CRITERIS PER ADJUDICAR ELS AJUTS DE TRANSPORT I ELS INCENTIUS
D’ASSISTÈNCIA A LES PERSONES PARTICIPANTS DEL PROGRAMA UBICAT
El programa UBICAT té com a objecte la realització de projectes que desenvolupin actuacions
d’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades,
inactives, o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en una situació de
precarietat laboral.
El programa UBICAT és un programa innovador impulsat per la Generalitat de Catalunya
d’acompanyament a la inserció laboral i suport ocupacional per a la inclusió social que es
desenvolupa amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Afers Socials mitjançant els fons de la
Conferència Sectorial de Relacions Laborals d’Ocupació.
El programa està regulat per l’Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT
d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social i la convocatòria de
l’any 2018 està regulada per la Resolució TSF/2096/2018, de 7 de setembre, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions per a la realització del programa
UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.
D’acord a la normativa que regula el programa, les persones participants podran rebre un ajut de
transport i un incentiu d’assistència a les actuacions d’orientació laboral. La finalitat d’aquests
ajuts i incentius és per a què la persona participant pugui cobrir les despeses que li poden
ocasionar l’haver de desplaçar-se a l'entitat on rebrà l’orientació, fins i tot, poder conciliar la cura
d'infants o familiars amb l'assistència a les diferents actuacions.
Els ajuts i incentius no tenen un caràcter universal. Les persones participants que els percebin
hauran de complir els criteris fixats pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, en base a la
normativa que regula el programa.
És compatible la percepció simultània dels ajuts de transport i incentius per una mateixa persona
i per una mateixa sessió.
És l’entitat beneficiària del programa, en aquest cas el Consell Comarcal del Baix Llobregat, com
entitat col·laboradora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la responsable de la gestió i el
pagament dels ajuts de transport i incentius per a les persones participants, que els abonarà
sempre que compleixin amb els requisits d’assistència i aprofitament de els actuacions del
programa.
1. CRITERIS PER L’ADJUDICACIÓ:
Les condicions i procediments de gestió de l'abonament d'aquests ajuts i incentius per a les
persones participants així com els requisits per percebre'ls són els que es detallen a la Guia de
prescripcions tècniques del programa UBICAT que ha elaborat el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya.
Els ajuts de transport i els incentius d’assistència es podran atorgar quan les persones participin
en les dues tipologies d’actuacions que contempla el programa:
a) Actuació d'orientació sociolaboral.

b) Actuació de coneixement de l'entorn productiu, d'apropament a les empreses i de prospecció
laboral.
Aquets ajuts es diferencien per dos tipus de col·lectius participants:



Col·lectiu generalista. Aquest col·lectiu de persones estaria format persones en situació de
desocupació, inactives i/o persones treballadores que es troben en una situació de
precarietat laboral, d’acord amb la base 6.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/143/2018, de 3
d’agost.



Col·lectiu de persones en situació de desocupació de llarga durada. S’entén per persona en
desocupació de llarga durada, el definit a l’article 4.3 de la Resolució TSF/2096/2018, de 7
de setembre, “a la persona demandant inscrita a l'oficina de Treball un mínim de 12 mesos,
continuats o no, durant els darrers 18 mesos anteriors a l’entrada de la persona en el
programa”.

Per poder percebre l’ajut i l’incentiu l’assistència ha de ser efectiva. Aquesta assistència haurà de
produir-se dins del període d’execució del projecte, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de
2019. Les persones participants no hi tindran dret a percebre cap ajut de transport i/o incentiu per
als dies no assistits.
En el cas de les actuacions d’orientació sociolaboral s’haurà d’haver realitzat l’itinerari mínim de
5 hores, 3 de les quals hauran de correspondre a sessions individuals, fixat per tal de ser
considerat persona participant.
En el cas de les pràctiques no laborals s’ha d’assegurar un mínim del 75% d’assistència i el seu
aprofitament.
A més, per poder rebre l’ajut de transport s’ha de complir els següents requisits específics:
Que l’espai on es duen a terme les accions indicades o es realitzin les estades pràctiques no
laborals estiguin ubicats en un municipi diferent del lloc de residència habitual de la persona
participant. Aquest fet caldrà acreditar-lo per part de la persona beneficiària mitjançant el
certificat d’empadronament.
Que la persona participant no cobri ni percebi cap tipus de prestació i/o subsidi per desocupació,
llevat de les situacions de vulnerabilitat o manca de recursos econòmics que es justificaran
mitjançant un informe dels serveis socials municipals i/o comarcals o dels serveis locals
d’ocupació.
Excepcionalment, en el cas que la persona participant resideixi en el mateix municipi on es
realitzin les accions previstes, el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà abonar aquest ajut
en atenció a les situacions de vulnerabilitat o manca de recursos econòmics. Les situacions de
vulnerabilitat o manca de recursos econòmics s’acreditaran mitjançant un informe dels serveis
socials municipals i/o comarcals o dels serveis locals d’ocupació.
Per poder rebre l’incentiu d’assistència s’ha de complir el següents requisits específics:

