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Descarregueu el formulari de sol·licitud

 ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE: trobareu el tràmit a la Seu electrònica de la

Generalitat via Tràmits Gencat.

 ENTITATS LOCALS: trobareu el tràmit a EACAT.

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 tècnica i econòmica 

Trobareu l’enllaç als documents normalitzats al punt                d’aquest document.9

! En aquesta convocatòria NO hi haurà Annex amb l’Excel de càlcul de la subvenció.

Les dades de les persones a contractar (nom, cognoms, passaport, municipi del centre de

treball) així com l’import a sol·licitar, s’informaran en el mateix formulari de sol·licitud.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Programa-Treball-i-Formacio?category=76c50e70-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eacat-tramits/
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Dades d’identificació de la persona representant 

legal

Adreça de correu on es rebran avisos, comunicacions i altres

notificacions.

Ha de coincidir amb el NIF/NIE del certificat digital

de la persona signant.



Dades addicionals de l’entitat sol·licitant5
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Indiqueu aquestes dades addicionals al formulari

Cal indicar:

• El nombre de persones

treballadores de l’entitat.

• El càrrec de representat local

de l’entitat.

Els camps:

• Registre on consta l’entitat.

• Número de registre.

! NOMÉS els han d’emplenar

les ENTITATS SENSE AFANY

DE LUCRE.

Les ENTITATS LOCALS han

de deixar-los en blanc.
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1. ACTUACIÓ DE CONTRACTACIÓ LABORAL

(ACOL- Contractació laboral)

Aspectes a tenir en compte:

- Aquesta actuació és obligatòria i caldrà afegir al formulari tantes línies de

subvenció com contractacions de participants es vulguin sol·licitar.

- Cada cop que s'afegeixi una línia apareixerà un nou apartat amb les dades de

contractació (nom i cognoms de la persona a contractar, municipi del centre

de treball, durada del contracte i import sol·licitat).

! El nombre màxim de contractes que es poden subvencionar per entitat no

pot ser superior a 12, ni superar el 50% de la plantilla mitjana dels darrers 12

mesos, tret dels casos en que la plantilla sigui un nombre imparell, en els quals

la mitjana s’arrodonirà al número sencer següent. Per a les entitats amb una

plantilla igual o inferior a una persona, el nombre màxim de contractacions a

subvencionar serà d’un contracte.

Contractes de treball:

 Durada 12 mesos.

 A jornada completa.

 Import que es 

subvenciona per 

contracte de treball: 

a. Entitats sense 

afany de lucre 

(ESALs): 17.684,52 €.

b. Entitats locals 

(EELLs): 19.434,00 €.

Instruccions per emplenar aquest apartat:
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Com emplenar el formulari per la línia ACOL:

1.1. Del camp Línia de subvenció primer caldrà seleccionar del desplegable l’actuació de “ACOL (Contractació laboral)”.

1.2. Al camp Títol de l’activitat “ACOL 12( contractació laboral)”.

1.3. Al camp Títol d’activitat caldrà indicar el nom de la contractació enumerant-lo en funció del total de contractes que es

vulguin sol·licitar (1, 2, 3,,,,fins a 12).
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1.4. A continuació caldrà emplenar les dades de la persona contractada: “Passaport”, “Nom i cognoms”, “Municipi de

treball” (desplegable), “Durada del contracte” (desplegable) i “Import sol·licitat”.

1.5. Si es desitja fer una altra contractació caldrà “Afegir” una altra línia i repetir els passos anteriors.

Import sol·licitat:

19.434,00 €, en el cas

d’Entitats locals

o bé, 17.684,52 €, en

el cas d’Entitats sens

afany de lucre.
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2. ACTUACIÓ D’ACOMPANYAMENT (ACOM)

Aspectes a tenir en compte:

- Aquesta actuació és optativa

- ! En cas de sol·licitar-se, caldrà afegir una sola fila d’ACOM per totes les contractacions laborals que se sol·licitin

(amb independència de si és volen fer 1 o 12 contractes). Per tant, la quantia que s’informi als apartats “Hores de

dedicació” i “Import sol·licitat”, es correspondrà a suma total d’hores o imports dels contractes sol·licitats.

Per exemple:
ACOL

Núm. Contractes 

laborals 

Hores de 

dedicació (1)

Import 

sol·licitat (2)

1 186 4.099,44 €

2 372 8.198,88 €

3 558 12.298,32 €

4 744 16.397,76 €

5 930 20.497,20 €

6 1116 24.596,64 €

7 1302 28.696,08 €

8 1488 32.795,52 €

9 1674 36.894,96 €

10 1860 40.994,40 €

11 2046 45.093,84 €

12 2232 49.193,28 €

! (1) i (2): En el cas que es vulgui sol·licitar ACOM

ACOM

Per cada contracte de treball

s’hauran de realitzar 186 hores

d’acompanyament.

Import que es subvenciona:

22,04 €/ hora d’acompanyament

(4.099,44 € per contracte de

treball).
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Com emplenar el formulari per la Línia ACOM (en el cas que es vulgui sol·licitar):

2.1. Una vegada s’ha informat de totes les contractacions ACOL, tal i com s’explica a l’apartat anterior. Caldrà “Afegir” una

altra línia.

