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PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE EL PROGRAMA DE SUPORT A LES DONES 
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1. Quina quantia se subvenciona? 

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. El mòdul econòmic 

inclou les despeses de formació, de materials, despeses tècniques, de publicitat, de 

formació de personal que atén les dones participants, etc., i els 300 euros d’incentius a la 

participació. 

A la quantitat de 1.715 euros s'addicionarà un mòdul de 2.500 euros 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. Amb aquesta quantitat només se 

subvencionarà el 20% de les participants que aconsegueixin inserir-se al mercat de 

treball. 

2. Quan es fa efectiva la quantia de la subvenció? 

Un cop dictada la resolució, es procedirà al pagament d'una bestreta del 80% de l'import 

atorgat. F
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El pagament del 20 % restant es tramitarà un cop s'hagi justificat degudament, d'acord 

amb la base 15 d'aquesta Ordre, i s'hagi verificat que l'activitat subvencionada s'ha 

realitzat i s'han justificat correctament les despeses. 

3. Quines són les actuacions subvencionables que definiran els tres itineraris 

individualitzats d'atenció i d'orientació laboral? 

Es considerarà que una participant ha estat atesa a través d'un itinerari verd o digital quan 

les opcions escollides a l'actuació de les lletres e) i f) del punt 2.2 de la Resolució 

EMT/3878/2021, de 27 de desembre, es corresponguin amb les ocupacions d'economia 

verda o digital. Per tant, s’oferiran 3 itineraris: 

 Itinerari general (inclourà un taller de competències transversals 

d'empoderament i reforç de la igualtat de gènere en els àmbits social i laboral 

i una sessió sobre el mercat de treball en general). 

 Itinerari verd (inclourà un taller de competències sobre ocupacions 

d'economia verda i una sessió sobre el mercat de treball relacionada amb les 

ocupacions d'economia verda). 

 Itinerari digital (inclourà un taller de competències sobre ocupacions 

d'economia digital i una sessió sobre el mercat de treball relacionada amb les 

ocupacions digitals). 

4. Quines aplicacions informàtiques s’hauran d’utilitzar en aquesta convocatòria? 

L’aplicació GALILEU. Per tal de registrar les actuacions objecte d’aquesta convocatòria, 

es farà servir l’aplicació de gestió de l’orientació a la Xarxa Pública d’Orientació de 

Catalunya Galileu. A través d’aquesta plataforma es farà el registre de les actuacions que 

les entitats beneficiàries portaran a terme amb les persones destinatàries, de manera que 

es pugui seguir la traçabilitat de les accions en qualsevol moment. 

Per poder accedir a Galileu, se n’ha de sol·licitar l’accés emplenant els documents: 

 Sol·licitud d’Alta a Galileu (G1460NOP-360) 

 Declaració d’ús responsable de Galileu (G1460NOP-359) 

Aquesta documentació es farà arribar mitjançant l’espai Tràmits, o mitjançant EACAT, 

segons el tipus d’entitat. 

5. Els 300 € en concepte d’incentius, quan s’abonen a les participants? 

L'entitat beneficiària de la subvenció pagarà a cada dona atesa que finalitzi un itinerari 
personalitzat la quantitat de 300 euros en concepte d'incentiu per la seva participació al 
programa. 

6. La inserció laboral d’una participant del programa ha de ser un cop ha finalitzat tot 

l’itinerari o pot ser que es pugui incorporar a treballar abans de finalitzar totes les 

accions obligatòries de l’itinerari? 

Les participants quan inicien el programa han d’estar inscrites al SOC com a demandants 

d’ocupació no ocupades. I, un cop iniciat el programa, poden compatibilitzar-lo amb una 

feina. 

Però cal recordar que per considerar-se participant atesa ha de finalitzar l’itinerari i, per F
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considerar-se participant inserida, ha de complir les següents condicions: 

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

implica. 

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

anterior a la data de finalització del període d’execució del programa 

(30/05/2023). 

 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. 

