
   

 

109. Subvencions Programa Treball i Formació per a 

persones joves 2020 (Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies/Servei de Treball Autònom- 

Generalitat de Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Subvencions en el marc del Programa Treball i Formació, per a les accions 
d’experiència laboral, de formació i coordinació i suport (si escau), de les entitats 
beneficiàries (apartat 2). 

Línia de subvenció “JOVES”: persones joves que obtinguin una autorització de 
residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social. Les 
contractacions tenen una durada de 12 mesos. 

Podran ser persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats en la 
línia d'experiència professional, els joves entre 17 i 21 anys que tinguin la condició 
de tutelat o ex-tutelats per l'administració de la Generalitat de Catalunya. 

Quantia de la subvenció:  

Segons la RESOLUCIÓ TSF/1548/2020, de 23 de juny (art 7) i d'acord amb la 
base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, la quantia de la 
subvenció s'establirà mitjançant un mòdul econòmic. A aquest efecte, 
s'estableixen els mòduls econòmics següents: 

El mòdul econòmic mensual i diari per a l'acció d'experiència laboral de les 
entitats previstes a l'article 3 d'aquesta Resolució és, amb caràcter de retribució 
mínima, el següent: 

Mòdul mensual: 1.563,33 euros. 

Mòdul diari: 51,40 euros. 

En conseqüència, l'import per un contracte de 12 mesos és de 18.759,96 
euros. 

El mòdul econòmic per a l'acció de formació és un preu hora/persona participant 
multiplicat pel nombre d'hores de l'acció de formació. 

El mòdul econòmic per a la concessió de les subvencions de l'acció de coordinació 
i suport d'acord amb la durada i jornada prevista a l'article 2 d'aquesta Resolució, 
és de 21,33 euros/hora. 

Despeses subvencionables (es poden consultar a l’article 2 de la RESOLUCIÓ 

TSF/1548/2020, de 23 de juny). 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876885
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=827099
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876885
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876885


   
 

2. Beneficiaris: 

Les empreses acreditades com a empreses d'inserció legalment constituïdes amb 
centre de treball a Catalunya, les entitats sense ànim de lucre legalment 
constituïdes amb centre de treball a Catalunya, les administracions locals de 
Catalunya o els seus organismes autònoms i  les entitats amb competència en 
matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de 
l'ocupació.  

3. Requisits per a obtenir la condició de persona o entitat beneficiaria (apartat 

2):  

Segons l’ annex 1, base 3 i base 4 apartat 4 de la ORDRE TSF/156/2018, de 20 de 
setembre.  
 
Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions (apartat 2 beneficiaris), 
les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions 
generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i els que es determinen tot seguit: 
 

 Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts 
públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada 
amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda, per tal 
d'informar sobre la concurrència d'ajuts per la mateixa activitat. 

 

 Complir la normativa sobre propietat intel·lectual, en cas de realitzar 
l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de 
generar drets d'autor. 

 

 En cas d'entitats sense ànim de lucre, estar legalment constituïdes i 
inscrites en el registre corresponent. 

 

 La resta de condicions generals es poden consultar a l’annex 1, base 4 
apartat 4.1 de la ORDRE TSF/156/2018. 

 
L’objectiu d’aquesta subvenció es permetre a les entitats beneficiàries (apartat 2) 
poder facilitar la formació/contractació de persones JOVES: persones joves entre 

17 i 21 anys que tinguin la condició de tutelats i extutelats per l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya (sempre i quan s’acompleixin amb els  requisits que 
estableix la base 4 de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per 
l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i l’ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer). 
 
 
Requisits del contracte de treball 
 
L'entitat beneficiària haurà de formalitzar els contractes de treball, els quals hauran 
de complir els requisits específics següents: 
 
- Que consti el compromís per part de la persona treballadora de realitzar les 
accions de formació i, que consti la menció del finançament públic  
 

 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=827099
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=827099


   
4. Documentació a presentar: 

Documentació que cal incloure, si escau, dins del formulari PDF de sol·licitud: 

 Memòria tècnica i econòmica (G146NPTIF-056). 

 Càlcul de la subvenció sol·licitada per la línia JOVES. Empreses Inserció i 
Entitats sense ànim de lucre (G146NPTIF-055). 

 Documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona 
signant (quan la signatura electrònica de la sol·licitud no acrediti la 
representativitat i aquesta no estigui inscrita en un Registre públic o en el 
Registre electrònic general de representació). 

 Documentació acreditativa de la prerrogativa especial negociada amb 
l'Administració per una pròrroga, ajornament, moratòria, o altra condició 
especial, en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat Social. 

5. Quan es podrà demanar?:  

El termini per presentar la sol·licitud es fins el 23 de juliol de 2020 

6. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :    
 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Programa-Treball-i-
Formacio?category=76c50e70-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 
 

7. Normativa aplicable:  

RESOLUCIÓ TSF/1548/2020, de 23 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per 
a l'any 2020 de la línia de subvenció del Programa Treball i Formació Joves tutelats 
i extutelats (SOC ? TRFO JOVES) (ref. BDNS 

513067). (DOGC  núm.  8167  publicat el  02/07/2020) 

DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en 
matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer 
front a la COVID-19. (DOGC  núm.  8128  publicat el  07/05/2020) i al BOE 19/06. 

ORDRE TSF/20/2020, de 25 de febrer, de modificació de l'Ordre TSF/156/2018, de 
20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - TRFO). 

(DOGC  núm.  8073  publicat el  27/02/2020) 

8. Altres dades d’interès :  

https://serveiocupacio.gencat.cat/es/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-
2/pla-de-xoc-per-a-locupacio-per-la-crisi-sanitaria-de-la-covid-19-/ 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Programa-Treball-i-
Formacio?category=76c50e70-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Programa-Treball-i-
Formacio?category=76c50e70-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-056-00.docx
https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-055-00.xlsx
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Programa-Treball-i-Formacio?category=76c50e70-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Programa-Treball-i-Formacio?category=76c50e70-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876885
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876885
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876885
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876885
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=872893
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=872893
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=872893
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=869098
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=869098
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=869098
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=869098
https://serveiocupacio.gencat.cat/es/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/pla-de-xoc-per-a-locupacio-per-la-crisi-sanitaria-de-la-covid-19-/
https://serveiocupacio.gencat.cat/es/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/pla-de-xoc-per-a-locupacio-per-la-crisi-sanitaria-de-la-covid-19-/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Programa-Treball-i-Formacio?category=76c50e70-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Programa-Treball-i-Formacio?category=76c50e70-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Programa-Treball-i-Formacio?category=76c50e70-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Programa-Treball-i-Formacio?category=76c50e70-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

