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Soc regidor de promoció econòmica i ocupació, i
ara què?
Com a electes i representants de les diferents regidories en les quals s’organitzen els governs municipals
tenim la missió de gestionar amb encert el dia a dia
dels municipis. Des de l’ACM reconeixem el vostre
lideratge i volem treballar conjuntament amb vosaltres per fer del món local un fòrum d›innovació, de
prestació de serveis i de foment de la qualitat democràtica dirigit amb habilitat i competència pels representants escollits per la ciutadania.
Els canvis constants a la societat ens han portat a
treballar per adaptar-nos constantment als àmbits de
la promoció econòmica i l’ocupació, per adequar-nos
a les necessitats demandants i donar resposta als nostres ciutadans.
Amb la publicació Soc regidor de promoció econòmica i ocupació, i ara què? podeu trobar-hi el marc normatiu pel qual es regeix l’àmbit. A més, compren iniciatives sobre les diferents polítiques públiques locals
dirigides a fomentar l’economia i l’ocupació donant a
conèixer també, els organismes supramunicipals encarregats de la gestió de l’ocupació. A més, també hi podeu trobar pautes sobre l’orientació professional i les
polítiques actives d’ocupació. I finalment, sobre l’emprenedoria i la creació d’empreses. I tot, amb l’objectiu
d’oferir una eina útil per conèixer totes les qüestions
en matèria econòmica i d’ocupació dels ajuntaments.
Acabo agraint al Sr. Eduard Roig i Pedrol i al Sr.
Jordi Roig i Vinyals la seva tasca, ja que ens ha permès
poder oferir-vos en un format àgil i entenedor tota la
informació necessària per a una bona gestió de la regidoria de promoció econòmica i ocupació.
David Saldoni de Tena
President de l’ACM
Juny 2019

Primera part.
Marc legislatiu
referencial i qüestions
generals
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1. Quina és la norma de l’Estat que regula les
competències municipals?
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local (LRBRL), RCL 1985/799, als articles
25, 26, 27 i 28 –en particular l’article 25 apartat n i
l’article 28–.
Artículo 25

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses
y en el ámbito de sus competencias, puede
promover toda clase de actividades y prestar
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal.
2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas, en
las siguientes materias:
		 a) Seguridad en lugares públicos.
		 b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.
		 c) Protección civil, prevención y extinción de
incendios.
		 d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina
urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de
vías públicas y conservación de caminos y
vías rurales.
		 e) Patrimonio histórico-artístico.
		 f ) Protección del medio ambiente.
		 g) Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.
		 h) Protección de la salubridad pública.
		 i) Participación en la gestión de la atención
primaria de la salud.
		 j) Cementerios y servicios funerarios.
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		 k) Prestación de los servicios sociales y de
promoción y reinserción social.
		 l) Suministro de agua y alumbrado público;
servicios de limpieza viaria, de recogida y
tratamiento de residuos, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales.
		 ll) Transporte público de viajeros.
		 m) Actividades o instalaciones culturales y deportivas: ocupación del tiempo libre; turismoias:
		 n) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración
educativa en la creación, construcción y
sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión
y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
Artículo 28

		 Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras
Administraciones Públicas y, en particular,
las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y
la protección del medio ambiente.
2. Què diu l’Estatut d’autonomia de Catalunya?
El capítol VI. El Govern local, de la Llei orgànica
6/2006, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, defineix les competències locals.
Article 83.
Organització del Govern Local de Catalunya

1) Catalunya estructura la seva organització
territorial bàsica en municipis i vegueries.
2) L’àmbit supramunicipal és constituït, en tot
cas, per les comarques, que ha de regular una
llei del Parlament.
3) Els altres ens supramunicipals que creï la Generalitat es fonamenten en la voluntat de col·
laboració i associació dels municipis.
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Article 84.
Competències locals

1. Aquest Estatut garanteix als municipis un
nucli de competències pròpies que han d’ésser
exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat.
2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot
cas competències pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les
lleis:
		 a) L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.
		 b) La planificació, la programació i la gestió
d’habitatge públic i la participació en la
planificació en sòl municipal de l’habitatge
de protecció oficial.
		 c) L’ordenació i la prestació de serveis bàsics
a la comunitat.
		 d) La regulació i la gestió dels equipaments
municipals.
		 e) La regulació de les condicions de seguretat
en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La
coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al
municipi.
		 f ) La protecció civil i la prevenció d’incendis.
		 g) La planificació, l’ordenació i la gestió de
l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i
concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.
		 h) La circulació i els serveis de mobilitat i la
gestió del transport de viatgers municipal.
		 i) La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats
econòmiques, especialment les de caràcter
comercial, artesanal i turístic i foment de
l’ocupació.
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		 j) La formulació i la gestió de polítiques per a
la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
		 k) La regulació i la gestió dels equipaments
esportius i de lleure i promoció d’activitats.
		 l) La regulació de l’establiment d’infraestructures de telecomunicacions i prestació de
serveis de telecomunicacions.
		 m) La regulació i la prestació dels serveis
d’atenció a les persones, dels serveis socials
públics d’assistència primària i foment de
les polítiques d’acolliment dels immigrants.
		 n) La regulació, la gestió i la vigilància de les
activitats i els usos que es porten a terme a
les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.
Article 89.
Règim especial del municipi de Barcelona

		 El municipi de Barcelona disposa d’un règim
especial establert per llei del Parlament. L’Ajuntament de Barcelona té iniciativa per a proposar
la modificació d’aquest règim especial i, d’acord
amb les lleis i el Reglament del Parlament, ha
de participar en l’elaboració dels projectes de
llei que incideixen en aquest règim especial i ha
d’ésser consultat en la tramitació parlamentària
d’altres iniciatives legislatives sobre el seu règim
especial.
L’article 25 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
destaca el dret dels treballadors a la formació i a la
promoció professional i a l’accés gratuït als serveis
públics d’ocupació.
L’article 30 estableix que totes les persones tenen
dret a accedir en les mateixes condicions d’igualtat
als serveis públics i als serveis econòmics d’interès
general. En el marc d’aquesta llei, cal reconèixer la
singularitat i l’especialització del model d’inclusió
laboral de persones amb discapacitat o amb trastorn
mental en el mercat ordinari de treball i, de manera
específica, de la metodologia del treball amb suport,
així com la tasca duta a terme pels centres especials
de treball en la recerca d’aquest objectiu.
