
 

 

 

GUIA DE SOL·LICITUD DELS AJUTS 

AL TRANSPORT 

 

 AJUTS DESTINATS A SUBVENCIONAR LES 

DESPESES DE LES ENTITATS QUE HAN ABONAT ELS 

DESPLAÇAMENTS DE LES PERSONES JOVES QUE 

PARTICIPEN ALS PROJECTES SINGULARS.  
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OBJECTE DE LA GUIA 

Aquesta guia té com a objectiu ajudar a les entitats en els procediments a seguir durant la 

fase de sol·licitud de les accions subvencionades d’acord amb la normativa que es detalla a 

continuació.  

El document només indica els passos més rellevants del procediment. Els requisits i 

obligacions es detallen a la Resolució de la convocatòria. 

 
 

NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, modificada per l’Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre i 

l’Ordre EMT/194/2021, de 15 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a 

la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars 

(SOC-SINGULARS). 

Resolució EMT/1681/2022, de 16 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2022, 

per a la concessió dels ajuts de transport a les persones participants en la Resolució 

EMT/3252/2021, de 22 d'octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la 

concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars de la 

Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

 

ESQUEMA DE PASSOS PER FER LA SOL·LICITUD 

La sol·licitud es farà mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya d’acord amb 

el que estableix l’article 8 de la Resolució EMT/1681/2022, de 16 de maig. 

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la seva publicació i finalitza 

el 15 de novembre de 2022.  

 

Els primers passos a seguir són independent del tipus d’entitat que presenteu la sol·licitud: 

ens locals (ajuntaments, consells comarcals...) o entitats privades, i després pràcticament 

només canvia la plataforma sobre la que es fan: 

 

Ens locals        Ens privades 

 

Accés a portal dels tràmits 

(https://web.gencat.cat/ca/tramits) 

 
Cercar tràmit “Subvenció dels ajuts de transport dels  

Projectes Singulars 2020” i accedir-hi i clicar a comença  

https://web.gencat.cat/ca/tramits
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Descàrrega de documentació i altres  

formularis a adjuntar en la sol·licitud 

 

 

   Enllaç a sol·licitud   Enllaç a sol·licitud  

Via EACAT   Via Tràmits en línia  

Descarregar formulari   Descarregar formulari  

sol·licitud (PDF)   sol·licitud (PDF) 

 

 

                      Omplir PDF, adjuntar-hi documents, 

                      validar-lo i signar-lo electrònicament 

 

 

                                        Carregar formulari sol·licitud  Enviar a tramitar el  

                                     a la finestreta de tràmits d’EACAT   formulari de sol·licitud 

       (Tràmits en línia)   

 

SOL·LICITUD TELEMÀTICA 

1. Seu electrònica de la Generalitat 

Aneu a la Seu electrònica de la Generalitat  (http://web.gencat.cat/ca/tramits) 

 

2. Inici del tràmit 

Cerqueu el tràmit amb el nom Subvenció dels Ajuts de transport dels Projectes Singulars 2022. 

i accediu al tràmit prement el botó  corresponent de la sol·licitud. 

 

 

Comença

http://web.gencat.cat/ca/tramits
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3. Formulari 2022 

Descarregueu el formulari que trobareu desplegant l’apartat “Documentació”: 

 

Els documents que haureu d’annexar a la sol·licitud són els següents:  

- Document conforme les persones participants han rebut un transport gratuït per a 

poder fer les actuacions del projecte amb codi G146NGJU-181. 

- Document del càlcul complet d’ajuts al transport amb codi G146NGJU-187-01. 

