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Atès que aquesta 
convocatòria té un 
component experimental, 
els criteris de distribució 
tendiran a desconcentrar 
al màxim l’execució, tant 
entre les especialitats 
formatives com entre els 
centres que les executin.
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Es promou aquest 
programa de formació 
per a cobrir les 
necessitats específiques 
del sector TIC adreçat a 
persones desocupades 
que poden optar a 
cursar especialitats de 
nivells 4 i 5.



Estratègia Europa 2020: iniciativa “Agenda de 
noves qualificacions i llocs de treball”: 
modernitzar mercats laborals i potenciar el 
desenvolupament de capacitats al llarg de la 
vida

Situació actual a Catalunya: falta de 
professionals especialitzats en determinats 
perfils digitals

Escassedat de programes de formació 
continuada en nivells alts que s’ajusti a la 
demanda de les empreses

En els dos últims anys la demanda de personal 
en aquest sector ha augmentat un 80% mentre 
que l'oferta només ho ha fet un 23%
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ANTECEDENTS
 BCN Digital Talent: creada per la Fundació 

Mobile World Capital Barcelona en 
col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i 
d’altres entitats privades

Iniciativa per posicionar Catalunya i en 
particular Barcelona com la capital del talent 
digital. Aquesta nova proposta pretén captar i 
retenir professionals digitals d'àmbit local i 
internacional per donar resposta a la falta de 
talent digital a la ciutat i a l'increment de 
negocis de base tecnològica que demanden 
perfils amb competències digitals



Informe Digital Talent Overview 2020: 
identifica les professions més demandades pel 
sector

Un grup de 25 experts de 10 universitats 
diferents s’ha encarregat de definir els 
programes formatius, que han estat validats i 
aprovats pel SOC i per l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari (AQU 
Catalunya)

Programa pioner a tot l’Estat d’FPO d’alt 
nivell: és la primera vegada que el catàleg 
d’especialitats formatives del SOC inclou cursos 
de nivells 4 i 5

ANTECEDENTS



Font de finançament: 

POCAT 2014-2020

Termini d’execució: 

fins el 30 d’abril de 2022

Quantia: 

1.750.000 € €

Distribució pressupost: 
6 demarcacions territorials en funció de 

la mitjana d’atur registrat al 2020

Cost del mòdul 

econòmic: 12,98€

ASPECTES GENERALS

Mètode de Gestió: Convocatòria de 

subvencions mitjançant concurrència 

competitiva.



ENTITATS BENEFICIÀRIES I PERSONES 
DESTINATÀRIES

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats inscrites al Registre d’Entitats de
Formació per a les especialitats convocades, que estiguin constituïdes legalment i amb establiment
operatiu a Catalunya.

Les persones destinatàries són persones a l’atur inscrites a les Oficines del SOC com a demandants
d’ocupació. (Mínim 70%)

Mínim 40% Dones Persones que no 
cobren prestació 
per desocupació 
o que no hi 
tinguin dret

Els joves 
menors de 30 
anys

Persones 
treballadores en 
situació d’ERTO 

(Expedient de 
Regulació Temporal 

d’Ocupació)



DEMARCACIONS 
TERRITORIALS

TERRES DE L’EBRE

127.758,00 €

LLEIDA

127.758,00 €

CATALUNYA CENTRAL

127.758,00 €

GIRONA

168.359,00 €

TARRAGONA

171.261,13 €

BARCELONA

1.027.105,87 €



ESPECIALITATS 

CONVOCADES

 7 noves especialitats 

donades d’alta recentment 

al Catàleg d’Especialitats 

Formatives

 No conduents a l’obtenció 

d’un CP

 Nivells de qualificació 4 i 5

 Nombre alumnes: 15 a 30



ESPECIALITATS FORMATIVES

Especialitats formatives Codi especialitat Nivell Total hores

Java Back End Web Developer IFCD62 4 240

Front End Web developer IFCD65 4 240

Android Mobile Developer IFCD61 4 300

Gestió de projectes d’implementació de CRM IFCD64 4 145

Cloud deployer IFCD67 4 300

Open Source Back End Web Developer IFCD63 4 240

Data Scientist IFCD66 5 310



CRITERIS DE VALORACIÓ



GESTIÓ DE SOL·LICITUD

FORMULARIS

Els formularis de sol·licitud i altres tràmits associats al procediment de concessió de les

subvencions i la seva justificació s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que
estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(http://web.gencat.cat/ca/tramits)
La seu electrònica facilita l'enllaç a CANAL EMPRESA per entitats privades de formació i l'enllaç a EACAT per
entitats públiques.



GESTIÓ SOL·LICITUD
Per a tramitat la sol·licitud primer s’ha de mecanitzar a GIA i després fer el 
tràmit electrònic de presentació. Enllaç a GIA a la web del SOC: 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats-i-proveidors/eines-i-recursos-per-les-entitats-de-
formacio/

Convocatòries 
obertes

“Tancar i 
presentar 
sol·licitud”.

Sol·licitud a GIA

Cal accedir a la 
convocatòria FPOAN per 
a la mecanització de les 

accions formatives que es 
volen sol·licitar, a la 

pestanya de:

Un cop mecanitzades 
totes les accions cal: 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats-i-proveidors/eines-i-recursos-per-les-entitats-de-formacio/


1. Emplenar la informació corresponent a les:

“Accions sol·licitades i dades econòmiques”.

