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Aspectes generals
del programa 

OBJECTIU: qualificar professionalment els participants i capacitar-los per
a les ocupacions vinculades a les formacions realitzades

ESPECIALITATS FORMATIVES CONVOCADES: Les més prioritàries d’acord
amb l’estudi de necessitats formatives realitzat pel SOC i publicat a la
seva pàgina web, vinculades principalment a qualificacions (Certificats de
Professionalitat)

PERSONES DESTINATÀRIES: principalment aturades (mínim 70%).

EQUILIBRI TERRITORIAL: Distribució per comarques segons el % d’atur.

FINANÇAMENT: 80 milions d’euros, amb càrrec a la Conferència Sectorial 
del Sistema de Qualificacions i Formació Professional 

SISTEMA D’ATORGAMENT: concurrència competitiva

BEQUES I AJUTS: Les poden sol·licitar els alumnes aturats que no cobrin 
prestacions.

ENTITATS PARTICIPANTS: D’alta al Registre d’Entitats de Formació



Calendari
Període de sol·licitud previst: juny 2022 (15 dies a partir de la publicació)

Termini d’Execució: Inici de les accions a partir de l’1 de setembre de 2022, 
un cop publicat l’atorgament, i fins al 31/12/2023.

Termini per a la justificació:  fins al 29/02/2024

00 : 00



Distribució del 
pressupost

Distribució pressupost FOAP 2022

PRESSUPOST TOTAL 80.000.000,00 €

5% PRESSUPOST DCP

FORMACIÓ COMPLEMENTARIA TRANSVERSAL
TELEFORMACIÓ

PRESSUPOST RESULTANT

4.000.000,00 €

1.500.000,00 €
1.500.000,00 €

73.000.000,00 €

BLOCS ADG/IFC/IDIOMES 21.900.000,00 € 30%

BLOC ADG
BLOC IFC
BLOC IDIOMES

7.300.000,00 €
7.300.000,00 €
7.300.000,00 €

10%
10%
10%

BLOC RESTA ESPECIALITATS 51.100.000,00 € 70%



Què es subvenciona? CERTIFICATS DE 
PROFESSIONALITAT

ACCIONS DE 
COMPETÈNCIES 
CLAU D’IDIOMES 

(FCOV)

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 

TRANSVERSAL

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 

OBLIGATÒRIA

Accions formatives vinculades a:

Totes les accions es poden adreçar  a persones amb discapacitat (DCP) 
del 33%  o superior, acreditada



MILLORES I 
NOVETATS



MILLORAR ÉS PART 
DE LA NOSTRA FEINA

Es donaran 5 punts per la priorització realitzada per l’entitat a la seva sol·licitud.
Per la qual cosa, és resten 5 punts al criteri IC (informe de capacitat) que passa dels  65 punts 
a 60,  per a les entitats noves. 

Cal facilitar el qüestionari telemàtic i mecanitzar la informació de la totalitat dels qüestionaris 
emplenats en paper, dins del mes posterior a la finalització de les accions, abans de que 
l’entitat presenti la memòria amb la justificació 

CRITERIS DE VALORACIÓ

Per a calcular el nivell d’inserció, en les convocatòries FOAP anteriors, s’utilitzava la 
informació de la Seguretat Social i del registre Contrat@.
Enguany, davant de la impossibilitat d’obtenir la informació necessària de Seguretat Social, 
s’han unificat els 2 criteris anteriors en un únic criteri valorat en 12 punts com a màxim, 
puntuació que correspon als 6 punts de cadascun dels sriteris per separat.



MILLORAR ÉS PART 
DE LA NOSTRA FEINA

Obligatòria: Estaran exempts de tornar a realitzar la FCO els alumnes que han estat 
aptes en FCOS02 en una especialitat de la mateixa àrea i família professional, i 
FCOO03 d’una mateixa família professional

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Transversal : s’incorporen noves especialitats de preparació a l’ACTIC dels tres 
nivells (bàsic, mitjà i avançat)

Poden participar en la convocatòria les entitats que, a data de la seva sol·licitud, 
hagin pagat les corresponents taxes per al tràmit dels expedients d’alta o de 
modificació de dades al Registre d’entitats de formació 

ENTITATS SOL·LICITANTS



MILLORAR ÉS PART 
DE LA NOSTRA FEINA

QUANTIES I TOPALLS

El topall del 70% sobre la xifra de negoci no s’aplica 
en la primera acció atorgada. Aquest topall queda 
sense efecte quan s’hagin dut a terme totes les fases 
del procés de concurrència i quedi pressupost 
disponible per permetre atorgar una nova 
especialitat a cada entitat.

El nombre màxim d’especialitats formatives que es poden 
atorgar a una entitat nova passa de 3 a 4 especialitats
formatives.



MILLORAR ÉS PART 
DE LA NOSTRA FEINA

PRIORITZACIÓ

ESPECIALITATS DCP

S’ha suprimit la priorització generalitzada per a totes les especialitats en 
modalitat de teleformació de 35 punts i es correspondrà amb la 
priorització màxima de l’especialitat a nivell de Catalunya.