2.2. Posteriorment, en el camp Línia de subvenció primer caldrà seleccionar del desplegable l’actuació de “ACOM

(Acompanyament)”.
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2.3. Al camp Títol de l’activitat “ACOM (Acompanyament)”. En el camp Títol d’activitat caldrà indicar “Acompanyament”.

2.4. Posteriorment, caldrà informar el “Nombre d’hores” (per exemple: 186 hores, en cas d’una sola contractació ACOL,

372 hores en el cas de dues, etc…) i l’Import sol·licitat” (per exemple 4.099,44 €, en cas dues sola contractació ACOL,

8.198,88 € en el cas de dues, 12.298,32 € en el cas de tres, etc…)

! Recordeu que

per ACOM només

cal informar UNA

SOLA FILA que

inclourà, si escau,

la suma de totes

les hores i

imports relatius a

aquesta actuació.
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2.5. Una cop informades totes les línies de subvenció, observareu que formulari fa el càlcul automàtic del total

d’actuacions (ACOL i ACOM) sol·licitades.

 Exemple quantia total sol·licitada EELL ( 1 contracte ACOL + 1 ACOM)

• Exemple quantia total sol·licitada ESAL ( 1 contracte ACOL + 1 ACOM)

! Aquesta quantia ha de coincidir amb la quantia informada en el document

G146NPTIF-103 Memòria tècnica per la convocatòria ACOL

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-103-00.docx
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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 - I

Documentació obligatòria que caldrà adjuntar al formulari:

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

normalitzat, que trobareu al catàleg d’impresos del departament: 

> G146NPTIF-103 Memòria per la convocatòria ACOL 

> G146NPTIF-040 Informe social de l'àrea de serveis socials del municipi on la persona 

destinatària està empadronada (Línia ACOL) 

En relació a cadascuna de les persones contractades per l’actuació ACOL-contractació 

laboral caldrà presentar: 

Passaport / cèdula d’inscripció.

Certificat d’empadronament històric.

Informe Social que trobareu al catàleg d’impresos del departament: 

Autorització consulta antecedents penals / Certificat manca antecedents penals a

Espanya que trobareu al catàleg d’impresos del departament: 

> G146NPTIF-049 Autorització a realitzar la consulta d'antecedents penals

http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-040-00.pdf
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-103-00.docx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-040-00.pdf
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-040-00.pdf
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-040-00.pdf
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-049-00.pdf
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Documentació annexa - II

◄ Torna a l’inici

Poders de representació (si la signatura electrònica no acredita el càrrec).

Documentació acreditativa de la prerrogativa especial negociada amb l'administració.

Documentació opcional, a adjuntar només si escau:

! En cas de que es prevegi fer més d’una contractació laboral ACOL, la documentació obligatòria de cadascuna

de les persones que es preveu contractar s’haurà de presentar en un sol fitxer, és a dir:

- Un sol arxiu que inclourà tots els Passaports / cèdula d’inscripció.

- Un sol arxiu que inclourà tots els Certificats d’empadronament històric.

- Un sol arxiu que inclourà tots els Informes Social. 

- Un sol arxiu que inclourà tots les Autoritzacions consulta antecedents penals / Certificat manca de penals.

El formulari admet documents comprimits en format .RAR / .ZIP

En cas d’organisme autònom o una altra entitat jurídica de creació voluntària dependent o

vinculada a una administració local, acord/s de creació.

! La mida màxima del fitxer de sol·licitud inclòs els adjunts és de 5MB.
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Documentació annexa - III

Adjuntar els documents degudament emplenats:

Documentació 

obligatòria

! La capacitat màxima 

de la tramesa és de 

5Mb.
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Documentació annexa - IV

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 - I

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 - II

Pel que fa a la documentació presentada anteriorment:
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Declaracions responsables - III

En el cas d’organisme autònom o una altra entitat jurídica de creació voluntària dependent
o vinculada a una administració local, cal emplenar els següent apartat:



10

21

Declaracions responsables - IV

Cal indicar la mitjana de les persones en plantilla de l’entitat sol·licitant en els darrers

12 mesos:

! Recordeu que el nombre màxim de de contractes que es poden subvencionar per entitat no

pot ser superior a 12, ni superar el 50% de la plantilla mitjana dels darrers 12 mesos, tret dels
casos en que la plantilla sigui un nombre imparell, en els quals la mitjana s’arrodonirà al
número sencer següent. Les entitats amb una plantilla igual o inferior a una persona, el nombre
màxim de contractacions a subvencionar serà d’un contracte.
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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



! Presenteu UNA ÚNICA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ i descarregueu l’acusament de 

rebuda.

16
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Tramesa electrònica
Presentació de la sol·licitud de subvenció

Cal presentar el formulari de sol·licitud en format PDF amb la documentació annexa afegida i

signat electrònicament per la persona representant legal.

Presentar el formulari de sol·licitud: 

 ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE: mitjançant la Seu electrònica

de la Generalitat via Tràmits Gencat.

 ENTITATS LOCALS: mitjançant EACAT.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Programa-Treball-i-Formacio?category=76c50e70-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/eacat-tramits/
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SOL·LICITUDS

El Servei de Programes d’Oportunitats

d’Ocupació revisarà les sol·licituds rebudes.

Un cop revisades, si la documentació

presentada no és correcta 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”.

Requeriments 

i aportació de documentació
17
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Per més informació i consultes:

treballiformacio.acol.soc@gencat.cat

mailto:treballiformacio.acol.soc@gencat.cat