 Que la data d’alta a la cotització de la seguretat social sigui posterior a 

l’obtenció del diagnòstic d’ocupabilitat i del disseny de l’itinerari 

personalitzat (APO), fins l’acabament del programa, o sigui màxim el 

31/05/2023. 

7. Què es considera una persona atesa? 

La participant del programa que compleix amb les següents condicions: 

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

fet: 

 Entrevista inicial. 

 Diagnòstic d’ocupabilitat. 

 Disseny de l’itinerari personalitzat d’inserció. 

 Taller de competències digitals. 

 Taller de competències específic (transversal, d’economia verda o d’economia 

digital). 

 Sessió d’informació sobre el mercat de treball. 

 Sessió d’acompanyament a l’orientació. 

 Sensibilització a la recerca de feina. 

 Tècniques de recerca de feina. 

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 la sessió sobre mercat de treball estigui relacionada amb el taller específic (o 

sigui, si el taller és d’economia verda, la sessió ha de parlar sobre la situació del 

mercat de treball en el sector de l’economia verda, i així en els altres tipus de 

taller). 

d) Si la persona s’insereix, i per tal de considerar el seu itinerari finalitzat, també 

s’haurà de realitzar, tal com s’indica en l’article 2.2.g) de la Resolució 

EMT/3878/2021, de 27 de desembre, com a mínim, una sessió d’acompanyament 

a la inserció. Aquesta sessió haurà de ser anterior a la data de finalització del 

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

8. Què es considera una persona inserida? 

La participant del programa que compleix amb les següents condicions: 

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

indicades en la pregunta anterior. 

b) Que hagi realitzat, com a mínim, una sessió d’acompanyament a la inserció, 

anterior a la data de finalització del període d’execució del programa (31/05/2023). 
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c) 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. 

d) Que la data d’alta a la cotització de la seguretat social sigui posterior a l’obtenció 

del diagnòstic d’ocupabilitat i del disseny de l’itinerari personalitzat (APO), fins 

l’acabament del programa, o sigui màxim el 31/05/2023. 

9. Com es mecanitzen les accions del programa a l’aplicatiu Galileu? 

Es convocarà els tècnics a una formació sobre l’ús de Galileu. Aquesta formació és 

obligatòria per a tots els tècnics per als quals s’ha sol·licitat l’alta. En la guia d’execució 

també es pot accedir, en l’annex 1, a un Manual d’ús de Galileu. 

10. Quina és la documentació d’execució que les entitats han d’aportar? 

a) Documentació a aportar a través d’EACAT o Tràmits Gencat, segons el tipus 

d’entitat 

 En el termini de 30 dies naturals a comptar des de l'endemà de la 

resolució  d'atorgament 

o Declaració sobre les retribucions dels òrgans de direcció o 

administració, en el cas que l’import atorgat sigui superior a 10.000,00 

euros (G146NOP-316) 

o Certificat d’assegurança d’accidents personals (G146NOP-314) 

 Abans de registrar les actuacions 

o Sol·licitud d’Alta a Galileu (G146NOP-360) 

o Declaració d’ús responsable de Galileu (G146NOP-359) 

 Durant la realització de les actuacions a través d’EACAT o Tràmits 

Gencat, segons el tipus d’entitat, per “Aportació de documentació”: 

o Relació de persones itinerari general (G146NOP-323) 

o Relació de persones itinerari digital (G146NOP-322) 

o Relació de persones itinerari economia verda (G146NOP-321) 

b) Documentació a aportar per correu electrònic a donesriu.soc@gencat.cat quan 

les participants hagin iniciat el programa: 

 Llistat de participants (G146NOP-361) 

 Excel de seguiment de presentació bimestral 

c) Documentació a aportar a través de l’aplicatiu Galileu 

 Durant la realització de les actuacions: 

o Diagnòstic d’ocupabilitat (G146NOP-318) 

o Acord Personal d’Ocupació (APO) (G146NOP-319) 

o Certificat del nivell d’alfabetització digital assolit (G146NOP-331) 

o Fitxa resum prospecció empresa, en cas de realitzar actuacions de 

prospecció (G146NOP-374) 

 Al final del procés d’orientació: 
 

o Declaració responsable de les accions d’acompanyament ofertes 
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(G146NOP-320) 

o Informe final de resultats (G146NOP-325) 

o Resguard bancari del pagament de l'incentiu a la participació. 

