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Preguntes freqüents sobre la Segona Convocatòria 2022 de Primera 

experiència professional en les administracions públiques, de contractació 

de persones joves aturades en el si dels serveis prestats per aquestes 

administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència.  

 

Normativa bàsica 

ORDRE EMT/246/2021, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per 

a la concessió de subvencions públiques, destinades al finançament del "Programa de primera 

experiència professional en les administracions públiques”, de contractació de persones joves 

aturades en el si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

ORDRE EMT/212/2022, de 19 de setembre, de modificació de l'Ordre EMT/246/2021, de 27 de 

desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions 

públiques, destinades al finançament del "Programa de primera experiència professional en les 

administracions públiques”, de contractació de persones joves aturades en el sí dels serveis 

prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència. 

Resolució EMT/3627/2022, de 10 de novembre, per la qual s'obre la segona convocatòria per a 

l'any 2022 en relació amb les actuacions del programa de primera experiència professional en 

les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades en el si dels serveis 

prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU (SOC – 

PRIMERA EXPERIÈNCIA) (ref. BDNS 659433) 

 

Preguntes freqüents 

1. Quines entitats poden ser beneficiàries? 

Les entitats beneficiàries d’aquesta subvenció són les següents: 

a) Els òrgans de l'administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes públics 

vinculats o dependents. 

b) Les altres entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, entre les quals s’inclouen 

les entitats del seu sector públic institucional, les universitats públiques del sistema universitari 

de Catalunya i les seves entitats dependents que formin el sector públic de cada universitat, i 

altres entitats de dret públic que per atribució legal o reglamentària pertanyin al sector públic de 

la Generalitat de Catalunya.    

c) Les corporacions locals catalanes i/o entitats dependents o vinculades a aquestes. 

2. Qui ha de signar la sol·licitud de subvenció? 

Signarà la sol·licitud de subvenció la persona titular de l'òrgan competent per l'aprovació del 

projecte i de la sol·licitud de subvenció. 

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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8572/1884420.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8758/1927829.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8797/1937391.pdf
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El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 22 de novembre i finalitza el dia 14 de 

desembre. 

 

4. Per quin mitjà s’han de presentar les sol·licituds de la subvenció? 

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la plataforma EACAT. 

5. Quina documentació preceptiva s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud? 

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar dels documents obligatoris següents: 

- Memòria Tècnica del projecte. 

- Declaració responsable sobre el compliment del principi de “no causar perjudici significatiu” als 

sis objectius mediambientals (DNSH). 

- Declaració responsable de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del pla de 

recuperació, transformació i resiliència (PRTR). 

- Declaració responsable de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució d’actuacions 

del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR). 

- Declaració d’absència conflicte d’interessos d’acord amb el reglament 2018/1046 del parlament 

europeu i del consell, de 10 de juliol i de la llei 40/2015, d’1 d’octubre. 

- Declaració responsable d’absència de conflicte d’interessos (DACI) i compromís en relació amb 

l’execució d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) 

6. Quines són les accions subvencionables? 

Els contractes en la modalitat de contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional 

de les persones joves destinatàries. 

No es preveu la subvencionalitat de la tutoria de les persones contractades. 

7. Quines són les característiques dels contractes? 

Els contractes han de ser en modalitat de contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica 

professional. La durada ha de ser de 12 mesos. 

Les contractacions hauran de referir-se a llocs de treball concordes a la formació acadèmica i/o 

professional de la persona contractada i hauran de desenvolupar funcions o tasques que siguin 

competència de les entitats beneficiàries.  

No es podran cobrir llocs de treball estructurals de l’administració. 

Els contractes es podran iniciar a partir de la data de resolució d’atorgament i com a màxim fins 

el 31 de març de 2023, i han de finalitzar com a màxim el 30 de març de 2024. 

8. Quines són les despeses subvencionables? Què inclouen? 

La subvenció inclourà els següents costos laborals de les persones joves treballadores que siguin 

contractades: 

a) Costos salarials, incloent la cotització per tots els conceptes a la Seguretat Social.  

b) Costos d'Equips de Protecció Individual (*EPI) fins a un màxim de 369,07 euros anuals 

per a les persones contractades en els grups de cotització 9 a 5 i de 553,60 euros anuals 

per a les persones contractades dels grups de cotització 4 a 1. 
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9. Quines són les quanties dels mòduls? 

Es preveu que la concessió i justificació de la subvenció es realitzi a través del règim de mòduls. 

Les quanties dels mòduls econòmics per compensar els costos laborals són les següents: 

- Mòdul A: El mòdul ascendirà a 1.783,83 euros per persona contractada en els grups de 

cotització de la Seguretat Social 9 al 5, tots dos inclusivament, i mes de contractació. 

- Mòdul B: El mòdul ascendirà a 2.675,74 euros per persona contractada en els grups de 

cotització de la Seguretat Social 4 a 1, tots dos inclusivament, i mes de contractació. 