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L’article 40 disposa que els poders públics han de
promoure les polítiques públiques que afavoreixin
l’emancipació dels joves, facilitant-los l’accés al món
laboral perquè puguin desenvolupar llur projecte de
vida.
L’article 42, que els poders públics han de vetllar
per la plena integració social, econòmica i laboral de
les persones i dels col·lectius més necessitats de protecció, especialment dels que es troben en situació de
pobresa i de risc d’exclusió social.
L’article 45 disposa que els poders públics han
d’adoptar les mesures necessàries per a promoure
el progrés econòmic i social de Catalunya i dels seus
ciutadans, basats en els principis de la solidaritat, la
cohesió, el desenvolupament sostenible i la igualtat
d’oportunitats; que han de promoure una distribució de la renda personal i territorial més equitativa
en el marc d’un sistema català del benestar; que han
d’adoptar les mesures necessàries per a garantir els
drets laborals i sindicals dels treballadors, i que han
d’impulsar-ne i promoure’n la participació en les empreses i en les polítiques d’ocupació, i disposa que la
Generalitat ha de promoure la creació d’un espai català de relacions laborals establert en funció de la realitat productiva i empresarial específica de Catalunya
i dels seus agents socials, en què han d’estar representades les organitzacions sindicals i empresarials i
l’Administració de la
Generalitat. Així mateix, la Generalitat ha d’afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial i
l’esperit emprenedor, i també de la societat i l’economia del coneixement, i apostar per un món del treball amb treballadors qualificats, en consonància amb
l’estratègia educativa, universitària i industrial.
L’article 152 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència de la Generalitat per a
la promoció de l’activitat econòmica a Catalunya i la
competència compartida sobre l’ordenació d’aquesta
activitat.
L’article 170 reconeix a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions
laborals, que inclou en tot cas les polítiques actives
d’ocupació, amb la formació de les persones en de-
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manda d’ocupació i dels treballadors en actiu, i també
la gestió de les subvencions corresponents; les qualificacions professionals a Catalunya; la intermediació laboral, que inclou la regulació, l’autorització i el
control de les agències de col·locació amb seu a Catalunya, i la potestat sancionadora de les infraccions
de l’ordre social, en l’àmbit de les seves competències.
L’article 166 de l’Estatut d’autonomia estableix la
competència exclusiva de la Generalitat en matèria
de serveis socials, que inclou, entre altres, les prestacions tècniques i econòmiques amb finalitat assistencial o complementàries d’altres sistemes de previsió
pública. De fet, d’acord amb aquest manament, la Llei
10/1997, del 3 de juliol, modificada per la Llei 7/2011,
del 27 de juliol, regula una de les dites prestacions, la
renda mínima d’inserció, que pretén, entre altres finalitats, afavorir la inserció social i laboral. En aquest
sentit, aquesta renda es configura com una política
passiva complementària de les polítiques actives que
s’apliquen per a l’activació laboral de les persones.
La Generalitat exerceix les competències referents a les polítiques d’ocupació per mitjà del Servei
d’Ocupació de Catalunya, creat per la Llei 17/2002,
del 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de
creació del Servei d’Ocupació de Catalunya, actualment la llei en vigència és Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya.
3. Què diu la Llei 27/2013, de racionalització
i sostenibilitat de l’administració local en
matèria de promoció econòmica i ocupació?
Vuit.
L’article 25 queda redactat de la manera següent:

1. El municipi, per a la gestió dels seus interessos
i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics
que contribueixin a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal en els termes que preveu aquest article.
2. El municipi exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la legislació
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de l’Estat i de les comunitats autònomes, en
les matèries següents:
a) Urbanisme: planejament, gestió, execució
i disciplina urbanística. Protecció i gestió
del patrimoni històric. Promoció i gestió de
l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació
i rehabilitació de l’edificació.
b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i
jardins públics, gestió dels residus sòlids
urbans i protecció contra la contaminació
acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.
c) Proveïment d’aigua potable a domicili i
evacuació i tractament d’aigües residuals.
d) Infraestructura viària i altres equipaments
de la seva titularitat.
e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
f ) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
h) Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.
i) Fires, mercats centrals, places, llotges i comerç ambulant.
j) Protecció de la salubritat pública.
k) Cementiris i activitats funeràries.
l) Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.
n) Participar en la vigilància del compliment
de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb
les administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per
a la construcció de nous centres docents. La
conservació, el manteniment i la vigilància
dels edificis de titularitat local destinats a
centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial.
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		 ñ) Promoció en el seu terme municipal de la
participació dels ciutadans en l’ús eficient i
sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
3. Les competències municipals en les matèries
enunciades en aquest article s’han de determinar per llei i s’ha d’avaluar la conveniència de
la implantació de serveis locals de conformitat
amb els principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.
4. La llei a què es refereix l’apartat anterior ha
d’anar acompanyada d’una memòria econòmica que reflecteixi l’impacte sobre els recursos financers de les administracions públiques
afectades i el compliment dels principis d’estabilitat, sostenibilitat financera i eficiència
del servei o l’activitat. La llei ha de preveure la
dotació dels recursos necessaris per assegurar
la suficiència financera de les entitats locals
sense que això pugui comportar, en cap cas, un
despesa més elevada de les administracions
públiques.
		 Els projectes de lleis estatals s’han d’acompanyar d’un informe del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques en què s’acreditin
els criteris assenyalats abans.
5. La llei ha de determinar la competència municipal pròpia de què es tracti, i garantir que
no es produeix una atribució simultània de la
mateixa competència a una altra administració pública».
Deu. L’article 27 queda redactat de la manera següent:

1. L’Estat i les comunitats autònomes, en l’exercici de les seves competències respectives, poden delegar en els municipis l’exercici de les
seves competències.
		 La delegació ha de millorar l’eficiència de la
gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser concorde amb la
legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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		 La delegació ha de determinar l’abast, el contingut, les condicions i la durada d’aquesta,
que no pot ser inferior a cinc anys, així com
el control d’eficiència que es reservi l’Administració delegant i els mitjans personals, materials i econòmics, que aquesta assigni sense
que pugui suposar una despesa més gran de
les administracions públiques.