11. Quina és la documentació d’execució que les entitats han de custodiar? 

 Pòlissa d’assegurança d’accidents personals 

 Document de derivació d'oficina (G146NOP-326), si escau 

 Control d’assistència (G146NOP-327) 

 Informe d’assistència a les sessions formatives telemàtiques (extret de la 

plataforma) 

 Document de seguiment de candidatures (G146NOP-328) 

 Rebut incentius a la participació (G146NOP-330) 

 DNI/NIE de la persona participant 

 Documentació del personal destinat al programa a què fa referència l’article 16.3 

f) de la Resolució EMT/4147/2022, de 22 de desembre 

 En cas d'administracions públiques que proposin personal propi: Document de 

designació formal d'aquest personal, (G146NOP-329). 

12. Es poden atendre a persones de diferents municipis que els indicats en la memòria 

de la sol·licitud? 

La memòria de la sol·licitud es tracta d’una previsió. Ara bé, atès que l’objectiu d’aquesta 

convocatòria és afavorir l’orientació i inserció en municipis de menys de 5000 habitants, 

el que és preceptiu és que el còmput total de persones ateses, residents en municipis 

de menys de 5000 habitants sigui del 35% o superior. 

És a dir, es poden atendre a dones empadronades en d’altres municipis diferents als 

previstos en la memòria tècnica presentada, sempre i quan els municipis que siguin de 

menys de 5.000 habitants representin com a mínim el 35% del TOTAL dels municipis i 

que formin part de l’àmbit territorial del projecte presentat en la sol·licitud. 

13. La inserció ha de ser, obligatòriament, en sectors d’economia verda i/o d’economia 

digital? 

Tal i com indica la Base 4 de l'annex 1 de Ordre EMT/238/2021, de 21 de desembre en 

el seu punt 4.4: 

“Els itineraris personalitzats desenvolupats per les dones participants en el marc del 
Programa regulat per aquesta Ordre, així com la cobertura dels llocs de treball i la inserció 
professional resultants de la seva execució, s'orientaran, d'acord amb el que estableix el 
primer punt d'aquesta base, cap a competències i ocupacions d'economia verda i digitals, 
cobrint també l'àmbit de l'atenció de cures de llarga durada, l'emprenedoria i l'economia 
social, així com aquells àmbits relacionats amb les energies renovables, el tractament de 
l'aigua i els residus, els usos i aprofitaments forestals i agrícoles respectuosos amb el 
medi ambient, l'economia circular, la digitalització de serveis, les activitats comercials en 
línia, la tecnologia, el desenvolupament rural i sostenible que reforci la cohesió territorial 
(gestió del patrimoni, activitat turística, emprenedoria i economia social amb dimensió 
local i verda vinculada als productes endògens), així com la cohesió social (atenció a la 
dependència i intervenció amb col·lectius vulnerables)”. 

Es tracta doncs, de prioritzar aquests sectors. 

 
14. Si una persona participant no finalitza el programa per baixa voluntària i no es pot F
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cobrir per una altra persona substituta, què passa amb la subvenció atorgada? 

Són causes de revocació les establertes a la base 16 de l'annex 1 de l’Ordre 
EMT/238/2021, de 21 de desembre. A més, seran causa de revocació les següents: 

a) Que l'entitat beneficiària no hagi assolit el nombre de persones ateses. 
En aquest cas, es revocarà la part proporcional de persones no ateses en base a la 
quantia del mòdul d'atenció. 

b) Que l'entitat beneficiària no hagi assolit el 20% d'inserció per compte propi o aliè de 
les participants, tenint en compte el que estableix la base 4.3 de l'annex 1 de l’ Ordre 
EMT/238/2021, de 21 de desembre sobre la consideració de “participant inserida” i el 
mínim de dies cotitzats: en aquest cas, es revocarà la part proporcional de persones 
no inserides en base a la quantia del mòdul d'inserció. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=917034
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