailto:donesriu.soc@gencat.cat
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