		 La delegació s’ha d’acompanyar d’una memòria econòmica on es justifiquin els principis
a què es refereix el paràgraf segon d’aquest
apartat i es valori l’impacte en la despesa de
les administracions públiques afectades sense
que, en cap cas, pugui comportar una despesa
més gran d’aquestes.
2. Quan l’Estat o les comunitats autònomes deleguin en dos o més municipis de la mateixa
província una o diverses competències comunes, aquesta delegació s’ha de fer seguint criteris homogenis.
		 L’Administració delegant pot sol·licitar l’assistència de les diputacions provincials o entitats equivalents per a la coordinació i el seguiment de les delegacions que preveu aquest
apartat.
3. Amb l’objecte d’evitar duplicitats administratives, millorar la transparència dels serveis
públics i el servei a la ciutadania i, en general, contribuir als processos de racionalització administrativa, generant un estalvi net de
recursos, l’Administració de l’Estat i les de les
comunitats autònomes poden delegar, seguint
criteris homogenis, entre d’altres, les competències següents:
		 a) Vigilància i control de la contaminació ambiental.
		 b) Protecció del medi natural.
		 c) Prestació dels serveis socials, promoció de
la igualtat d’oportunitats i la prevenció de
la violència contra la dona.
		 d) Conservació o manteniment de centres sanitaris assistencials de titularitat de la comunitat autònoma.
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		 e) Creació, manteniment i gestió de les escoles infantils d’educació de titularitat pública de primer cicle d’educació infantil.
		 f ) Realització d’activitats complementàries
en els centres docents.
		 g) Gestió d’instal·lacions culturals de titularitat de la comunitat autònoma o de l’Estat,
amb estricta subjecció a l’abast i les condicions que deriven de l’article 149.1.28a de la
Constitució espanyola.
		 h) Gestió de les instal·lacions esportives de
titularitat de la comunitat autònoma o de
l’Estat, incloent-hi les situades en els centres
docents quan s’usin fora de l’horari lectiu.
		 i) Inspecció i sanció d’establiments i activitats comercials.
		 j) Promoció i gestió turística.
		 k) Comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics.
		 l) Liquidació i recaptació de tributs propis de
la comunitat autònoma o de l’Estat.
		 m) Inscripció d’associacions, empreses o entitats en els registres administratius de la
comunitat autònoma o de l’Administració
de l’Estat.
		 n) Gestió d’oficines unificades d’informació i
tramitació administrativa.
		 o) Cooperació amb l’administració educativa
a través dels centres associats de la Universitat Nacional d’Educació a Distància.
4. Quin paper poden jugar les Diputacions?
De la mateixa manera que la LRBRL descriu els àmbit
competencials generals dels municipis també ho fa,
tot i que, de manera menys detallada pel cas de les
entitats supramunicipals. En concret pel que fa a les
províncies, la llei reconeix la seva naturalesa d’entitats locals de suport i coordinació dels serveis municipals, en particular a l’article 36 s’enumeren el llistat
de competències que, a banda de les competències
específiques que les lleis estatals i autonòmiques els
podrien transferir, són les següents:
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a) La coordinació dels serveis municipals entre sí
per garantir una prestació integral i adequada.
b) L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de
menor capacitat econòmica i de gestió.
c) La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i en el seu cas supracomarcal.
d) En general, el foment i l’administració dels interessos de la província.
Legislació d’àmbit autonòmic
• El nou Estatut d’autonomia 2006.
• RD 2/2003 de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
• La Llei 5/1987 de règim provisional de competències de les diputacions provincials.
• El RD 4/2003 o Text refós de la llei sobre l’organització comarcal de Catalunya.
• La Llei 7/1987 d’actuacions públiques especials
en la conurbació de Barcelona i les comarques
de la seva influència.
5. Quines són les competències a nivell comarcal, Consells Comarcals?
Les competències comarcals són esmentades a la
LOCC (Llei d’organització comarcal de Catalunya).
Però cal anar al Decret 219/1989 de la Generalitat d’1
d’agost que és el que preveu la delegació de certes
funcions als consells comarcals com són:
• Transport escolar col·lectiu.
• Ajuts individuals de desplaçament als alumnes.
• Establiment i gestió d’escoles-llar
• Menjadors i cantines escolars i beques i ajuts
de menjador, en centres públics que escolaritzin alumnes procedents de diversos municipis.
• Programació i gestió de colònies i convivències
escolars, intercanvis escolars i rutes culturals,
incloses les beques i ajuts per a aquestes activitats.
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6. Quin paper desenvolupa l’Associació Catalana de Municipis?
L’ACM és la principal veu del municipalisme català
amb més d’un miler d’associats.
Té les funcions següents:
• Defensar i representar els interessos del món
local davant d’altres administracions supramunicipals.
• Assessorar i donar suport als ens locals.
• Analitzar i reflexionar acuradament sobre tot
el que afecta al món local.
• Editar publicacions relacionades amb temàtiques que afecten al món local.
• Dissenyar, planificar i organitzar la formació
d’electes, oferim un ampli ventall de recursos
per a tots els treballadors públics dels ens locals.
• Comprem de forma agregada serveis per a millorar les condicions econòmiques i administratives dels ens locals.
Per tant, ofereix als electes i tècnics del món local
les eines per a desenvolupar millor la seva tasca del
dia a dia.
Amb els àmbits de treball:
• Suport als tècnics i representants municipals,
sobre qüestions jurídiques i econòmiques.
• Elaboració d’informes jurídics que faciliten la
interpretació de la legislació que afecta al món
local.
• Participació en jornades i seminaris de dret local adreçats als càrrecs electes i al personal de
l’administració local.
• Elaboració de notes informatives i d’anàlisi
dels canvis legislatius quan afecten a l’administració local.
• Enviament i elaboració de butlletins que recullen la diversitat de canvis legislatius.
• Informació relativa a convocatòries de subvencions.
La seva URL és www.acm@acm.cat
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7. Quina és la norma de Catalunya que regula
les competències municipals?
