Qües%ons a tenir en compte per a tramitar la sol·licitud d’ajut Pràc%cum Odisseu 2022
Termini: Del 17 de juny al 27 de juny, a les 14.00 hores
Tràmit digital a:
Ajuts per a l'estada de joves universitaris en pràc%ques acadèmiques a empreses de territoris
rurals -pràc%cum ODISSEU-Curs 2021-2022. gencat.cat
El formulari (que conté una declaració responsable també) és en format HTML, a diferència del
PDF d’altres anys. Això vol dir que completareu el formulari en línia, no el podeu descarregar i
guardar a l’ordinador i per aquest mo%u ja us demanarà el cer%ﬁcat digital des del principi.
Iden+ﬁcació digital:
La sol·licitud s’haurà de tramitar amb cer+ﬁcat digital de persona 6sica (iden+ﬁcats amb DNI)
del/la representant legal de l’empresa/en+tat (no seran vàlids els cer%ﬁcats de persones
jurídiques, iden%ﬁcats amb CIF).
Aquesta iden%ﬁcació us la demanarà a l’inici per accedir al formulari i a l’hora d’enviar ja no us
la demanarà.
En cas de tenir problemes amb el cer%ﬁcat digital, us recomanem que tramiteu la sol·licitud
amb idcat Mòbil, ja que la seva alta és instantània per la web en cas que no el %ngueu. També
ho podeu tramitar amb la cl@ve.
Documentació que haureu d’adjuntar al formulari:
a) L’oferta de pràc+ques que ens vau enviar a nosaltres (i posteriorment es va penjar a la web
del projecte).
Aquelles empreses que vau fer modiﬁcacions a l’oferta inicial assegureu-vos que hi adjunteu l’oferta
deﬁni%va.

b) Acta de selecció de l'estudiant/a escollit per part de l'en%tat beneﬁciària, en què
s'especiﬁquin els criteris de selecció i la priorització de candidats, si escau.
En cas que ens hagueu enviat més d’una acta, penseu a adjuntar la darrera. Allò important és que la
persona que farà les pràc%ques amb vosaltres cons% a l’acta (bé sigui com a persona seleccionada bé
sigui a la llista d’espera perquè ja s’entén que hi ha pogut haver canvis).

c) Còpia del document que acredi+ la cons+tució de l'en+tat beneﬁciària i dels seus estatuts,
si s'escau.
Aquest document no és necessari en el cas ni de persones autònomes ni d’ajuntaments.

d) Còpia del document d'iden+ﬁcació del representant legal de l'en+tat beneﬁciària i
document acredita+u dels poders.
El document de poders només cal aportar-lo si hi ha delegació per a determinades tasques o funcions
com pot ser presentar una sol·licitud d’ajut. Si el/la representant és la persona competent per a fer
aquesta sol·licitud no cal presentar cap document de poders.

Respecte la documentació, us agrairíem que es presen+ correctament perquè ens agilitza molt
el tràmit. Els documents c) i d) veureu que hi consta “opcional” al formulari però cal que ho
presenteu perquè així ho preveuen les bases i en cas que no ho adjunteu caldria fer un
requeriment de documentació que ens allargaria el termini de resolució. Les administracions
que ho ges%onem revisarem cada sol·licitud i si hi ha cap document pendent us ho
comunicarem puntualment per correu electrònic.
Recordeu que aquelles persones que teniu més d’una oferta de pràc%ques heu de fer una
sol·licitud per cada estudiant/a que acolliu.
Dubtes i més informació:
Sobre qües+ons tècniques de la tramitació: igilb@gencat.cat (Israel Gil Ballester de l’AGAUR)
Sobre tot allò que necessiteu: prac%cum@odisseujove.cat (Eva Múrcia Soler i Teresa Castellà
Gardenyes del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya)
Norma+va aplicable:
Convocatòria: RESOLUCIÓ REU/1838/2022, de 10 de juny, per la qual s'obre la convocatòria
d'ajuts al pràcHcum Odisseu per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 633215).
Bases reguladores: RESOLUCIÓ REU/1460/2022, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases
reguladores dels ajuts pràcHcum Odisseu (Odisseu).

