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1. OBJECTE DEL PROGRAMA 

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria de 2022 és fer arribar el Programa Treball i 

Formació Joves Tutelats i Extutelats, a través d’experiències professionals, a un sector 

de població jove especialment vulnerable, com són els joves sota mesures de protecció 

de l’Administració, ja sigui des de la tutela o sota el paraigües dels Serveis Socials, per 

facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari. 

D’altra banda, els efectes de la pandèmia ocasionada per la crisi sanitària de la Covid-

19 ha agreujat les situacions de precarietat d’aquells col·lectius que es troben en una 

situació més inestable. En aquest sentit, des del Programa Treball i Formació Línia 

Joves, volem donar resposta a aquells que queden fóra dels programes d’ocupació del 

seu col·lectiu, proporcionant-los una millora d’ocupabilitat, mitjançant la subscripció d'un 

contracte de treball.  

L’emancipació que esdevé de la majoria d’edat és, a efectes pràctics, de difícil realització 

sense un impuls com el que es busca amb aquest programa. L’obligatorietat d’accelerar  

l’emancipació en aquests casos contrasta amb la realitat del mercat laboral juvenil i l’alt 

índex de temporalitat que acumula. 

2. INTRODUCCIÓ A LA GUIA 

Aquest document té com a objectiu guiar les entitats en el procediment a seguir durant 

la sol·licitud d’acord amb la Resolució EMT/2196/2022, de 30 de juny, per la qual s’obre 

la convocatòria per a l’any 2022 en relació a les actuacions del Programa Treball i 

Formació i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per l’Ordre 

EMT/68/2022, de 20 d'abril,  per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació. 

S’estructura en una explicació de la tramesa electrònica de la documentació, així com 

la relació de la documentació que s’ha de lliurar. 

3. NORMATIVA  

 Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. 

 Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, de modificació de l'Ordre EMT/176/2021, de 

9 de setembre. 

 Resolució EMT/2196/2022, de 30 de juny per la qual s’obre la convocatòria per 

a l’any 2022 de la línia de subvenció del Programa Treball i Formació “Joves 

tutelats i ex tutelats”. 

4. FASE DE SOL·LICITUD: TRAMESA DOCUMENTACIÓ  

Les administracions públiques, les entitats sense ànim de lucre i les empreses d’inserció 

beneficiàries dels ajuts han de lliurar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya la 

documentació que fa referència aquesta guia, única i exclusivament a través de 

mitjans electrònics.  

 



 

 

G
S

3
2
2
0
2
1
0
3
 

5 

En funció de la naturalesa, pública o privada, de l’entitat beneficiària, existeixen dues 

plataformes per fer la presentació de la documentació telemàticament: EACAT i 

TRÀMITS GENCAT.  

La documentació obligatòria que s’ha de presentar annexada a la sol·licitud i que es pot 

trobar al Catàleg del Departament a Ocupació- Programa Treball i Formació- Solicitud 

2022Joves:  

- Memòria del programa Treball i Formació segons model normalitzat 

G146NPTIF-106-01_Memòria del Programa TRFO Joves 2022 

- Càlcul de la subvenció segons model normalitzat G146NPTIF_107-01_Càlcul 

Subvenció Sol·licitud Joves 2022 

4.1 ADMINISTRACIONS LOCALS 

Les administracions locals han de fer la sol·licitud i les trameses de la documentació a 

través de la plataforma EACAT www.eacat.cat 

També es pot accedir per http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ a l’apartat 

Treball/Ocupació- Programa Treball i Formació per a persones joves tutelades i 

extutelades 2022. 

Els tràmits disponibles són: 

 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. Consta d’un formulari en format PDF 

(disponible exclusivament a través de la plataforma EACAT) i de la 

documentació annexa que s’haurà d’adjuntar dins del mateix formulari. 

S’ha de cercar la convocatòria SOC - Programa Treball i Formació per a Joves 

tutelats i extutelats 2022 a l’apartat “Tràmits->Catàleg”.  

