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Descarregueu el formulari de sol·licitud
Accediu a l’EACAT. Trobareu el servei “Subvencions del Programa Treball i Formació per entitats

locals - Anticipada 2023” al Catàleg de tràmits.

Certificat digital i correu electrònic
L’entitat ha de disposar d’un certificat digital vàlid i vigent per poder fer la 

tramitació electrònica del procediment.

Cal disposar d’una adreça de correu electrònic per poder rebre avisos i 

comunicacions.

3
Descarregueu la memòria explicativa i 

la memòria econòmica Per agilitzar la tramitació, és convenient 

que primer tingueu omplerts aquests documents per després poder omplir més fàcilment el formulari 

de sol·licitud. 
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Dades d’identificació de la persona representant

legal

Ha de coincidir amb el NIF del certificat digital 

de la persona signant

Adreça de correu on es rebran avisos, comunicacions i altres 

notificacions.



Dades d’identificació de la persona de 

contacte
5
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Us recomanen que informeu les dades d’una persona de contacte per facilitar la gestió

de la subvenció.

Bústia on es rebran comunicacions 

per facilitar la gestió de la subvenció
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Consentiment consulta dades

Indiqueu si autoritzeu o no la consulta de dades. En cas que no

doneu el consentiment, heu d’aportar la documentació que

acrediti que esteu al corrent d’aquestes obligacions a la data

de la presentació.
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Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables són:

a)

b)

Actuació de contractació laboral

Actuació de formació

c) Actuació d’acompanyament
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Actuacions subvencionables: contractació

Escolliu la línia de subvenció

Escolliu l’acció subvencionable

Especifiqueu el títol de l’activitat

Traslladeu els totals de l’actuació de la línia que ha calculat la 

memòria econòmica a aquest formulari. NO AFEGIU MÉS D’UNA 

ACCIÓ DEL MATEIX TIPUS I DEL MATEIX COL·LECTIU.
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Actuacions subvencionables: formació

Escolliu la línia de subvenció

Escolliu l’acció subvencionable

Especifiqueu el títol de l’activitat

Traslladeu els totals de l’actuació de la línia que ha calculat la 

memòria econòmica a aquest formulari. NO AFEGIU MÉS 

D’UNA ACCIÓ DEL MATEIX TIPUS I DEL MATEIX 

COL·LECTIU.
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Actuacions subvencionables: acompanyament

Escolliu la línia de subvenció

Escolliu l’acció subvencionable

Especifiqueu el títol de l’activitat

Indiqueu les hores totals corresponents a totes les contractacions sol·licitades 

Les hores de dedicació s’obtenen multiplicant el 

nombre total de contractes sol·licitats per 134 hores

Indiqueu l’import corresponent a totes 

les contractacions sol·licitades 

L’import sol·licitat per a l’actuació d’acompanyament 

s’obté multiplicant el nombre total d’hores per 22,21 

euros.
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Declaració d’altres ajuts o subvencions

Informeu, si escau, altres subvencions o ajuts sol·licitats o concedits per a la mateixa 

activitat o finalitat.
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Dades bancàries

Informeu les dades bancàries on voleu rebre el pagament de la subvenció.

Haureu de presentar el full de domiciliació bancària degudament emplenat, en cas que:

- No s’hagi presentant anteriorment,

- Voleu modificar les dades bancàries,

- Han transcorregut més de cinc anys.

El full de domiciliació bancària es podrà presentar després de fer la tramesa de la sol·licitud de subvenció 

mitjançant el formulari d’aportació de documentació 
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Documentació annexa

La documentació a presentar amb la sol·licitud de subvenció es troba a

l’apartat “Documentació annexa” del formulari PDF. N’hi ha documentació de

presentació obligatòria, i d’altra que és opcional.

Documentació obligatòria:

La memòria tècnica s’ha de presentar d’acord amb el document normalitzat que

trobareu al catàleg d’impresos del departament.

◄ Torna a l’inici

La memòria econòmica s’ha de presentar d’acord amb el document normalitzat

que trobareu al catàleg d’impresos del departament.

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-156-00.docx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-157-00.xlsx
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Documentació annexa

Quan afegiu al formulari la memòria econòmica heu de:

a) Modificar el nom de l’arxiu descarregat i seguir aquest format:

MemEcoEELL_el NIF de l’entitat 

Per exemple

MemEcoEELL_Q000000J.xls
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Documentació annexa

b) Adjuntar la memòria econòmica en format excel (.xls .xlsx)

Seguiu les indicacions descrites a les llegendes de la memòria econòmica de subvenció 

sol·licitada al SOC.
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Documentació annexa

Per comprovar que la 

documentació annexa 

s’ha afegit 

correctament al PDF 

podeu clicar sobre la 

icona del clip del 

programari d’Adobe:
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Declaracions responsables

Si l’entitat té una plantilla igual o superior a 25 persones, haureu d’indicar 

les mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual: 
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Declaracions responsables

Pel que fa a la documentació presentada anteriorment:
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Declaracions responsables

Si escau, indiqueu la data i lloc on estan publicats els documents indicats a la declaració 

responsable.
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Botons del formulari

El formulari de sol·licitud està en “ESBORRANY”

fins que es validen les dades introduïdes.

Quan les dades s’han validat el formulari passa a

“PENDENT DE SIGNAR” i es bloqueja.

No es podrà signar fins que les dades no hagin estat

validades.

Desbloquegeu el formulari per recuperar-lo en mode

edició.

Deseu les dades per recuperar el formulari amb la

informació introduïda.
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Signatura del formulari
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Tramesa electrònica
Presentació de la sol·licitud de subvenció

Accediu a l’EACAT. 
Aneu a l’opció “Tràmits” >> “Finestreta de registre”.

Presenteu el formulari de sol·licitud en format PDF 

amb la documentació annexa afegida i signat 

electrònicament per la persona representant legal.

No annexeu cap altre document. 

Presenteu UNA ÚNICA SOL·LICITUD 

DE SUBVENCIÓ i descarregueu el 

rebut de registre electrònic



22

SOL·LICITUDS

El Servei de Programes d’Oportunitats

d’Ocupació revisarà les sol·licituds rebudes.

Un cop revisades, si la documentació

presentada no és correcte o és incompleta, es

procedirà a trametre un requeriment a l’entitat.

Per poder contestar el requeriment o fer arribar 

qualsevol document relatiu a la gestió del 

programa feu servir la modalitat “Aportació de 

documentació”.
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Més informació i consultes

treballiformacio.eell.soc@gencat.cat