Si el curs s’adreça a DCP, EL 100% dels participants hauran de tenir un %  
de discapacitat del 33% ó +. Almenys el 75% amb certificat oficial la seva 
discapacitat, la resta s’admetrà informe del servei  que faci seguiment
terapèutic de l’alumne/a.

8 FPI + NOCOBERTES: Es prioritzen les especialitats que tenen 
correspondència al sistema de la Formació Professional Inicial i major 
demanda d’inscripcions no cobertes, així com les àrees destacades al
Pacte per a la Indústria 2022-2025
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GIA
Millores i novetats en curs

Memòria explicativa del compliment de la finalitat de les actuacions.

Teleformació: mecanització de baixes, d’activitats i d’avaluacions directament a GIA

Reconeixement com exempts en la FCO obligatòria

Gestionar l’alta d’alumnes en MF (mòdul formatiu) on hi ha alumnes exempts de fer-lo

Visualitzar (i cercar) especialitats adreçades a persones amb discapacitat al cercador de 
cursos WEB

Incorporar la gestió dels IF (itinerari formatiu) en formació no CP



SOL·LICITAR

SOM-HI!



SOL·LICITAR 

DEFINIR PROJECTE 
FORMATIU A GIA: 

SOL·LICITAR 
SUBVENCIÓ a la seu 
electrònica de la Generalitat de 
Catalunya (tràmit sol·licitud 
FOAP 2022)

FER APORTACIONS 
O ESMENES  A 
L’EXPEDIENT:

Mecanitzar les 
accions formatives
Tancar sol·licitud 
S’obté un CODI 
SOL·LICITUD a GIA

Sol·licitud de 
subvenció (formulari on 
s’introdueix CODI GIA, 
import, etc.)
Obtenció del CODI 
D’EXPEDIENT.

A la seu electrònica de 
la Generalitat de 
Catalunya (tràmit 
aportació FOAP 2022)



SOL·LICITAR

Les entitats que vulguin adreçar la formació a persones amb discapacitat hauran de:

Marcar a GIA a la sol·licitud l’acció com adreçada a 
persones amb discapacitat. S’ha de marcar a totes 
les accions que es destinin a aquest col·lectiu.

Acció adreçada a persones 
amb discapacitat (DCP)

Aquestes accions tindran un mòdul econòmic d’especialitat DCP segons resolució de 
mòduls.

El nombre d’alumnes a incloure en aquestes accions serà de 8 a 12.

En aquestes accions, el 100% dels alumnes hauran de tenir una discapacitat del 33%  
o superior acreditada.

Com acreditar el grau de discapacitat:

Certificat oficial SICAS - GIA

Informe del servei que faci el seguiment terapèutic de l’alumne/a.

DCP



Normativa

BASES: Ordre TSF/170/2018, de 8 d’octubre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de 
programes de formació professional per a l'ocupació adreçades 
prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya

CONVOCATÒRIA: Resolució EMT/***/2022, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions per a la realització d’accions 
de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a 
persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (SOC - FOAP) (ref. BDNS ****).

MÒDULS ECONÒMICS DE SUBVENCIÓ: Resolució EMT/1230/2022, de 27 
d’abril. Actualitzats per al 2022

Guia de gestió i justificació de les accions de Formació Professional per a 
l’Ocupació



Consultes de la convocatoria: qualificacio.soc@gencat.cat
Consultes sobre el Registre d‘Entitats: serveiverificacioformacio.soc@gencat.cat
Consultes sobre el Catàleg d'especialitats formatives: certificaciofpo.soc@gencat.cat

Guia Gestió i Justificació de la Formació Professional per a 
l’Ocupació_FPO

Guia Gestió i Justificació FPO

Priorització Oferta Formativa del SOC

Priorització Oferta Formativa

Beques i Ajuts

Beques i Ajuts

Registre de Centres i Entitats del SOC

Registre Centres i Entitats

Catàleg d’Especialitats Formatives

Catàleg Especialitats Formatives

mailto:qualificacio.soc@gencat.cat
mailto:serveiverificacioformacio.soc@gencat.cat
mailto:certificaciofpo.soc@gencat.cat
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/70_entitats_i_proveidors/ajuts-i-subvencions/Convocatories_2022/Convocatories/Forma_Insereix/GuiaGestioJustificacio_FPO_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats-i-proveidors/eines-i-recursos-per-les-entitats-de-formacio/prioritzacio-de-loferta-formativa/2022/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/Formacio-i-qualificacio/beques-i-ajuts-en-ambit-de-la-formacio/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats-i-proveidors/eines-i-recursos-per-les-entitats-de-formacio/Registre-entitats-formacio-professional-per-a-ocupacio/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats-i-proveidors/eines-i-recursos-per-les-entitats-de-formacio/Cataleg_especialitats_formatives/


Moltes gràcies!
qualificacio.soc@gencat.cat

Servei de Formació Professional per a la Inserció Laboral

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya - SOC

mailto:qualificacio.soc@gencat.cat
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