
PROGRAMA PILOT APRENENT I 
TREBALLANT

Ordre EMO/193/2014, de 23 de juny, per la 
qual s’aproven les bases reguladores del 
Programa pilot de formació professional

Aprenent i treballant del Servei d’Ocupació
de Catalunya, i s’obre la convocatòria per a 

l’any 2014



Objectiu:

Programa Pilot Aprenent i Treballant

 Facilitar a les empreses la gestió i la impartició dels continguts formatius 

inherents al contracte per a la formació i l’aprenentatge en el marc del sistema 

de formació professional per a l’ocupació i, per tant, fer possible la qualificació 

professional de les persones joves treballadores, mitjançant l’obtenció dels 

certificats de professionalitat que imparteixen els centres de formació 

acreditats pel SOC.



Punts forts:

Programa Pilot Aprenent i Treballant

Empresa:

 Simplicitat de la gestió 
administrativa de la contractació

Suport en l’organització de la 
formació inherent al contracte

Formació  de qualitat 
totalment subvencionada, inclosa 
la formació complementària 
adequada al lloc de treball

Joves:

Contractació d’un any com a 
mínim.

Formació de qualitat

 Formació acreditable: Certificat 
de Professionalitat

Suport  durant tot el procés fins 
a l’obtenció  de la certificació



Marc jurídic (I) 

Programa Pilot Aprenent i Treballant

Contractació:

 RD 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per 

la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació 

professional dual.

 ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regula els aspectes 

formatius del contracte per a la formació i l’aprenentatge.

Formació:

RD 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de 

professionalitat, modificat pel RD 1675/2010, de 10 de desembre, i el RD 

189/2013, de 15 de març.

 O ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es desenvolupa el RD 

34/2008, de 18 de gener, i els RD pels que s’estableixen certificats de 

professionalitat dictats en la seva aplicació.



Marc jurídic (II) 
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FSE:

 Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 

desembre de 2013, que estableix les disposicions comunes relatives als Fons 

estructurals i d’inversió europeus i les disposicions generals relatives al 

FEDER, FSE i al Fons de cohesió i al Fons europeu marítim i de pesca.

 Reglament (UE) 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 

desembre de 2013 relatiu a l’FSE i que deroga el Reglament (CE) 1081/2006 

del Consell.

I:

Llei de finances públiques

Llei 38/2003, general de subvencions

...
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Projectes (I) 
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 Relacionen les necessitats formatives de les empreses, derivades dels 

contractes per a la formació i l’aprenentatge, amb formació per a l’obtenció de 

certificats de professionalitat que imparteixen els centres de formació 

acreditats pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Inclouen dues línees de subvenció:

a) Accions de suport, coordinació, tutoria i seguiment al 

desenvolupament dels projectes (per a les despeses de la 

contractació del personal tècnic, tant del personal propi com 

contractat específicament)  

b) Iniciatives formatives mixtes de formació i ocupació compostes 

pel contracte de treball per a la formació i aprenentatge i l’activitat 

formativa (per a les despeses de l’acció formativa).  



Projectes (II) 

Programa Pilot Aprenent i Treballant

 Hi intervenen:

- Entitat promotora

- Empresa/es

- Centre de formació

- Persones destinatàries

 En resulten:

- Contractes per la formació i l’aprenentatge

- Acords per a l’activitat formativa: Acció formativa



Entitats promotores
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 Poden presentar projectes de formació professional “Aprenent i treballant” 

del Servei d’Ocupació de Catalunya: 

- Organitzacions empresarials sectorials o intersectorials 

- Centres de formació professional

- Empreses 

- Les entitats locals o els organismes dependents d’aquestes amb 

competències en polítiques actives d’ocupació.



Empreses participants
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 Poden participar en el programa “Aprenent i treballant” les empreses amb 

centres de treball radicats a Catalunya on es porti a terme l’activitat laboral 

dels contractes per a la formació i l’aprenentatge que s’incloguin en el 

projecte.

 Pot participar-hi qualsevol tipus d’empresa, de capital majoritàriament 

privat, sota qualsevol tipus de forma jurídica. S’inclouen els autònoms i les 

persones físiques que realitzin actuacions en l’exercici de la seva pràctica 

professional o una activitat econòmica.



Centre de formació
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 Poden participar en el programa “Aprenent i treballant” les entitats de 

formació, públiques o privades, acreditades en el registre de centres i entitats 

de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la impartició del 

certificat de professionalitat.



Entitats beneficiàries de la subvenció
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 Per a la realització de l’activitat formativa:

- les entitats de formació, públiques o privades, acreditades al 

registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya 

que participin en el projecte.

 Per a la realització de l’acció de suport, coordinació, tutoria i seguiment del 

desenvolupament del projecte:

- l’organització empresarial (només) que el promogui . 