 

 

 

 

 

 

https://empresa.gencat.cat/ca/treb_canals_interns/emo_formularis_documents/treb_impresos_departament/
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-106-00.docx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-107-00.xlsx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-107-00.xlsx
http://eacat/
https://idp.eacat.net/Logon.aspx?providerID=EACATPL6&nextPage=https%3A%2F%2Fpl6.eacat.cat%2F
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
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Un cop seleccionada l’opció “Sol·licitud de la subvenció” cal clicar “Tramita”. 

 

Es descarregarà el document de Sol·licitud de subvenció del programa en 

PDF que cal desar a l’ordinador i emplenar. Es recomana fer servir Adobe 

Acrobat Reader DC. A la pestanya “Com es fa” s’explica el procediment 

detallat.  

Un cop emplenat, validat i signat digitalment s’haurà de tornar a EACAT i 

tramitar-ho des de la secció Tràmits / Finestreta de registre / Tràmit a 

presentar. 

 

 

Només s’ha d’adjuntar un document: el formulari de sol·licitud en PDF, 

signat digitalment per la persona representant legal de l’entitat 

sol·licitant, que conté els documents adjunts inserits. NO s’ha d’annexar 

cap altre document.  

Les entitats beneficiàries només poden presentar una única sol·licitud de 

subvenció, la qual s’ha de lliurar mitjançant una única tramesa. L’entitat que 

sol·liciti la subvenció, ha de ser la mateixa que es descarregui el formulari i la 

que faci la tramesa. 

 

 APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ. El tràmit per poder aportar 

documentació es podrà realitzar un cop s’hagi presentat la sol·licitud i està 

habilitat per poder respondre a requeriments, enviar les propostes de les 

actuacions de formació, fer arribar qualsevol altre document que es generi 

durant la fase d’execució del projecte, així com per presentar la justificació de 

la subvenció. 
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Aquest tràmit consta d’un formulari en format PDF (disponible exclusivament 

a través d’“Els meus tràmits”) i de la documentació annexa que es vulgui 

presentar. Aquest PDF s’haurà d’emplenar, validar, signar i desar a 

l’ordinador abans de poder enviar-lo. 

 

 

4.2 ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE I EMPRESES D’INSERCIÓ: 

Les entitats sense ànim de lucre i les empreses d’inserció han de fer la sol·licitud i les 

trameses de la documentació mitjançant CANAL EMPRESA 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici  

La tramesa es farà cercant les paraules clau “Treball i Formació” i clicant “Sol·licitar la 

subvenció”. 

 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. Consta d’un formulari en format PDF 

(disponible exclusivament a través de TRÀMITS GENCAT) i de la 

documentació annexa que s’haurà d’adjuntar dins del mateix formulari. 

 

 

En fer la tramesa de la sol·licitud mitjançant l’opció “Enviar a tramitar i rebre 

acusament de rebuda” només s’ha d’adjuntar un document: el formulari en 

PDF, signat digitalment per la persona representant legal de l’entitat 

sol·licitant, que conté els documents adjunts inserits. 

Les entitats sense ànim de lucre només poden presentar una sol·licitud 

de subvenció, la qual s’ha de fer mitjançant una única tramesa. L’entitat que 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici
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sol·liciti la subvenció ha de ser la mateixa que faci la tramesa. El territori que 

indicarà a la sol·licitud serà el territori on tingui la seu.  

Les empreses d’inserció podran presentar una sol·licitud per a més d’un 

territori, del que s’haurà d’acreditar que es disposa d’un centre de treball 

mitjançant la llicència d’activitat. En aquest cas, s’haurà de presentar una 

sol·licitud per a cada un dels centres de treball i els contractes s’hauran de 

formalitzar en el territori sol·licitat.  

 APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ. El tràmit per poder aportar 

documentació es podrà realitzar un cop s’hagi presentat la sol·licitud i està 

habilitat per poder respondre a requeriments, enviar les propostes de les 

actuacions de formació, fer arribar qualsevol altre document que es generi 

durant la fase d’execució del projecte, així com per presentar la justificació de 

la subvenció.  