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, LCAT 2003/380, als articles 66,
67, 68, 69, 70 i 71 —en particular l’article 66.3 apartat o
i l’article 71 apartat a.
Capítol II
Les competències municipals
Article 66
Competències municipals i locals

		 66.1 El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot
promoure tota mena d’activitats i prestar tots els
serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.
		 66.2 Els ens locals tenen competències en els
àmbits de la participació ciutadana, de l’autoorganització, de la identitat i la representació
locals, de la sostenibilitat ambiental i la gestió
territorial, de la cohesió social, de les infraestructures de mobilitat, de la connectivitat, de la
tecnologia de la informació i de la comunicació,
dels abastaments energètics i de la gestió de recursos econòmics, amb l’abast que fixen aquesta
Llei i la legislació sectorial respectiva.
		 66.3 El municipi té competències pròpies en
les matèries següents:
		 a) La seguretat en llocs públics.
		 b) L’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes.
		 c) La protecció civil, la prevenció i l’extinció
d’incendis.
		 d) L’ordenació, la gestió, l’execució i la disciplina urbanístiques; la promoció i la gestió
d’habitatges; els parcs i els jardins, la pavimentació de vies públiques urbanes i la
conservació de camins i vies rurals.
		 e) El patrimoni historicoartístic.
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		 f ) La protecció del medi.
		 g) Els abastaments, els escorxadors, les fires,
els mercats i la defensa d’usuaris i de consumidors.
		 h) La protecció de la salubritat pública.
		 i) La participació en la gestió de l’atenció
primària de la salut. j) Els cementiris i els
serveis funeraris.
		 k) La prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció socials.
		 l) El subministrament d’aigua i l’enllumenat
públic, els serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus, les clavegueres i el tractament d’aigües residuals.
		 m) El transport públic de viatgers.
		 n) Les activitats i les instal·lacions culturals i
esportives, l’ocupació del lleure, el turisme.
		 o) La participació en la programació de l’ensenyament i la cooperació amb l’administració
educativa en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres docents públics; la
intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la participació en la vigilància
del compliment de l’escolaritat obligatòria.
		 66.4 En els àmbits materials a què es refereix
l’apartat 2, les lleis han de determinar les competències dels municipis, segons:
		 a) Els principis de descentralització, autonomia, subsidiarietat i de màxima proximitat
de la gestió administrativa als ciutadans.
		 b) La capacitat de gestió dels municipis, amb
una consideració especial a llur demografia
i als sotmesos a règim municipal especial.
		 c) Les característiques pròpies de cada activitat pública.
		 d) El principi d’igualtat del ciutadans en l’accés als serveis públics.
Article 71
Activitats complementàries

		 71.1 Per a la gestió dels seus interessos, el municipi també pot exercir activitats complementà-
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ries de les pròpies d’altres administracions públiques i, en particular, les relatives a:
		 a) L’educació.
		 b) La cultura, la joventut i l’esport.
		 c) La promoció de la dona.
		 d) L’habitatge.
		 e) La sanitat.
		 f ) La protecció del medi.
		 g) L’ocupació i la lluita contra l’atur.
		 h) Els arxius, les biblioteques, els museus, els
conservatoris de música i els centres de belles arts.
		 i) El foment de les estructures agràries i la
prestació de serveis d’interès públic agrari.
		 71.2 Per a la realització d’aquestes activitats,
els municipis poden exercir les potestats d’execució que no estiguin atribuïdes per la legislació a
altres administracions públiques, inclosa, si s’escau, la de dictar reglaments interns d’organització dels serveis corresponents.
8. Quines són les principals normes de Catalunya que regula les competències en matèria
d’Ocupació?
• Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya
• Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals
• Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives
9. Quin és l’objecte, finalitats i principis rectors de la llei 13/2015, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya?
Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte:
a) Ordenar el sistema d’ocupació de Catalunya,
com a conjunt d’entitats, serveis i programes
necessaris per a promoure i desenvolupar la
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política d’ocupació, per a garantir un servei
públic de qualitat que asseguri la coordinació
i l’optimització de tots els seus recursos. El
sistema d’ocupació de Catalunya comprèn els
serveis públics d’ocupació i el conjunt d’entitats públiques i privades que, amb finançament
públic, presten serveis i desenvolupen programes en el marc de l’Estratègia catalana per a
l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les
polítiques d’ocupació, i sota els criteris fixats
per aquests serveis i programes.
b) Establir el marc d’ordenació de les polítiques
públiques d’ocupació a Catalunya, per a cobrir la
gestió de serveis i programes destinats a millorar
les oportunitats d’inserció laboral de les persones, millorar la competitivitat de les empreses,
promoure el desenvolupament local i, en general,
millorar el funcionament del mercat de treball.
c) Regular el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a organisme autònom de la Generalitat,
que exerceix les competències en matèria de polítiques d’ocupació i que, com a centre de governança del sistema d’ocupació de Catalunya, cerca procediments més cooperatius i participatius.
d) Garantir el dret subjectiu a l’ocupabilitat de les
persones, entès com el dret a disposar, al llarg
de tota la vida activa i especialment en el cas
de les persones en demanda d’ocupació, d’una
cartera de serveis que inclogui com a mínim
l’orientació, la formació, la intermediació i
l’acompanyament, adequats a les característiques i necessitats de cada persona, que les ajudi
a millorar-ne l’ocupabilitat, en els termes establerts per aquesta llei.
e) Facilitar la col·laboració, la cooperació i la
coordinació del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya amb els departaments amb competències en polítiques de foment de l’activitat
econòmica i del teixit productiu, en polítiques
educatives, sanitàries, assistencials i universitàries, per a afavorir l’ocupació, la consolidació
i el creixement empresarial, l’emprenedoria i
els llocs de treball més qualificats.
