


L’ACOL és una línia de subvencions del Programa Treball i Formació.
Aquest Programa té com a objectiu la millora de l'ocupabilitat de les
persones treballadores en situació d'atur amb especial vulnerabilitat
i amb dificultats per accedir al mercat laboral, mitjançant actuacions
de contractació laboral, actuacions d’acompanyament i, en
determinats casos, actuacions de formació.

La línia ACOL s’adreça a la contractació laboral i acompanyament de
les persones en situació administrativa irregular que compleixen els
requisits per fer un arrelament social.

Què és la línia ACOL?



Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i
Formació)

Resolució EMT/****/2022, de ** de desembre, per la qual
s'obre la convocatòria anticipada de la línia ACOL per a l'any
2022 en relació amb les actuacions del Programa Treball i
Formació (SOC–TRFO ACOL) Pendent de publicació

Normativa de referència



Entitats 
beneficiàries:

• Entitats sense ànim de lucre amb centre de treball a 
Catalunya.

• Ens locals de Catalunya Ajuntaments i consells comarcals o 
els seus organismes autònoms o les entitats amb 
competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, 
desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, 
dependents o vinculades a aquells.

Persones 
destinatàries

• Les persones que es poden contractar són 
aquelles persones en situació
administrativa irregular que compleixin els 
requisits per obtenir una autorització de 
residència temporal per circumstàncies 
excepcionals per arrelament social.



 No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de 
Suïssa o familiar de ciutadans d'aquests països els quals els és d'aplicació el règim 
de ciutadà de la Unió Europea.

 Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers 
mesos dels quals a Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció 
padronal, només s'acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 
dies. Aquesta acreditació es farà, exclusivament, mitjançant certificat 
d'empadronament històric. Excepcionalment, s’admetran baixes padronals 
superiors a 120 dies a les persones joves que durant la minoria d’edat hagin estat 
acollides en centres de la DGAIA o institucions de protecció a la infància, i que 
aportin un certificat emès pel servei de protecció de menors corresponent que 
acrediti els períodes de permanència en els referits centres públics.

 No tenir antecedents penals en el territori espanyol.

Requisits que han de complir les persones destinatàries



Actuacions 
subvencionables

Actuació de 
contractació laboral

Actuació 
d’acompanyament



 Contractes de treball:

 A jornada completa

 Durada 12 mesos

 Import que es subvenciona per contracte de treball: 
19.434,00 €

Actuació de contractació laboral

El nombre màxim de de contractes que es 
poden subvencionar per entitat no pot ser 
superior a 12 ni superar el 50% de la 
plantilla mitjana dels darrers 12 mesos, 
tret dels casos en que la plantilla sigui un 
nombre imparell, en els quals la mitjana 
s’arrodonirà al número sencer següent.



 Hores d’acompanyament per tal de donar suport, dirigir i 
guiar a les persones contractades durant l'execució del 
contracte de treball. 

 Aquesta actuació la realitza personal tècnic de la plantilla de 
l’entitat o contractat expressament. 

 Per cada contracte de treball s’hauran de realitzar 134 hores 
d’acompanyament.

 Import que es subvenciona: 22,04 € per hora d’acompanyament 
(2,953,36 € per contracte de treball).

Actuació d’acompanyament



 El procediment de concessió és el de concurrència competitiva 
(més informació vegeu base 14.5.2 de l’Ordre de bases)

 La valoració es du a terme mitjançant el sistema de barem. Aquest 
sistema consisteix en puntuar les persones participants d'acord 
amb les seves circumstàncies familiars, socials, temps de residència, 
així com d’altres circumstàncies que demostren la seva 
vulnerabilitat, que constin acreditades a l'informe social que s’ha 
de presentar amb la sol·licitud de subvenció.

Procediment de concessió



 Situació familiar. Puntuació màxima: 24 punts

S’entén per familiars, les persones que tinguin una relació de parentiu amb la persona
a contractar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i que estiguin
econòmicament al seu càrrec i convivint a Catalunya amb ella en el mateix domicili.

Criteris de valoració (1)

1 familiar 4 p.

2 familiars 6 p.

3 familiars 8 p.

4 familiars 10 p.

5 familiars 12 p.

Familiars amb diversitat funcional 2 p. per familiar, màxim: 10 p.

Monoparentalitat 2 punts al global del criteri



 Situació social. Puntuació màxima: 30 punts

Criteris de valoració (2)

Certificat d’acollida 30 p.

Certificat Mòdul A: Competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana.

- Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), centres de formació de persones 
adultes o entitats contractades per la Direcció General de Migracions, Refugi i 
Antiracisme: Curs de llengua catalana (90 hores).

Formacions equivalents reconegudes:
- Títol d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), del Departament d’Educació.
- Certificat del Programa “Lletres per a tothom”

10 p.

Certificat Mòdul B: Coneixements laborals 
- Curs de coneixements laborals (15 hores)

10 p.

Certificat Mòdul C: Coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic

Formacions equivalents reconegudes:
- Títol d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), del Departament d’Educació.

10 p.



 Temps de permanència o residència. 

Puntuació màxima: 10 punts

Criteris de valoració (3)

Entre 5 i 10 anys 5 p.