Persones destinatàries
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 Joves en situació d'atur, majors de setze i menors de trenta anys, que no 

tinguin la qualificació professional obtinguda i reconeguda pel sistema de 

formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu requerida per 

concertar un contracte en pràctiques per al lloc de treball o ocupació objecte 

del contracte, i que:

- Estiguin inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a DONO

- Compleixin amb els requisits d’accés al certificats de 

professionalitat

- Compleixin els requisits per ser contractat en la modalitat 

contractual per a la formació i l’aprenentatge.



Contractes de treball
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 Modalitat: Contracte per a la formació i l’aprenentatge

 Jornada completa

 Durada: mínim d’un any i màxim de tres, excepte que el conveni col.lectiu

estableixi un temps menor però mai inferior a 6 mesos

 Temps de treball efectiu, relacionat amb el temps dedicat a les activitats 

formatives, no pot superar el 75 per cent el primer any, o el 85 per cent el 

segon i tercer any, de la jornada màxima prevista en el conveni col·lectiu o, en 

el seu defecte, de la jornada legal màxima

 Annex: Acord de l’activitat formativa



Acord per a l’activitat formativa
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 Annex al contracte per a la formació i l’aprenentatge  

 Signat per l’empresa, la persona treballadora i el centre de formació

 Concreta: 

- Acció formativa – certificat de professionalitat: mòduls formatius

- Distribució de l’activitat laboral i l’activitat formativa: dates, 

horaris ..

- Formació complementària

 Les parts poden acordar que les activitats formatives es 

concentrin en determinats períodes de temps durant la vigència 

del contracte. En aquest cas, s’ha de fer constar expressament a 

la temporalització del projecte.



Accions formatives
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 Adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat per la totalitat 

dels mòduls formatius que hi estiguin associats, o bé, si la durada del 

contracte no ho permet, determinats mòduls formatius associats a 

cadascuna de les unitats de competència incloses en un certificat de 

professionalitat.

 Poden incloure formació no referida als Certificats de Professionalitat per a 

donar resposta a les necessitats formatives requerides pel sector 

d’activitat. Aquesta formació ha de ser de caràcter complementari, 

validada, si s’escau, i aprovada pel Servei d’Ocupació de Catalunya de 

Catalunya. Aquesta formació no tindrà la consideració de treball efectiu.

La durada ha d’estar relacionada amb la durada del contracte de formació i 

aprenentatge, amb el termini màxim d’execució de la  convocatòria 

(15/12/2015), i amb el màxim de temps de treball efectiu.

 Grups de 5 a 20 joves

Presencial



Presentació del projecte i sol.licitud de 
subvenció
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 Qui? L’entitat promotora presenta el projecte Catàleg d’impresos del 

Departament

- Sol·licitud d'aprovació del projecte i de subvenció per a la realització de 

l'acció suport, coordinació, tutoria i seguiment al projecte, G146NAPRE-001

- Memòria, G146NAPRE-002, G146NAPRE-003, G146NAPRE-004

- Sol.licitud de subvenció de l’acció formativa del centre o entitat de formació

obtinguda mitjançant GIA

- Domiciliació bancària, declaracions empresa subcontractada ....

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.18a270446a7942d0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=b2cc219eac060210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b2cc219eac060210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.18a270446a7942d0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=b2cc219eac060210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b2cc219eac060210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


Import de les subvencions
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 Import màxim de la subvenció de l’acció formativa:

Hores acció formativa x nombre persones destinatàries x 8 euros

Exemple: 530 hores x 15 x 8 €

 Import màxim de la subvenció de l’acció de suport, coordinació, tutoria i 

seguiment al desenvolupament del projecte:

Despesa salarial i SS d’1 persona a jornada completa per cada 20 joves 

(si < 20, jornada proporcional) durant la meitat de la durada del projecte.

Exemple

Projecte: Nombre de joves 15 i durada del projecte (contractes) 12 mesos

Tècnic de suport: Jornada 75% x 6 mesos



Import convocat
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 L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 

700.000,00 €, del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per al 2014

 Aquesta actuació podrà ser cofinançada en el marc d’un programa operatiu 

de l’objectiu d’Inversió en Creixement i Ocupació del Fons Social Europeu per 

al període 2014 -2020, en el percentatge que es determini

 L’import inicial es podrà ampliar, en funció de les disponibilitats 

pressupostàries.



Terminis
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 Termini de presentació de projectes i sol·licitud de subvenció: 15.10.2014

 Termini per a dictar les resolucions: 1 mes des de la presentació de la 

sol·licitud. 

 Formalització dels contractes i inici de l’activitat formativa una vegada 

aprovat el projecte per part del SOC.

 Termini d’execució de les accions formatives: 15.12.2015

 Termini de justificació de les subvencions: 3 mesos des del fi de l’acció 

formativa i no més tard del 31.12.2015



Gràcies per la vostra atenció

treballiformacio.soc@gencat.cat

Programa Pilot Aprenent i Treballant

mailto:treballiformacio.soc@gencat.cat