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f ) Garantir a les persones amb un elevat grau de
vulnerabilitat i necessitats de suport –com,
entre altres, les persones amb discapacitats o
les persones amb trastorn mental– la prestació
dels serveis especialitzats adequats per a la inserció laboral, el manteniment de l’ocupació i
la promoció de la carrera professional.
g) Integrar els serveis locals d’ocupació, per llur
condició d’Administració pública, dins l’ordenació del sistema d’ocupació de Catalunya i
fer-los participar en el finançament de les polítiques públiques d’ocupació.
h) Facilitar la cooperació i la coordinació entre el
sistema de formació i qualificació professionals
de Catalunya i el sistema d’ocupació de Catalunya per a millorar la formació dels desocupats,
afavorir la transició inicial al món del treball de
les persones que s’hi formen i promoure l’aprenentatge permanent.
i) Facilitar la cooperació amb les universitats
com a agents clau per a la formació inicial i al
llarg de la vida laboral, el foment de l’emprenedoria, el naixement de noves empreses intensives en coneixement i el desenvolupament de
nous nínxols d’ocupació.
Article 2. Finalitats
Les finalitats del sistema d’ocupació de Catalunya són promoure el ple desenvolupament del dret
a l’ocupació digna, estable i de qualitat, i afavorir la
configuració d’un mercat de treball que contribueixi
de manera eficient a garantir l’ocupabilitat de les persones, cobrir les necessitats de personal adaptat als
requeriments de les empreses, i també afavorir la cohesió social i territorial, mitjançant la gestió integral
de totes les polítiques d’ocupació que competencialment li puguin correspondre.
Article 3. Principis rectors
Totes les entitats que integren el sistema d’ocupació de Catalunya i que hi participen s’han d’ajustar als
principis rectors següents:
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a) Igualtat d’oportunitats, no-discriminació i cohesió social: les persones han de poder accedir
a l’ocupació i als serveis que ofereix el sistema
d’ocupació de Catalunya en condicions d’igualtat i no-discriminació, sens perjudici de prioritzar les persones i els col·lectius amb més
dificultats per a accedir a l’ocupació, per a contribuir a la cohesió social i promoure un mercat
del treball que fomenti la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.
b) Cohesió i reequilibri territorial: el sistema
d’ocupació de Catalunya ha de promoure polítiques d’ocupació adaptades a les característiques i necessitats del mercat de treball de cada
territori, amb una especial atenció als territoris
amb un teixit productiu menys desenvolupat.
Així mateix, el sistema ha de garantir la igualtat d’accés a les polítiques actives d’ocupació
a qualsevol persona de qualsevol territori i de
manera continuada.
c) Gratuïtat i universalitat: els serveis oferts per
les entitats del sistema d’ocupació de Catalunya que siguin de competència pública i finançats amb fons públics s’han de prestar a les
persones i a les empreses de manera gratuïta,
sense poder-los exigir cap contraprestació.
d) Activació: les polítiques d’ocupació han de promoure l’activació laboral de la població en edat
de treballar com un dels factors essencials de
socialització, autonomia personal i assoliment
de la igualtat d’oportunitats, tenint en compte
les necessitats presents i futures del mercat de
treball i de la societat.
e) Coresponsabilitat: els agents que componen el
sistema d’ocupació de Catalunya i que ofereixen serveis i programes finançats amb fons públics, i també les persones que en són usuàries,
han de subscriure el compromís de garantir-ne
l’objectiu final i l’eficàcia.
f ) Adaptació i personalització: els objectius dels
serveis i els programes impulsats pel sistema
d’ocupació de Catalunya s’han d’adaptar a les
característiques i necessitats dels usuaris, ga-
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rantint processos personalitzats i també adaptats a les necessitats de les empreses.
g) Cooperació i coordinació: el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, com a centre de governança del sistema d’ocupació de Catalunya,
ha de garantir que les entitats que el componen
es relacionen i actuen de manera coordinada
per a gestionar i, si s’escau, planificar els serveis ocupacionals, i optimitzar l’ús dels recursos disponibles evitant duplicitats. Tant la cooperació com la coordinació han de tenir especialment en compte els serveis i els programes de
les administracions locals.
h) Utilitat i impacte: les iniciatives que es promoguin des del sistema d’ocupació de Catalunya
han de garantir la integració i la traçabilitat de
les actuacions, i han d’anar acompanyades de
mecanismes que n’avaluïn la qualitat, el resultat, l’impacte, l’eficàcia i l’eficiència.
i) Complementarietat: les polítiques d’ocupació
són serveis i programes especialitzats al servei
de l’impuls de l’activitat productiva mitjançant
la millora de l’ocupabilitat i la creació d’ocupació de qualitat i de la competitivitat de les
empreses. En aquest sentit, són un instrument
que ha de complementar, en l’àmbit operatiu,
la planificació estratègica d’empreses, sectors i
territoris i l’acció de govern d’altres unitats departamentals.
j) Participació: s’ha de garantir la participació
permanent de totes les entitats del sistema
d’ocupació i articular mecanismes de coordinació i planificació conjunta i estratègica per a
l’optimització dels recursos.
k) Traçabilitat: s’ha de garantir el seguiment de
les actuacions i dels recursos com un factor
clau del sistema d’ocupació de Catalunya.
l) Proximitat: s’ha de garantir la proximitat com
a instrument de qualitat en la detecció de necessitats i el lliurament dels serveis al territori,
a les persones i a les empreses.
m) Diversitat i atenció especialitzada: s’ha de promoure una adequada atenció a les necessitats
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de totes les persones i col·lectius per mitjà de
la disponibilitat i la prestació del suport de serveis especialitzats, quan així ho requereixin.

Segona part.
Desenvolupament
local
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10. Què és el desenvolupament local?
És un conjunt de polítiques públiques que tenen com
a principal objectiu la diversificació i el foment de
l’economia i l’afavoriment de l’ocupació. Aquests objectius s’assoleixen, a grans trets, a través de l’aprofitament i explotació dels recursos propis del territori
o bé per mitjà d’estratègies que estimulin la participació d’altres administracions locals o del sector privat.
També es pot definir com l’objectiu final de les polítiques públiques que es desenvolupen a l’entorn d’un
territori determinat.
11. Què no és desenvolupament local?
No s’ha de confondre desenvolupament local amb
activitat econòmica. Aquesta hauria d’anar acompanyada de la millora de les condicions de vida del lloc
en concret i no sempre es relacionen aquestes dues
característiques.
12. Quin origen té el desenvolupament local?
El desenvolupament local, tal com l’entenem avui en
dia, té el seu origen als anys 80. Davant la constatació
que l’atracció de capital estranger, com a recurs principal de creixement econòmic, té molts problemes intrínsecs, s’ha apostat per una política que afavoreixi
el creixement local a partir de valors qualitatius i no
tant quantitatius.