Persones que tenen al seu càrrec i cura infants o familiars dependents i que necessiten d’un ajut
econòmic per poder conciliar la seva vida familiar amb l’assistència a les diferents actuacions.
Aquest fet s’haurà d’acreditar mitjançant la signatura duna declaració jurada conforme té al seu
càrrec i cura infants i/o familiars dependents.
Excepcionalment es podrà abonar aquest incentiu en el cas de persones que, malgrat no tenir al
seu càrrec i cura infants o familiars dependents, en atenció a les situacions de vulnerabilitat o
manca de recursos econòmics. Les situacions de vulnerabilitat o manca de recursos econòmics
s’acreditaran mitjançant un informe dels serveis socials municipals i/o comarcals o dels serveis
locals d’ocupació.
Que la persona participant no cobri ni percebi cap tipus de prestació i/o subsidi per desocupació,
llevat de les situacions de vulnerabilitat o manca de recursos econòmics que es justificaran
mitjançant un informe dels serveis socials municipals i/o comarcals o dels serveis locals
d’ocupació.
2. PROCEDIMENT PER APROVAR L’ADJUDICACIÓ:
En la fase inicial del procés d’orientació s’informarà a la persona participant dels requisits per
poder accedir a l’ajut de transport i als incentius d’assistència i la manera de poder-ho acreditar,
essent responsabilitat de la persona participant presentar la documentació pertinent.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat comprovarà que la persona participant compleix els
requisits per percebre l’ajut per transport i/o l’incentiu d’assistència, a partir de la documentació
presentada per la persona participant i de la informació que consta a l’aplicatiu Galileu.
Excepcionalment es podran tenir en compte informes dels serveis socials municipals i/o
comarcals o dels serveis locals d’ocupació, que acreditin les diferents situacions de vulnerabilitat
de la persona participant que justifiquin la percepció d’ajut de transport i de l’incentiu
d’assistència.
Un cop realitzades aquestes comprovacions i verificacions, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat aprovarà la consideració de persona participant beneficiària d’ajuts de transport i/o
d’incentius d’assistència.
La persona participant beneficiària no percebrà cap ajut de transport ni incentiu d’assistència fins
que el Consell Comarcal del Baix Llobregat no hagi comprovat que la persona participant ha
complert amb l’assistència i l’aprofitament exigits, que es fixa en la realització d’un itinerari
d’orientació sociolaboral de com a mínim 5 hores, 3 de les quals han de correspondre a sessions
individuals.
3. QUANTIA DELS AJUTS I INCENTIUS:
El Consell Comarcal del Baix Llobregat destinarà la quantitat total de 9.122,48 euros per a pagar
els ajuts de transport i els incentius d’assistència a les persones participants al programa d’acord
a la resolució d’atorgament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, diferenciant per
col·lectius:


Col·lectiu generalista: la quantia de 4.561,24 euros.



Col·lectiu de persones en situació de desocupació de llarga durada: la quantia de 4.561,24
euros.

El mòdul per als ajuts de transport està fixat, d’acord amb la zonificació de l’Autoritat Territorial
de Mobilitat corresponent en un mòdul de 3,00 euros per als desplaçaments d’una zona tarifària i
d’un mòdul de 4,50 euros per a dues zones tarifàries o més. Amb un límit màxim d’assistència a
10 sessions per al col·lectiu generalista i 17 sessions per al col·lectiu de persones en situació de
desocupació de llarga durada.
El mòdul de l’incentiu d’assistència està fixat en 10 euros per sessió diària fixa, aquest import no
es pot prorratejar. Es percebrà l’incentiu a partir de la segona sessió i amb un màxim de 10
sessions per al col·lectiu generalista i 17 sessions per al col·lectiu de persones en situació de
desocupació de llarga durada.
El topall màxim que pot percebre una mateixa persona, sumant els ajuts de transport i els
incentius d’assistència és de 130 euros per al col·lectiu generalista i 221 euros per al col·lectiu de
persones en situació de desocupació de llarga durada.
El Consell Comarcal del Baix Llobregat distribuirà la quantitat disponible entre els ajuts de
transport i els incentius d’assistència en funció de les persones participants i les necessitats a
cobrir. Un cop esgotat la quantia que si destina, no s’atorgaran cap ajut de transport més i/o
incentiu d’assistència.
4. PAGAMENT DELS INCENTIUS:
Els pagaments dels ajuts de transport i dels incentius d’assistència es realitzaran un cop el
Consell Comarcal del Baix Llobregat hagi aprovat la consideració de persona participant
beneficiària i hagi validat i constatat que la persona ha complert amb l’assistència i l’aprofitament
exigits.
En atenció a les situacions de vulnerabilitat econòmica, social o laboral de la persona participant
el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà valorar fer un abonament mensual de l’ajut de
transport i de l’incentiu, sempre i quan la persona hagi realitzat l’itinerari d’orientació sociolaboral
mínim de 5 hores, 3 de les quals han de correspondre a sessions individuals. En qualsevol cas
l’abonament es realitzarà mentre la persona estigui participant en el programa i dins del període
d’execució del mateix.
El pagament dels ajuts de transport i dels incentius es realitzarà mitjançant una transferència
bancària.
Les persones participants beneficiàries de l’ajut de transport i/o de l’incentiu d’assistència hauran
d’aportar la sol·licitud de transferència bancària per a pagaments degudament complimentada i
que està disponible a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Llobregat dins de l’apartat de
tràmits.
5. ACREDITACIÓ DEL PAGAMENT DE L’INCENTIU:
El Consell Comarcal del Baix Llobregat té l’obligació d’acreditar el pagament efectiu de l’ajut de
transport i de l’incentiu d’assistència a les persones participants i que han resultat beneficiàries
dels mateixos.

Per realitzar aquesta acreditació, la persona participant beneficiària dels ajuts i/o dels incentius
haurà de signar un imprès normalitzat elaborat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a
tal efecte.

