
   
 

   
  

  
 

    

 
   

 
   

  

  

   

    
  

 
   

 
  

     
    

    

 
  

   

   

    

 
   

    
      

    
 

       

     
    

 
    

    

Programa Treball i Formació
Línia ACOL per l’acollida de persones migrades 

Objectiu 01 
Realització de projectes de millora de l'ocupabilitat de
les persones treballadores amb especial vulnerabilitat 
i amb dificultats per accedir al mercat laboral, en 

concret, de les persones migrades en situació 

administrativa irregular que compleixen els requisits 

per tramitar un arrelament social. 

Pressupost 02
19.000.000 € 
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons
rebuts del Fons Social Europeu Plus (FSE+). 

Descripció 03 
La convocatòria de la línia ACOL preveu les actuacions subvencionables següents:

Actuació de contractació laboral: contractes de treball de 12 mesos a jornada completa.
Actuació d’acompanyament: 134 hores per contracte de treball sol·licitat. 

- Aquesta actuació té caràcter opcional, el que significa que s’atorga només en el cas que sigui 
sol·licitada. 
- Consisteix a donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l'execució del
Programa, així com facilitar a les persones contractades una millor adaptació al lloc de treball i
un reforç competencial. 
- Aquesta actuació l’ha de realitzar personal tècnic, de la plantilla de l’entitat o contractat 
expressament mitjançant la modalitat contractual més adequada establerta per la normativa 

laboral. 

04 05 
Entitats beneficiàries Persones destinatàries 
Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el Persones en situació administrativa 

Comença el dia 9 de gener de 2023 i Inici: Com a màxim, el 30 de desembre de 

promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a (nacionalitat extracomunitària, temps de 

actives d'ocupació, desenvolupament local i de residència i treball per arrelament social 
entitats amb competència en matèria de polítiques obtenir una autorització administrativa de 

seu lloc, els seus organismes autònoms, o les 

serveiocupacio.gencat.cat 
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Contacte
treballiformacio.acol.soc@gencat.cat 

per compleixen els requisits irregular i que 

aquelles. Les entitats sense ànim de lucre permanència continuada, manca 

legalment constituïdes i amb centre de treball a d’antecedents penals).
Catalunya. 

06 07 
Presentació sol·licituds Execució del programa 

finalitza el dia 10 de febrer de 2023. 2023, inclòs.

08 

Finalització: Com a màxim el 29 de 

09
desembre de 2024, inclòs. 

Normativa
Resolució EMT/79/2023, de 12 de gener

Resolució EMT/4148/2022, de 22 de desembre

Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre 

mailto:treballiformacio.acol.soc@gencat.cat
mailto:treballiformacio.acol.soc@gencat.cat
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8836/1950495.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8823/1946924.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=910230
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