 

 

Aquest tràmit consta d’un formulari en format PDF (disponible exclusivament 

a través de TRÀMITS GENCAT) i de la documentació annexa que es vulgui 

presentar inserida al mateix formulari. La tramesa s’haurà de fer mitjançant 

l’opció “Enviar a tramitar i rebre acusament de rebuda”.  

A l’apartat “Dades de la tramitació” del formulari, s’ha d’indicar el número 

d’expedient genèric del Programa Treball i Formació (SOC051/22/XXXXX). 

En cas de rebre un requeriment, la resposta al mateix es farà accedint a “La 

meva carpeta” i també es podrà consultar l’estat dels tràmits.  

 

Només serà acceptada la documentació enviada a través de mitjans electrònics. 

No es consideraran vàlids els documents enviats via correu electrònic o en suport 

paper. Si la tramesa supera la capacitat del formulari, s’haurà de fer l’enviament 

en diferents trameses. 

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/inicial.do
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4.3 DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL FORMULARI DE SOL·LICITUD 

Sigui quina sigui la tipologia de l’entitat sol·licitant, s’haurà d’adjuntar la següent 

documentació: 

 Documentació Obligatòria: 

a) Memòria del programa Treball i Formació segons model 

normalitzat G146NPTIF-106-01_Memòria del Programa TRFO 

Joves 2022 

b) Càlcul de la subvenció segons model normalitzat 

G146NPTIF_107-01_Càlcul Subvenció Sol·licitud Joves 2022 

 Documentació Opcional: 

a) Poder suficient en dret que acrediti facultats de representació 

del signatari (obligatori si no es pot consultar en un registre públic 

o Registre electrònic general de representació o si la signatura 

electrònica no ho acredita. En cas que la representació estigui 

inscrita als esmentats registres, no cal aportar cap documentació 

addicional.) 

b) Full de domiciliació bancària degudament omplert, si no s’ha 

presentat anteriorment, o han transcorregut més de 5 anys, o s’ha 

modificat el seu contingut, d’acord amb el model del Departament 

de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 

Catalunya. Disponible a l’adreça d’internet 

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_p

agaments/04_models_i_formularis/ 

c) En cas que l’entitat sol·licitant decideixi executar les actuacions 

mitjançant un organisme autònom o altres entitats jurídiques de 

creació voluntària, dependents o vinculades a una administració 

local, caldrà aportar l’acord o acords municipals pels quals es 

decideixi la seva creació, els estatuts i/o altres documents 

fundacionals, i les seves modificacions (només si aquesta 

documentació no ha estat publicada en un butlletí oficial. Si ho està 

només serà necessari indicar-ne la referència de la publicació).  

d) Documentació acreditativa de la prerrogativa especial negociada 

amb l’Administració (Agència Estatal de l’Administració Tributària, 

l’Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la 

Seguretat Social) a causa d’una pròrroga, ajornament, moratòria, 

o qualsevol altra condició especial en relació amb els deutes 

tributaris i/o de Seguretat Social. 

e) En cas d’empreses d’inserció que presentin més d’una sol·licitud 

per diferents centres de treball de diferents territoris, cal presentar 

la llicència d’activitats de cada un dels centres.  

 

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-106-00.docx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-106-00.docx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-107-00.xlsx
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/04_models_i_formularis/
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/04_models_i_formularis/
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Per una gestió més eficient dels expedients, al formulari de sol·licitud, seria 

convenient informar de les dades de contacte de la persona que gestiona la 

subvenció a l’entitat beneficiària. 

 

Aquesta subvenció és compatible amb altres que tinguin la mateixa finalitat. En el 

cas que l’entitat sol·licitant hagi sol·licitat o li hagin concedit altres subvencions 

per la mateixa finalitat cal informar marcant la casella “ha rebut o demanat altres 

ajuts per la mateixa finalitat” amb l’import atorgat. 

 

El termini de presentació de sol·licituds és a comptar des de l'endemà de la 

publicació a les 9:00 hores d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya fins el 28 de juliol del 2022 a les 15:00 hores. 


