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Finalització 

del 
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Obligatori informar l’inici 
per gestionar l’acció
formativa a GIA *

Baixa quan la persona 
abandona el programa

Baixa quan la persona 
abandona el programa

QUÈ ÉS EL CTR?
Les entitats beneficiàries informen les següents dades de les ConTRactacions subvencionades
d’acord amb l’atorgament:

* Per poder gestionar les accions formatives mitjançant l’aplicació GIA és obligatori que
l’entitat hagi introduït prèviament l’inici del contracte subvencionat al CTR.
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https://subvencions.oficinadetreball.gencat.cat

https://subvencions.oficinadetreball.gencat.cat/
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Accés amb GICAR: Per tots aquells usuaris que ja estiguin registrats a GICAR. El nom del usuari és el DNI de la 

persona, i també s’ha d’indicar la contrasenya adequada. Aquells usuaris que ja entren via GICAR a altres

aplicacions del SOC, com a l’aplicació CTR, poden utilitzar el mateix usuari i contrasenya.

Accés amb Certificat Digital: Per utilitzar aquest accés, es necessitarà tenir qualsevol certificat digital 

reconegut per CatCert (Agència Catalana de Certificació), així com un ordinador que disposi de lector de 

targetes. Tot certificat té un PIN associat, que es dóna al mateix moment que es s’entrega el certificat. 

Més informació

Accés amb IDCat Mòbil: Els passos a seguir per utilitzar IDCat Mòbil són: 

1. Registrar-se a IDCat Mòbil. Només s’haurà de fer una vegada, perquè el sistema guardi les dades del 

usuari i el número de telèfon per fer l’enviament del codi de validació.

2. Utilitzar l’autenticació via IDCat Mòbil: S’haurà de posar el DNI/NIE i el número de telèfon. Com ja estarà

registrat a IDCat Mòbil, s’enviarà un codi al telèfon per validar l’accés.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/preguntes-mes-frequents/certificats-digitals/
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Si les dades recuperades i introduïdes són correctes doneu a 
“Acceptar”

MECANITZACIÓ DE CONTRACTES5

Una vegada recollida aquesta informació el contracte es bloquejarà o 
es redirigirà al formulari de dades socioeconòmiques. 

Si l’acció NO està cofinançada pel Fons Social Europeu us apareixerà el 
següent missatge. Si és correcte, “D’acord”:

Si l’acció SI està cofinançada pel Fons Social Europeu, accedireu al 
formulari per recollir les dades personals. Si és correcte, “D’acord”:
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