 

Tots els impresos que us heu de descarregar segons els models normalitzats, estan 

disponibles al Catàleg de documents de la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya: http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/llistatExtranet.html 

 

4. Sol·licitud del tràmit per Internet (separat entre ens locals ↔  entitats 

privades)  

 

En funció de si sou ens local (ajuntament, consell comarcal...), o una entitat privada (fundació, 

cooperativa, associació...) haureu de triar una de les dues opcions: 

- Entitat privada: trieu l’enllaç que ens dirigeix a la sol·licitud telemàtica 

- Ens locals: trieu l’enllaç que us dirigeix a EACAT 

 

 Visualitzareu una pantalla semblant a aquesta: 

http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/llistatExtranet.html
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5. Descarregueu el formulari de sol·licitud  

5.1. Entitats privades 

Marqueu l’opció “Descarregueu-vos el formulari de sol·licitud (sense identificació digital)”. Es 
descarregarà un arxiu en format PDF.  

El PDF descarregat l’heu d’obrir amb l’Adobe Reader de versió igual o superior a la 9.1 que 

us permeti signar digitalment (tant per a aquest PDF com la resta que puguin caldre). 

Aquest mateix pas es pot fer a través del canal empresa 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/ on es podrà descarregar també el formulari i enviar 

posteriorment. El procediment és molt similar al que hem explicat de Tràmits al llarg d’aquesta 

guia.  

5.2. Entitats locals 

A l’espai Tràmits d’EACAT cerqueu el tràmit Subvenció dels ajuts de transport dels Projectes 
Singulars 2022. Heu de marcar l’opció “Sol·licitud de subvenció” i descarregar-vos un arxiu 
PDF. 

El PDF descarregat l’heu d’obrir amb l’Adobe Reader de versió igual o superior a la 9.1 que 

us permeti signar digitalment (tant per a aquest PDF com la resta que puguin caldre). 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/
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6. Ompliu el formulari de sol·licitud 

El document que us heu descarregat és semblant a aquest: 

 

 

 

Per a poder verificar el document és necessari que ompliu com a mínim tots els camps marcats 

en vermell, però altament recomanable que els ompliu tots, ja que si manca alguna informació 

us l’hauríem de requerir i la sol·licitud pot ser incorrecta o incompleta. 

El document ha d’estar signat electrònicament pel representant legal de l’entitat o qui acrediti 

i adjunti poders de representació. 

Caldrà que tingueu en compte les indicacions següents en relació a alguns camps a omplir: 

- Voleu indicar un tipus de persona de contacte diferent de la persona sol·licitant o 

representant?: Marcareu sí si la persona de contacte no és la representant legal. 

- Títol de l’activitat: indiqueu el nom del vostre projecte 

- Nombre de joves: indiqueu el número de persones a les que heu facilitat transport. 

- Ha rebut o demanat altres ajuts per la mateixa finalitat: només heu de marcar l’opció 

sí si heu rebut o demanat ajuts o subvencions per aquests mateixos ajuts al transport, 

si no és el cas cal que marqueu l’opció no.  

 

7. Annexos adjunts 

Amb la sol·licitud hi haureu d’adjuntar els documents següents: 
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- G146NGJU-187 Càlcul_Ajuts_Transport-Relacio_Joves 
- G146NGJU-181-01 Declaració dels joves participants ajuts al transport 

És imprescindible que els adjunteu perquè són obligatoris per aquesta sol·licitud. 

 

 

 
ACTUACIONS DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 

CONSIDERACIONS PRÈVIES: 

1) L’entitat que sol·licita l’ajut ha d’haver estat beneficiària directa de les actuacions previstes 

a l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/217/2019, de 9 de 

desembre, l’Ordre EMT/194/2021, de 15 d'octubre, i la Resolució EMT/3252/2021, de 22 

d’octubre, que hagin previst en el seu projecte facilitar un sistema de transport gratuït a les 

persones participants i que puguin acreditar que els joves han gaudit d’aquest ajut. Es 

consideren despeses subvencionables les vinculades als mitjans de transport que les 

persones joves hagin utilitzat per assistir a les actuacions d’orientació i formació.  

 

2) L’entitat ha d’haver posat a disposició de les persones joves participants durant la seva 

execució algun mitjà de transport per facilitar-los l’assistència a les actuacions 

programades. El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la seva 

publicació fins al 15 de novembre de 2022, ambdós inclosos. 

