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Certificat digital i correu electrònic
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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.

Descarregueu el formulari de sol·licitud
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 ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE: trobareu el tràmit a la Seu electrònica de la Generalitat via
Tràmits Gencat.
 ENTITATS LOCALS: trobareu el tràmit a EACAT.

Descarregueu la Memòria tècnica i la Memòria
econòmica
Que trobareu disponible al catàleg d’impresos del Departament

Cal guardar la Memòria econòmica indicant el NIF de l’entitat:
“MemEcoUcrania_NIF_Entitat” (per exemple: MemEcoUcrania_V91586859)
S’haurà de mantenir aquest nom al pujar-la al Formulari de sol·licitud, tal i com consta a la l’apartat
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! Aspectes a tenir en compte alhora d’emplenar el Formulari de
sol·licitud:


El Formulari de sol·licitud cal guardar-lo, no s’ha d’emplenar en entorn navegador.



Abans de començar a emplenar el Formulari de sol·licitud, cal emplenar primer
la Memòria econòmica ja que les algunes de les dades que es calculen
automàticament a la Memòria, són necessàries per completar alguns dels atributs
de les accions subvencionables que apareixien al Formulari.



Cal emplenar tots els camps que consten com a obligatoris i escaiguin
d’acord amb el tipus d’entitat sol·licitant (com per exemple de declaracions).



Els camps que són obligatoris estan ressaltats en vermell. Com per exemple:
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Dades d’identificació de la persona representant
legal

Ha de coincidir amb el NIF/NIE del
certificat digital de la persona
signant.

Adreça de correu on es rebran avisos, comunicacions i altres
notificacions.
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Dades de persona de contacte diferent al
representat legal
Per tal de poder
informar aquesta
apartat
caldar
indicar “Sí” en
aquest camp
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Dades addicionals de l’entitat sol·licitant
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 ÀNIM DE
LUCRE.
Les ENTITATS LOCALS han de deixar-los en blanc.
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Consentiment per consultar dades

Cal
AUTORITZAR
consulta de dades

la

!

En cas de no autoritzar caldrà adjunta la documentació acreditativa tal i com
consta l’apartat
15
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Programa Treball i Formació.
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Convocatòria extraordinària Ucraïna 2022- I

Instruccions per emplenar aquest apartat:


Les accions subvencionables que cal informar són:
-

Acompanyament
Contractació laboral



Ambdues actuacions són obligatòries per aquesta convocatòria.



Cal informar una sola acció de contractació i una sola acció d’acompanyament.



El contingut de cada acció:
-

“Hores de dedicació” i “Import sol·licitat”, en el cas de l’Acompanyament
“Número de contractes” i “Import sol·licitat”, en el cas de la Contractació

s’ha d’informar d’acord amb a les dades i imports totals que consten a la G146NPTIF111- Memòria
econòmica
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Sol·licitud Línia de subvenció
i Acció Subvencionable:
Actuació de Contractació laboral
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Cal seguir el passos següents:
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En el desplegable cal seleccionar la una
opció disponible: “Línia extraordinària
Ucraïna”
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En el desplegable cal seleccionar l’opció
de: “Acció Contractació laboral”

escriure:
3 Caldrà
laboral”
678134225

“Acció

contractació

A continuació caldrà informar els camps “Nombre de contractes” i “Import sol·licitat” d’acord amb els imports
que es calculen automàticament a la Memòria econòmica.
Informació que consta a la Memòria
econòmica

Informació que consta al Formulari de
sol·licitud”
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Sol·licitud Línia de subvenció
i Acció Subvencionable: Actuació d'Acompanyament
Una vegada s’ha informat l’Acció de contractació laboral, tal i com s’explica a l’apartat anterior. Caldrà “Afegir” una altra línia.

De la mateixa manera, que en l’Acció de Contractació Laboral, cal informa de:
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En el desplegable cal seleccionar la una opció
disponible: “Línia extraordinària Ucraïna”
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En el desplegable cal seleccionar
l’opció de: “Acció d’acompanyament”
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Caldrà escriure: “Acció
d’acompanyament”

A continuació caldrà informar els camps “Hores de dedicació” i “Import sol·licitat” d’acord amb els imports que es
calculen automàticament a la Memòria econòmica:

Informació que consta a la Memòria econòmica

Informació
sol·licitud”

que

consta

al

Formulari

de
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Una cop informades totes les línies de subvenció, observareu que el formulari fa el càlcul automàtic de les dues accions
sol·licitades (Acompanyament i Contractació laboral).

! Cal comprovar que els imports
totals del Formulari de sol·licitud
i de la Memòria econòmica
coincideixen.

 L’exemple utilitzat en aquest instrucció
d’acompanyament.

és per

1 contracte laboral (GC 1-2), jornada 50%, durada 6 mesos i 91 hores

 Cal tenir en compte que aquesta quantia total serà variable en funció de les diferents combinacions possibles entre:
-

El nombre de contractes sol·licitats (màxim 12 contractes)
La durada del contracte: 6 o 12 mesos
La jornada laboral: completa i/o parcial (del 66,67% o del 50%).
El grup de cotització del contracte: GC 1-2, GC 3-7 o GC 8-11.
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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.

12

13

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

Adjuntar els documents degudament emplenats:

Documentació
obligatòria
! El document Excel de la
Memòria econòmica
adjuntat ha de tenir el nom
on consti el NIF de l’entat:
MemEcoUcrania_NIF_Entitat

Documentació
optativa

! 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:
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Botons del formulari
Deseu les dades per recuperar el formulari amb la
informació introduïda.
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.
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Signatura del formulari
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Tramesa electrònica
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Presentació de la sol·licitud de subvenció
Presentar el formulari de sol·licitud:
 ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE: mitjançant la Seu electrònica
de la Generalitat via Tràmits Gencat.
 ENTITATS LOCALS: mitjançant EACAT.
Cal presentar el formulari de sol·licitud:
-

en format PDF,
amb la documentació obligatòria annexada al formulari,
i signat electrònicament per la persona representant legal de l’entitat sol·licitat.

! Presenteu UNA ÚNICA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ i descarregueu l’acusament de
rebuda.
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Requeriments
i aportació de documentació
El Servei de Programes d’Oportunitats
d’Ocupació revisarà les sol·licituds rebudes.

SOL·LICITUDS

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”.

22

Per més informació i consultes:

treballiformacio.ucraina.soc@gencat.cat
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