La progressiva descentralització que ha experimentat el nostre país, ha obert les portes a noves
oportunitats a territoris que fins ara no tenien un paper actiu en les polítiques d’ocupació. D’altra banda,
cada vegada més, governs locals han anat fomentant
l’explotació de recursos endògens (propis del territori) per afavorir el desenvolupament local. Són políti-
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ques a més llarg termini i de major fiabilitat, ja que
aporten un grau d’autonomia, factor bàsic pel creixement econòmic i social d’una localitat.
13. Quina és la diferència entre desenvolupament local i creixement econòmic?
Creixement econòmic és un concepte ampli que es
refereix a l’augment quantitatiu de la riquesa. Sobre
la mateixa base, el desenvolupament local corregeix
alguns dels elements desestructurals sobre els quals
es fonamenta sovint el desenvolupament econòmic.
Es tenen en compte aspectes com la millora de les
condicions d’ocupació, el respecte al medi natural i
urbà, la incorporació de les noves tecnologies, etc.
14. Quins són els 10 punts principals que caracteritzen el desenvolupament local?
1. Consciència de a quin context econòmic pertany el municipi
2. Fomentar el lideratge i implicació a nivell polític i tècnic
3. Elaborar una estratègia global:
• Anàlisi dels problemes que cal afrontar
• Avaluació de les accions que ja existeixen
• Examen dels recursos disponibles
• Establir uns objectius per assolir
• Elaborar un pla d’acció
• Crear un sistema de supervisió i avaluació
4. Crear un clima de cooperació i col·laboració
entre els actors del territori
5. Desenvolupar estructures organitzatives adequades per assolir els objectius pretesos
6. Establir vincles entre el projecte i el territori
7. Afavorir un clima favorable
8. Relacionar l’activitat o projecte amb l’ocupació
9. Establir canals de comunicació
10. Implicar els veïns
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15. Quina és l’evolució del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya?
Com ja s’ha mencionat, la Generalitat exerceix les
competències referents a les polítiques d’ocupació
per mitjà del Servei d’Ocupació de Catalunya, creat
per la Llei 17/2002, del 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de
Catalunya.
El SOC és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament de Treball. S’ocupa de la gestió i integració del conjunt d’actuacions i
serveis ocupacionals per mantenir i fomentar l’ocupació estable i de qualitat i l’autoocupació.
Els seus objectius eren:
• prevenir i reduir la desocupació,
• oferir protecció a les persones desocupades
fomentant i garantint la formació professional
ocupacional continuada,
• exercir la intermediació en el mercat laboral,
• garantir l’orientació professional i la readaptació professional permanentment per aconseguir la millora de l’ocupació.
La llei 17/2002, evoluciona i s’actualitza amb l’actual llei 13/2015, que ordena el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, recollit en el Títol III:
16. Quina és la naturalesa, missió i finalitats del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya?
Llei 13/2015: Títol III. El Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya
Capítol I.
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
Article 22.
Naturalesa

1. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és
un organisme autònom de naturalesa pública
i de caràcter administratiu adscrit al departament de la Generalitat que té assignades les
competències en matèria d’ocupació, el qual
n’exerceix la direcció estratègica, en fa el control i en garanteix l’avaluació de l’activitat.
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2. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té
personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa, econòmica, financera, i plena
capacitat d’obrar en l’exercici de les funcions
que té encomanades i per al compliment de
les seves finalitats, i també per a la gestió del
seu patrimoni, d’acord amb el que estableix
aquesta llei, les disposicions que la despleguen
i la legislació general d’entitats autònomes
que li sigui aplicable.
3. En l’exercici de les seves funcions de gestió, el
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i, si escau, tots els organismes dotats de personalitat
jurídica pròpia que en depenen gaudeixen de
la reserva de noms i dels beneficis, les exempcions i les franquícies de qualsevol naturalesa
que la legislació atribueix a l’Administració de
la Generalitat.
Article 23.
Missió i finalitats del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya

1. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és
l’organisme de l’Administració de la Generalitat responsable de l’ordenació, el desenvolupament, l’execució, el seguiment i l’avaluació
dels serveis i programes que despleguen la
política d’ocupació de Catalunya, en el marc
legal vigent.
2. La missió del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya és millorar l’ocupabilitat de les
persones i donar suport a les empreses per a
millorar-ne la competitivitat mitjançant la
planificació, l’organització, la gestió i la integració del conjunt de serveis i de programes
ocupacionals.
3. Les finalitats del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya són:
		 a) Mantenir i fomentar l’ocupació estable i de
qualitat i l’autoocupació.
		 b) Prevenir i reduir la desocupació i oferir
protecció a les persones en situació d’atur.
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		 c) Garantir una atenció especialitzada a les
persones i als col·lectius amb especials dificultats d’accés al mercat de treball.
		 d) Donar oportunitats a la població activa
que cerca millorar la seva ocupació.
4. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
ha de determinar les actuacions que ha de
desenvolupar, amb recursos propis o en col·
laboració amb les entitats del sistema d’ocupació de Catalunya, per a dur a terme les
finalitats de l’apartat 3 i per a executar i desenvolupar polítiques d’ocupació adaptades
a les característiques de les persones, dels col·
lectius, dels sectors i dels territoris, i també a
les necessitats de les empreses.
