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Programa integrant del conjunt de les polítiques actives d’ocupació (PAO) que inclou un compromís de

contractació per part de l’entitat sol·licitant. Subvenciona la formació professional per a la ocupació

(FPO) que busca professionalitzar l’alumnat participant per tal que se’l pugui capacitar per ser contractat

per les empreses sol·licitants o compromeses (alumnes DONO) o millorar/consolidar a les persones

treballadores en actiu.



Entitats participants:

Empreses de tots 

els sectors 

econòmics amb 

establiment operatiu 

a Catalunya. 

Associacions, 

gremis o 

agrupacions 

empresarials.

Entitats de 

formació amb 

establiment operatiu 

a Catalunya.  

Inscrites al Registre 

de Centres i Entitats 

del SOC



Persones Beneficiàries:

Persones

treballadores

en situació

d’atur

Persones 

treballadores 

de la mateixa 

empresa que 

necessitin una 

formació 

específica

Treballadors 

d’empreses 

diferents que 

puguin millorar 

les seves 

expectatives 

laborals

La participació d’alumnes treballadors/res en 
actiu no pot superar el 30% del total

Inscrites al Servei 

Públic d’Ocupació de 

Catalunya



2020 2021

1.500.000 € 2.000.000 €

Pressupost Terminis
Termini: Des de 

l’endemà de la 

publicació al 

DOGC (15 dies)

Inici accions: 

Abans del 31 de 

desembre 2021. 

Cal presentar 

“Certificat Inici” Execució: Fins al 

31 d’octubre de 

2022Justificació:

De l’1 al 30 de 

desembre 

2022

Fons de la Conferència Sectorial 
del Sistema de Qualificacions i 
Formació Professional per a 
l'Ocupació



Compromís de Contractació:

Quan l’entitat 
sol·licitant sigui 
una empresa, la 
contractació 
l’haurà de fer ella 
mateixa

Quan la sol·licitud 
la formuli una 
associació o gremi, 
la contractació 
s’haurà de fer en 
empreses 
associades o 
agremiades

Quan la sol·licitud 
la formuli una 
entitat de 
formació, la 
contractació 
s’haurà de fer a 
les empreses 
compromeses



Procediment de concessió:

Sol·licitud Atorgament

• El procediment és directe. Els projectes presentats no 
competeixen contra cap altra sol·licitud.

• Les propostes es valoren per ordre d’entrada i fins que el 
pressupost s’exhaureix.

• Límit d’atorgament a 3 itineraris formatius o 150.000 €



Objectiu 

FORMATIU

Objectiu 

ESTRATÈGIC

Formació prèvia (optativa): Aproximació a l’entorn laboral
10 hores ( FCOO15).

Establir un contacte
empresa – participant,
previ a la formació, que
permeti la preselecció
d’alumnes i perfili el
compromís per part de
l’alumne a formar-se i a
treballar al sector/empresa

Conèixer en profunditat les
característiques rellevants
per a la inserció laboral en
un sector professional
concret

OBJECTIUS 



La formació s’haurà de desenvolupar
sempre des de la perspectiva 
específica del sector/empresa 
en què es preveu la contractació.  

El desenvolupament requereix 
d’empreses interessades a 
participar-hi.

Formació prèvia (optativa): Aproximació a l’entorn laboral

ORIENTACIÓ



Coneixement de les empreses 
concretes:
Visita/es a l’empresa, 
desenvolupament de tallers 
pràctics a l’empresa , converses 
entre participants i empreses 
(RRHH o responsables de la 
contractació) interessades a 
participar en la formació 
optativa.

Revisió del propi perfil 
professional:
Adaptació o millora del CV , altres 
accions de cerca de feina 
adaptades al sector (grups 
existents a les xarxes,
networkings,...) revisió de les 
motivacions a treballar al sector 
productiu específic/ empresa...

Coneixement del sector 
professional
concret: 
Característiques, conveni laboral,
possibles itineraris professionals 
dins del sector

Formació prèvia (optativa): Aproximació a l’entorn laboral

CONTINGUTS



El 25% de la formació pot ser NO
conduent a Certificats de
professionalitat.

Es subvenciona l’FPO que
permeti contractar.

No es subvenciona la
contractació ni es tracta de
cap bonificació.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

Es subvencionaran 
certificats de 

professionalitat i 
itineraris mixtos 
(formats per un 

mínim del 75% de 
mòduls de 

certificats de 
professionalitat).



CARACTERÍSTIQUES: COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ

Entitats 
de 
formació

Empreses, 
Associacions 
o Gremis

Els contractes han de tenir 

una durada mínima de: 

• 6 mesos amb jornada a 

temps complet.

• 9 mesos si és a temps 

parcial.

• En cas de contractes de 

Formació i 

Aprenentatge, mínim 

12 mesos a temps 

complet

• Compromís: contractar al 

60 % dels alumnes 

atorgats que hagin 

finalitzat la formació.

Formalització: 

• La contractació s’ha de 

formalitzar durant els 

sis mesos següents 

d’acabar la formació.

• Excepcions: 

estacionalitat i altres 

habilitacions 

professionals 

requerides per a la 

inserció.

• Compromís: contractar al 

40 % dels alumnes 

atorgats que hagin 

finalitzat a la formació.

• S’entén que han finalitzat si han assistit, com a mínim, al 75% de 

la formació de l’especialitat o itinerari formatiu programat.  

(Professionalitzadora i mòdul pràctiques)



Presentar la sol·licitud 
de participació mitjançant 
el formulari previst (únic 
per a les dues 
convocatòries de GIA) 
que trobareu a la seu 
electrònica de la 
Generalitat que, un cop 
presentat us retornarà el 
codi d’expedient.

Mecanitzar el projecte 
formatiu a GIA en la 
convocatòria que us 
correspongui:

a) Forma i Insereix 2021 –
Empreses (gremis, 
associacions d’empreses)

b) Forma i Insereix 2021 –
Centres de formació

01 02

Quan tanqueu la mecanització a GIA es generarà un 
full resum amb l’import i codi de sol·licitudNOTA: 

SOL·LICITUD

CONSULTEU: la “Guia de gestió i justificació de la Formació Professional per a 
l’Ocupació-juny 2021” on hi trobareu tota la informació que necessiteu per formular la 
sol·licitud.



SOL·LICITAR
COMPROVAR 

REQUISITS
EXECUTAR

JUSTIFICAR CONTRACTAR

ESCOLLIR 

CERTIFICAT 

PROFESSIONALITAT

DETECTAR 

NECESSITATS 

FORMATIVES

DEFINIR 

FORMACIÓ

CONVOCATÒRIA FORMA I INSEREIX 2021

SELECCIONAR I 

FORMAR



ESPAI DE 
CONSULTES



MOLTES GRÀCIES

BÚSTIA DE CONTACTE: qualificacio.soc@gencat.cat

Servei de Formació Professional per a la Inserció Laboral