Més de 10 anys 10 p. 



 Situació de sensellarisme. Puntuació màxima: 10 punts

Criteris de valoració (4)

Situació de sense-sostre: persones que viuen a l’espai públic, en edificis 
o locals abandonats o que pernocten en albergs i es veuen forçades a 
passar el dia a l’espai públic.

5 p.

Altres situacions de sensellarisme o de vulnerabilitat d’habitatge, com 
puguin ser: persones que viuen en habitatges d’emergència, refugis, 
allotjaments temporals o de suport; habitatges insegurs o inadequats 
(allotjaments no convencionals, com per exemple caravanes sense un 
accés adient als subministraments bàsics, persones en perill de 
desnonament o sota amenaça de violència, en habitatges ocupats, 
habitatges massificats, subarrendaments no formalitzats

10 p. 



 Altres situacions. Puntuació màxima: 27 punts

Criteris de valoració (5)

Dones en situació de violència masclista 3 p

Dones víctimes de tràfic d’éssers humans per explotació sexual 3 p.

Dones que exerceixen el treball sexual 3 p.

Joves extutelats/des, menors de 30 anys, sense referents familiars a 
Catalunya que han estat acollits/des en centres de la DGAIA o 
institucions de protecció a la infància equivalents

5 p.

Persones en situació de diversitat funcional de caràcter físic i/o 
cognitiu

3 p.



 El formulari de sol·licitud és un PDF* que es podreu descarregar, cercant el 
tràmit “Treball i Formació ACOL”:

 Des de l’EACAT, si sou administració local

 Des de tràmits gencat, si sou entitat sense ànim de lucre

 El formulari estarà disponible durant el període de sol·licitud de subvenció

 En aquesta convocatòria NO hi haurà Annex excel de càlcul de la subvenció. 
Les dades de les persones a contractar (nom, cognoms, passaport, municipi 
del centre de treball) així com l’import a sol·licitar, s’informaran en el mateix 
formulari de sol·licitud.

* En breu publicarem una Guia per emplenar el formulari de sol·licitud

Formulari de sol·licitud



DOCUMENTACIÓ 
A INSERIR AL 
FORMULARI

Memòria tècnica i econòmica 

Poders de representació (si la signatura electrònica no 
acredita el càrrec)

Passaport / cèdula d’inscripció

Certificat d’empadronament històric

Informe Social  

Autorització consulta antecedents penals / Certificat 
manca antecedents penals a Espanya  

http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-103-00.docx
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-040-00.pdf
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-049-00.pdf


 Memòria tècnica i econòmica 

 Poders de representació 

 Només caldrà adjuntar els poders en el cas de que la 
signatura electrònica no acrediti la representació legal de la 
persona signant

Documentació a inserir al formulari de sol·licitud



 Passaport vigent o cèdula d'inscripció en vigor, amb una vigència mínima 
de quatre mesos, o bé, comprovant de sol·licitud de la renovació de la 
cèdula d’inscripció degudament registrada. 

 En absència dels documents esmentats anteriorment, s’admetrà el 
passaport caducat acompanyat de la sol·licitud de cèdula d’inscripció, 
degudament registrada. 

 Excepcionalment, i d’acord amb la Instrucció Conjunta del Director General 
de Migracions i del Comissari General d’Estrangeria i Fronteres, de 15 de 
març de 2019, s’admet la presentació del passaport caducat a les persones 
ciutadanes veneçolanes.

Documentació a inserir al formulari de sol·licitud



 Certificat d’empadronament històric amb una vigència de 3 mesos des de 
la data d'emissió del document. 

 Els certificats d’empadronament històric de la persona han d’acreditar la seva permanència 
continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos dels quals a Catalunya.

 Si en aquests certificats es detecta una interrupció en la inscripció padronal, només
s'acceptaran els casos en què aquesta sigui igual o inferior a 120 dies.

 S’admetran baixes padronals superiors a 120 dies als i les joves que durant la 
minoria d’edat hagin estat acollits o acollides en centres de la DGAIA o institucions 
de protecció a la infància.

 En aquest cas, caldrà adjuntar un certificat emès pel servei de protecció de menors 
corresponent que acrediti els períodes de permanència en els referits centres 
públics.

Documentació a inserir al formulari de sol·licitud



 Informe social de l’àrea de serveis socials del municipi on la persona a 
contractar està empadronada (Línia ACOL – 2022). 

 Aquest informe ha d’anar signat i segellat per l’Àrea de Serveis Socials del 
municipi on la persona a contractar estigui empadronada.

 Autorització de la persona proposada a contractar perquè el SOC realitzi 
la consulta dels seus antecedents penals a Espanya. 

 En cas de NO aportar aquesta autorització, caldrà aportar el 
certificat d’antecedents penals amb una vigència de 3 mesos.

Documentació a inserir al formulari de sol·licitud



Tenim nova bústia de contacte per tots aquells dubtes, 
aclariments o consultes que tingueu al voltant de la línia ACOL. 

treballiformacio.acol.soc@gencat.cat

Bústia de contacte

mailto:treballiformacio.acol.soc@gencat.cat