17. Quines són les funcions del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya?
Article 24. Funcions
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té les
funcions següents:
a) Dirigir, ordenar, planificar, programar i executar els serveis i els programes necessaris per a
promoure i desenvolupar la política d’ocupació, i fer-ne el seguiment i el control.
b) Gestionar els serveis d’informació i d’orientació integral a les persones.
c) Gestionar les prestacions i els subsidis de què
sigui responsable en el marc de les seves competències.
d) Gestionar els programes de formació professional per a l’ocupació i garantir-ne la coordinació amb el sistema de formació i qualificació
professionals vigent a Catalunya.
e) Gestionar la intermediació laboral, d’acord
amb el que estableixi la normativa vigent.
f ) Gestionar programes de prospecció del mercat
de treball.
g) Gestionar la resta de serveis i de programes
d’ocupació.
h) Fomentar l’emprenedoria i l’autoocupació en
coordinació amb els organismes i les unitats
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competents en matèria de promoció econòmica, de l’economia social i la creació d’empreses.
i) Col·laborar amb les empreses que es vulguin
ampliar amb una nova activitat econòmica o
que necessitin fer una nova contractació per a
ajudar-les a disposar dels perfils professionals
que requereixen.
j) Elaborar el projecte de l’Estratègia catalana
per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament
de les polítiques d’ocupació.
k) Elaborar, quan escaigui, les propostes normatives d’àmbit autonòmic en matèria d’ocupació.
l) Formular l’avantprojecte del seu pressupost
d’ingressos i de despeses.
m) Percebre, quan sigui el cas, els ajuts d’altres administracions per al cofinançament d’accions
a càrrec del seu pressupost i justificar-ho per
mitjà dels organismes corresponents.
n) Exercir les funcions de control, d’auditoria i de
sanció relatives al compliment de les obligacions de les entitats que presten serveis ocupacionals, sens perjudici de les competències de la
Inspecció de Treball.
o) Mantenir les bases de dades generades pels sistemes integrats d’informació del sistema d’ocupació de Catalunya i elaborar les estadístiques,
les anàlisis, els estudis i els informes relatius a
la prestació dels serveis i dels programes de la
seva competència. Les dades de les diferents
bases de dades s’han de compilar i s’han d’analitzar desagregades per sexes i per mitjà d’altres variables rellevants per a l’observança de
la garantia de la igualtat d’oportunitats, per tal
de facilitar la incorporació de valoracions de
gènere en les estadístiques, les anàlisis, els estudis i els informes elaborats pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.
p) Elaborar amb caràcter periòdic una agenda
d’avaluacions amb un pressupost assignat.
q) Dur a terme investigacions, estudis i anàlisis sobre la situació del mercat de treball i els
instruments per a millorar-lo, en col·laboració
amb altres administracions i entitats, especi-
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alment les universitats, indicant l’impacte de
gènere per a poder valorar les diferents situacions i necessitats que s’observen en dones i
homes.
r) Impulsar la concertació social i promoure els
instruments necessaris per a executar-la.
s) Executar les funcions relatives a l’obligació
dels empresaris de comunicar els contractes
laborals que es fan i també el finiment corresponent.
t) Exercir les funcions d’execució relatives al
compliment de les obligacions de les empreses
i els treballadors i, si s’escau, exercir la potestat
sancionadora en les matèries relatives a l’ocupació i la desocupació en els termes establerts
per la legislació aplicable, sens perjudici de les
competències de la Inspecció de Treball.
u) Expedir els certificats de professionalitat acreditatius de les competències adquirides mitjançant la superació dels corresponents programes o per la via de l’acreditació de l’experiència laboral.
v) Planificar i executar estratègies de comunicació externa per a potenciar el coneixement i
la utilització dels serveis i programes per part
de les empreses i els treballadors, prestant una
especial atenció a l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació.
w) Complir qualsevol altra funció que se li pugui
encomanar.
18. Què és el Servei Públic d’Ocupació Estatal
(SEPE)?
El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE, Servicio
Público de Empleo Estatal), és un organisme autònom de l’Administració general de l’Estat espanyol,
adscrit al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat
Social, i junt, amb els serveis públics d’ocupació de les
comunitats autònomes, formem el Sistema Nacional
d’Ocupació. Fins al seu canvi de denominació l’any
2003, l’organisme tenia el nom de “Instituto Nacional
de Empleo (INEM)”. Des d’aquesta estructura estatal
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es promouen, dissenyen i desenvolupen mesures i accions per a l’ocupació que són d’execució descentralitzada i adaptades a les diferents realitats territorials.
Les seves principals funcions són:
• Planificar i impulsar propostes de polítiques
d’ocupació centrades en les necessitats de les
persones i de les empreses (orientació professional mitjançant itineraris individuals i personalitzats, formació per a l’ocupació, programes
de forment de l’ocupació, etc..)
• Gestionar les prestacions d’atur, fent efectiu el
dret de les persones sense ocupació a la seva
protecció.
• Fer recerques, estudis i anàlisis, d’àmbit estatal, envers la situació del mercat de treball i les
mesures per millorar-lo.
19. Quina llei el regula?
La llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació
A partir d’aquesta norma l’organisme “Instituto
Nacional de Empleo” passa a denominar-se Servicio
Público de Empleo Estatal).
20. Quina és la normativa sobre la formació
ocupacional transferida a Catalunya?
Des de l’any 1997 s’ha realitzat una política estatal
de transferències de les competències en matèria
d’ocupació a les comunitats autònomes, tant en la
seva gestió de les polítiques actives d’ocupació, com
de les escoles taller i cases d’oficis, així com també
de la formació dels treballadors a partir de l’any 1991.
Tot aquest procés ha finalitzat amb la Llei 56/2003,
d’ocupació, i com a conseqüència les antigues competències de l’INEM han estat traspassades al Servei
d’Ocupació de Catalunya, avui Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
La formació professional ocupacional rep les
competències de la seva gestió l’any 1991.
Reial decret 1577/1991, de 18 d’octubre, (BOE
núm. 268 de 8/11/1991) de traspàs de la gestió de la
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formació professional ocupacional a la Generalitat de
Catalunya.
Reial decret 47/1993, de 15 de gener, (BOE núm.
43 de 19/02/1993) sobre ampliació i modificació de
mitjans adscrits als serveis de l’Administració de l’Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial
decret 1577/1991, de 18 d’octubre, en matèria de gestió
de la formació ocupacional.
Reial decret 1050/1997, de 27 de juny, (BOE núm.
180 de 29/07/1997) sobre traspàs a la Generalitat de
Catalunya de la gestió realitzada pel “Instituto Nacional de Empleo”, en l’àmbit de treball i formació.
21. Quins serveis ofereix l’ACM de suport al desenvolupament local?
L’ACM és una entitat pública al servei de l’administració local (ajuntaments, consells comarcals i diputacions). Des de l’àrea de Dinamització Econòmica
i concretament des de l’àmbit de Promoció Econòmica, l’associació ha assumit el criteri 1 del model
EFQM segons el qual les administracions interactuen
amb els representants de la societat i empresa.