D'acord amb això, l'import d'aquesta subvenció a concedir es calcularà en funció del nombre de 

persones a contractar, els mesos de contractació de cadascuna d'elles i el mòdul segons el grup 

de cotització de la Seguretat Social que correspongui abans assenyalat. 

10.  Quants contractes com a màxim es poden sol·licitar? Com s’han de distribuir els contractes 

a sol·licitar d’acord amb les tres línies?  

A la Resolució de convocatòria s’estableix un màxim de 30 contractes per entitat sol·licitant, tret 

dels Departaments de la Generalitat, que podran sol·licitar un màxim de 30 contractes cadascun 

d’ells. 

En cas de sol·licitar més d’un contracte, caldrà distribuir-los de la següent manera: 

a) En cas de sol·licitar un o dos contractes, com a mínim un haurà de ser de la línia a) 

Ocupacions Verdes o de la línia b) Competències Digitals. 

b) En cas de sol·licitar tres o quatre contractes, com a mínim dos hauran de ser de la línia 

a) Ocupacions Verdes o de la línia b) Competències Digitals. 

c) En cas de sol·licitar cinc contractes o més es distribuiran de la següent forma: un mínim 

del 20% per a la línia d'ocupacions verdes,  un mínim del 20% per a la línia d'ocupacions 

digitals i un màxim del 60% per a la línia d'ocupació general. 

 

11. Quins són els requisits de les persones destinatàries? 

Els requisits de les persones destinatàries són els següents: 

- Hauran de ser desocupades inscrites com a demandants d'ocupació en el Servei Públic 

d'Ocupació de Catalunya. 

- Joves més grans de 16 i menors de 30 anys. 

- Hauran de complir els requisits per a formalitzar un contracte formatiu per a l’obtenció de la 

pràctica professional.  

Aquests requisits s'hauran de complir el dia anterior a l'inici del contracte. 

12. La persona jove a contractar ha d’estar inscrita a Garantia Juvenil? 

No, en aquesta convocatòria no és requisit que la persona destinatària estigui inscrita a Garantia 

Juvenil. 

13. Com s’han de seleccionar les persones destinatàries? 

No serà aplicable la normativa establerta per als procediments de selecció de personal de les 

diferents Administracions Públiques. 
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Les persones seleccionades no es consideraran incloses en les corresponents plantilles o 

relacions de llocs de treball, per la qual cosa no serà precisa oferta d'ocupació pública prèvia. 

De la mateixa manera, a través d'aquesta convocatòria no es podran cobrir llocs de treball 

estructurals de l'administració. 

Les entitats beneficiàries hauran de presentar les ofertes d'ocupació dels llocs de treball que 

necessita ocupar a l'Oficina de Treball, que col·laborarà amb l'entitat beneficiària i facilitarà una 

llista amb persones candidates per a cada lloc de treball que compleixen els requisits, amb les 

quals l'entitat beneficiària realitzarà el procés de selecció. 

Les entitats beneficiàries, en qualsevol cas, hauran de promoure i estan obligades a realitzar la 

selecció de les persones destinatàries, amb la qual cosa hauran de cercar persones candidates 

per mitjans propis. En aquest cas, l’Oficina de Treball inscriurà les persones joves aportades per 

l’entitat a l’oferta de treball corresponent i les inscriurà com a demandants d’ocupació en el cas 

que no hi estiguin inscrites. 

L'Oficina de Treball donarà el vistiplau de les persones joves que hagin seleccionat les entitats 

beneficiàries. 

Per a més informació sobre el procés de selecció, podreu consultar la Guia de Prescripcions 

Tècniques. 

14. Quin és el procediment de concessió de la subvenció? 

El procediment de concessió de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria és el 

de concurrència no competitiva. Les sol·licituds s'ordenaran per la data de presentació al registre 

electrònic de la Generalitat de Catalunya i es proposarà, per a cada sol·licitud admesa a tràmit, 

començant per la més antiga, la concessió d'una subvenció per l'import corresponent al mòdul 

de subvenció establert a la convocatòria multiplicat pel nombre de contractes indicats a la 

sol·licitud. 

15. Com es pagarà la subvenció? 

Un cop dictada la resolució d’atorgament, es procedirà al pagament anticipat de la totalitat de 

l'import de la subvenció.  

16. Quin és el termini d’atorgament? 

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de dos mesos, 

comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. Una vegada transcorregut aquest termini 

sense haver-se notificat resolució expressa, la sol·licitud podrà entendre's desestimada. 

17. Quins són els efectes tributaris de les subvencions? 

Els ajuts i subvencions són un ingrés més per als perceptors de la mateixa i no tenen cap tipus 

de gravamen especial ni diferent al general de l’entitat beneficiària. Per tant, tributaran segons 

declarin per IRPF o Impost de Societats. 

L’import percebut s’acumularà a altres ingressos que s’hagin tingut i es pagarà el % corresponent 

al seu tipus de gravamen. 

Si una entitat està interessada en conèixer amb exactitud la tributació corresponent haurà de 

dirigir-se a l’AEAT. 


