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1. Quin és l’objectiu d’aquesta convocatòria? 
 

Dur a terme projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores en 
situació d'atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral. 

 
2. Quines entitats es poden presentar? 
Les entitats que poden ser beneficiàries d’aquesta convocatòria són els ajuntaments i 
els consells comarcals o bé, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les 
entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, 
desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, que en són dependents o hi estan 
vinculades, que consten a l’annex de la Resolució. 

 
3. Quines són les actuacions que se subvencionen en aquesta convocatòria? 

 
Les actuacions que se subvencionen, totes obligatòries, són les següents: 

• Actuació de contractació laboral: contractes de treball a jornada completa i 
durada 12 mesos. 

• Actuació de formació transversal amb una durada mínima de 60 hores i màxima 
de 80 hores. Per saber quins mòduls transversals es poden fer, cal consultar 
l’annex 2 de la Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre. 

• Actuació d’acompanyament: 134 hores per contracte de treball sol·licitat. Aquesta 
actuació l’ha de dur a terme el personal tècnic de la plantilla de l’entitat o 
contractada (amb contracte de treball) expressament per fer aquestes hores, i 
consisteix a donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant 
l'execució del Programa. Així mateix, ha de facilitar a les persones contractades 
una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial, si escau, facilitar 
que la persona segueixi la formació que s'estableix en el projecte. 
 

 



 

 

 
4. Quins requisits han de complir les persones que es poden contractar? 

 
Aquesta convocatòria consta de 5 línies de subvenció. Cada línia estableix els requisits 
que han de complir les persones per contractar-les. Són els següents: 

a) Línia PANP. Els dos requisits que han de complir les persones de manera 
acumulativa són: 

- Estar inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants 
d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos 
anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. 

- No percebre la prestació per desocupació. 
 

b) Línia PRGC. Els dos requisits que han de complir les persones de manera 
acumulativa són: 

- Estar inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants 
d'ocupació no ocupades (DONO) 

- Ser destinatàries de la renda garantida de ciutadania. No obstant, en el supòsit 
en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi suficients persones 
destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al lloc de treball 
a cobrir per l'entitat beneficiària, s’admetran les persones que hagin sol·licitat la 
prestació de la Renda garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors a la 
publicació de la Resolució. 

c) Línia DONA. En aquesta línia es poden contractar les dones inscrites al Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades 
(DONO), que es trobin en una de les situacions següents: 

- Estar en situació de violència masclista. 

- Estar en situació d'atur de llarga durada i no percebre la prestació per 
desocupació. S'entén per situació d'atur de llarga durada, la inscripció com a 
DONO com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la 
presentació de la corresponent oferta d'ocupació. 

d) Línia MG52. En aquesta línia, es poden contractar les persones de 52 anys o 
més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no 
ocupades (DONO). 

e) Línia TRANS*. En aquesta línia es poden contractar les persones en situació d'atur 
inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació 
no ocupades (DONO), que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en 
néixer segons les seves característiques biològiques, ja sigui perquè se sent del 
gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere 
tradicionalment establertes. 

 

 

 

 
 



 

 

 
5. Quin és l’import total de la convocatòria? 

 
L’import convocat és de 60 milions d’euros. 

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

 
El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 16 de gener de 2023 i finalitza el 16 
de febrer de 2023, ambdós dies inclosos. 

 
7. On puc obtenir més informació? 

Per a dubtes i aclariments teniu la bústia treballiformacio.eell.soc@gencat.cat  des d’on 
se us donarà resposta al més aviat possible. 

 

Febrer 2023 
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