 

3) La sol·licitud de la subvenció l’heu de fer la mateixa entitat sol·licitant que heu fet la 

sol·licitud de la Resolució EMT/3252/2021, de 22 d'octubre.  

Dins de la sol·licitud cal que incloeu la informació de totes les entitats agrupades que 

sol·licitin aquests ajuts, a la pestanya Distribució per entitats. En el propi document Excel 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8536/1877053.pdf
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G146NGJU-187-01 Càlcul_Ajuts_Transport-Relacio_Joves trobareu les explicacions de com 

utilitzar-lo i en el cas de ser diferents entitats agrupades com ho haureu d’informar. No podran 

sol·licitar aquest ajut de forma individual les entitats col·laboradores a les que se’ls va atorgar 

de forma agrupada la subvenció 

 

CÀLCUL DELS AJUTS 

1) Per la determinació del mòdul que correspongui, en funció del trajecte realitzat per les 

persones joves, es prendrà com a referència el mapa de zones establert per l’Autoritat 

de Transport Metropolità o l’Autoritat Territorial de Mobilitat corresponent a cada àrea.  

2) El càlcul de cada zona es realitzarà seguint les normes establertes per cada Autoritat 

Territorial de la Mobilitat de les àrees de de Tarragona, Lleida i Girona i per l’Autoritat 

Metropolitana de l’àrea de Barcelona. 

3) Si el municipi del domicili del jove pertany a un àmbit territorial diferent de l’àmbit 

territorial del municipi d’actuació, es prendrà com a referència el mòdul de la darrera 

zona de l’àmbit territorial del municipi d’actuació.  

4) S’abonarà l’import corresponent per dia i persona jove que s’acrediti mitjançant la 

signatura de la persona jove a la llista d’assistència de cada acció formativa o 

d’orientació, i que s’hagi mecanitzat a les aplicacions GIA i/o Galileu. En el propi 

document Excel G146NGJU-187-01 podreu incloure les sessions de les pràctiques de 

la formació d’especialitats del Catàleg no conduents a CP (segons l’article 2.b) de la 

Resolució EMT/3252/2021). 

5) Només s’abonarà un mòdul de desplaçament per jove i dia. 

 

La quantia de l’ajut s’estableix en base als següents mòduls, per dia i per jove: 

 
 1 ZONA 2 ZONES 3 ZONES 4 ZONES 5 ZONES 6 ZONES RESTA 

TERRITORI 

Barcelona 3,00 € 4,50 € 6,00 € 7,50 € 9,50 € 10,50 € 10,50 € 

Girona 3,00 € 4,50 € 6,00 €    6,00 € 

Tarragona 3,00 € 4,50 € 6,00 €    6,00 € 

Lleida 3,00 € 4,50 €     4,50 € 

  

 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL FORMULARI DE SOL·LICITUD 

 

1) Declaració dels Joves participants:  

Model normalitzat G146NGJU-181 de la Declaració de les persones joves que han 

rebut, per part de l’entitat, transport gratuït del tipus que sigui, per poder assistir a les 

accions formatives signat per part de les persones participants.  

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8536/1877053.pdf
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NGJU-065-00.xlsx
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2) Relació de joves participants i títols entregats: 

 

Model normalitzat G146NGJU-187-01 del document Càlcul_Ajuts_Transport-

Relació_Joves amb les dades extretes de Galileu i les dades informades de les 

pràctiques de la formació a mida i sessions fetes amb els altres perfils professionals, 

si s’escau. 

 

 

Nota: És molt important respectar el format dels documents que es demanen. 

Comprimir en .zip si fos necessari. 

 

 

 

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya farà les corresponents actuacions de verificació per 

tal de comprovar que les dades manifestades per les entitats i els joves són correctes. 

 

A efectes de verificació i justificació, l’entitat sol·licitant haurà de guardar els originals signats 

pels participants, d’acord amb la legislació vigent. 

 

CONTACTE 

Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb e/la vostre tècnic/a de seguiment o 

a través del correu genèric planificacioiassistenciatecnicaoj.soc@gencat.cat. 

 

 

 

 

 

 

  