2. Selecció d’accions formatives.

GESTIÓ SOL·LICITUD



3. Detall d’acció sol·licitada: Important: s’ha de seleccionar per cada una de les

accions informàtiques les accions complementaries associades:

Molt important! per a cada una de les especialitats sol·licitades s’han de 
seleccionar les formacions complementàries FCO003 Inserció laboral, 
sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere i FCOS02 Bàsic en 
prevenció de riscos laborals.

GESTIÓ SOL·LICITUD



Posteriorment s’ha de presentar el formulari de sol·licitud telemàticament. Aquest

formulari es presentarà a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de

Catalunya https://web.gencat.cat/ca/tramits EACAT per a entitats locals o Canal Empresa

per a la resta.

Documentació de la sol·licitud: article 9 de la Resolució.

Document “Declaració responsable específica per al compliment de criteris de FPO d’alt

nivell (SOC-FPOAN)”, que és pot trobar al catàleg d’impresos del Departament.

https://treball.gencat.cat/ca/informacio/formularis_documents/impresos_departament/

GESTIÓ SOL·LICITUD

https://web.gencat.cat/ca/tramits
https://treball.gencat.cat/ca/informacio/formularis_documents/impresos_departament/


GESTIÓ SOL·LICITUD



Recordeu indicar la preferència de les especialitats en el document de declaració, 
ja que pot determinar l’atorgament

GESTIÓ SOL·LICITUD



Qüestions Importants a tenir en compte en la sol·licitud:

 Per cada una de les especialitats convocades que l’entitat sol·licita, s’ha

de fer mitjançant la pestanya nova acció per triplicat (FCOO03, FCOS02 i

l’especialitat sol·licitada).

 Només es pot sol·licitar en una de les demarcacions, aquelles sol·licituds

que continguin més d’una demarcació serà motiu de denegació.

 En cas de sol·licitar més d’una acció de la mateixa especialitat, s’hauran

de denegar.

 Quan omplim el formulari de sol·licitud telemàticament per l’enviament

de la sol·licitud, l’import es mecanitza manualment, comprovar que es el

mateix que apareix en el document de GIA.

 El procediment de sol·licitud finalitza correctament, quan es tanca la

sol·licitud a GIA i es fa el tràmit de sol·licitud telemàtic.

 Totes les dades i links que apareixen en el model de declaració

responsable es comprovarà pel personal tècnic.

GESTIÓ SOL·LICITUD
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QUÈ ES SUBVENCIONA?   

Formació 
finalitzada     

Formació
no 

finalitzada     

Assistència acció 
formativa

≥ 75 %
≥ 25% + baixa 
per col·locació

Mòdul acció 

formativa x nombre 

alumnes finalitzats

Import 
subvencionable

> 25% i < 75%          Mòdul hora x hores 

realitzades

Mòduls econòmics (hora/alumne):

Informàtica: 12,98 €                             

Formació complementària:  5,87€



COM ES JUSTIFICA?

 Presentar impresos: Generar pre-càlcul per cada acció, un cop fet 
per totes es pot consultar el resultat per acció i per entitat.

 Presentar les memòries (tècnica i econòmica). 

Justificació: documentació a custodiar

Mantenir la traçabilitat de tota la 

documentació tècnica i 

econòmica per tal de verificar

Registres 

comptables 

Documents 

acreditatius de 

les despeses



GESTIÓ D’UNA ACCIÓ FORMATIVA
FASE Doumentació Informació a GIA SOC
Pregestió
(PG)

Docents
Assegurances

Dades de contacte,pre-
selecció i inici

Autorització 
inici

DL0

Inscripció alumnes
(Recupera informació de 
SICAS - DONO
Definició de les sessions
(dies, horari, temari, docent)
Hores formadors
Tancar DL1

Seguiment i 
suport

DL1

Substitució baixes: abans 
25% de la durada de l'acció. 
Altes i baixes (DL2)
Informar assistències 
diàriament

Acta 
d'avaluació

Avaluació

Tancar IFA /
Curs Tancat
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QUINES ALTRES OBLIGACIONS HI HA?

Sotmetre's a 
actuacions de 
comprovació

 Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya

 Sindicatura de Comptes 

 Altres òrgans competents (nacionals 
/ comunitaris)

 Intervenció General de la Generalitat 
de Catalunya

 FSE: Publicitat i altres



 Guia per a la gestió i la justificació d’accions de formació professional per a l’ocupació.

 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 d'accions de formació d'oferta en àrees

prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou

el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (DOGC núm. 7724 Ordre publicat el 11/10/2018).

 ORDRE TSF/179/2020, de 19 d'octubre, de modificació de l'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. (DOGC núm. 8252 Ordre publicat el 22/10/2020).

 RESOLUCIÓ EMT/***/****, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021, de

subvencions per a la realització d’accions de formació professional per a l’ocupació en

especialitats digitals d’alt nivell de qualificació en el marc dels Programes de formació per

cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC

– FPOAN) (ref. BDNS ).

DOCUMENTACIÓ I NORMATIVA



Bústia de contacte

qualificacio.soc@gencat.cat