L’àmbit de promoció econòmica i per extensió
englobe l’ocupació, el seu principal objectiu és analitzar i detectar les diferents necessitats que tenen els
departaments de Promoció Econòmica als diferents
ajuntaments catalans i divideix la seva activitat principalment en 5 àmbits:
1. Promoció econòmica (PE): assessorament i
informació en matèria de promoció econòmica així com difusió de l’activitat emprenedora
entre entitats locals.
2. Ocupació (OC): assessorament en matèria de
polítiques actives d’ocupació, informació sobre
programació de pactes territorials d’ocupació, meses locals d’ocupació, iniciatives locals
d’ocupació (I+O) i agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL).
3. Qualificacions i formació professional (QiFP):
assessorament i informació en matèria de qualificacions i formació professional.
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4. Informació i orientació professional (IiOP):
assessorament a les entitats locals de totes les
ofertes de formació en el territori.
5. Comunicació (CO): comunicació i difusió de
les accions i dels programes generats en l’àrea
de promoció econòmica i ocupació a través de
la revista mensual.
22. Què és la cooperació local territorial?
L’activitat que genera un pla estratègic de desenvolupament local no es limita exclusivament dins les fronteres politicoadministratives d’un mateix municipi. El
treball en xarxa entre municipis veïns és fonamental.
Cal identificar els diferents sistemes productius territorials per promoure la cooperació entre municipis
i altres agents locals que en participin. Les polítiques
de desenvolupament local ( ja sigui a baix nivell o comarcal, o consorcis, mancomunitats o diputacions)
basen gran part del seu èxit en una actuació conjunta
coordinada o en xarxa. Aprofitant el coneixement de
les necessitats pròpies de cada municipi i del territori més immediat, el treball en xarxa permet aprofitar
recursos i optimitzar els resultats, amb la qual cosa es
permet un creixement més estable.
23. Quines són les línies bàsiques per a la millora de les polítiques de desenvolupament?
Al marge dels plans estratègics endegats des de cada
municipi, existeixen millores estructurals que ajuden
a la millora dels resultats de les polítiques de desenvolupament local. Entre aquestes hi ha la millora del
hardware i el software en les infraestructures, l’increment de la presència dels governs locals en les
polítiques de desenvolupament, la coordinació en
polítiques de desenvolupament conjuntes, la millora
en el reciclatge, la formació i la possibilitat de mobilitat dels recursos humans, la capacitat per combinar
productivitat econòmica, ocupació i equilibri social,
les mesures a favor de les categories específiques dels
treballadors i les polítiques per al manteniment de
l’ocupació i creació de noves ocupacions.
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24. Quins són els principis bàsics del desenvolupament local?
És un procés de millora de la qualitat de vida (increment en el grau de satisfacció de necessitats) d’un col·
lectiu que viu en un espai local i s’hi sent arrelat.
El desenvolupament local té incidència directa
sobre dos àmbits:
• l’econòmic: els empresaris utilitzen la seva capacitat i iniciativa amb la finalitat d’organitzar
els factors productius locals de forma que els
productes generats resulten competitius en el
mercat,
• el sociocultural i institucional: els valors i institucions locals serveixen de base al procés de
desenvolupament.
25. De quina manera influeix el territori en les
polítiques de promoció?
Influeix cada vegada més en les condicions de vida i
treball dels ciutadans. Aquest fet té clares conseqüències econòmiques, comercials i financeres, afecta
també el camp social entès en el seu sentit més ampli.
A nivell local, aquestes polítiques poden representar
una sortida a una situació de crisi o estancament. La
lluita contra les desigualtats en el mercat de treball
és un eix fonamental de qualsevol política municipal
ambiciosa. Però també és evident que les polítiques
de promoció ajuden al desenvolupament, d’una manera sostenible, d’un territori, poble o ciutat.
26. Com podem endegar polítiques de desenvolupament des de l’Administració local?
Amb una visió transversal i àmplia dels diferents
àmbits d’actuació de la promoció econòmica local.
És vital conèixer la realitat socioeconòmica del teu
municipi per poder aplicar polítiques d’ocupació coherents. Mantenir-se informat diàriament de la multitud d’iniciatives que les diferents institucions generen per poder desenvolupar projectes és també important. Per altra banda, també ho és el fet de poder
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disposar d’una estructura de personal que faciliti tant
la recerca de la informació com el desenvolupament
dels diferents projectes.
27. Com puc planificar el meu departament?
La planificació d’un departament requereix un pla
d’acció com a base per emmarcar totes les funcions i
actuacions que es duguin a terme. És a partir d’aquesta estratègia que s’identificaran les funcions de cada
membre de l’equip. En la gestió diària serà indispensable determinar les necessitats de cada membre de
l’equip per al seu perfeccionament, alhora que planificar i organitzar les funcions d’aquest i fer-ne una valoració constant per tal d’oferir una qualitat en el servei.
28. Què és el desenvolupament endogen?
El desenvolupament local es pot fonamentar sobre
recursos exteriors o exògens; recursos que provenen
d’inversors de fora. Tanmateix, s’aconsella basar el
creixement local en els recursos endògens. En cas
que el capital fos exogen es recomana “endogenitzar-lo” adaptant els interessos del capital inversor al
benefici del municipi. Es diu, doncs, que desenvolupament local i desenvolupament endogen i exogen
són gairebé el mateix.
29. Què és la planificació estratègica?
El terme planificació estratègica serveix per definir
un pla que permeti assolir un nombre determinat
d’objectius sobre un territori, establint les accions
necessàries per assolir-los. Aplicat a l’àmbit local, es
tracta d’aprofitar les oportunitats que ofereix un territori i neutralitzar les amenaces que es puguin generar fora del municipi.
30. Com es planifica?
S’ha d’emprar una metodologia transversal que creï
un clima de cooperació entre els diferents agents que
han d’intervenir i consensuar així, aspectes com el di-
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agnòstic de l’economia local, on es poden detectar els
punts forts i febles; establir objectius específics en les
diferents línies d’actuació/estratègies.
31. Quines estratègies podem seguir?
El concepte planificació estratègica es refereix a
l’aprofitament de les oportunitats que ofereix un territori i la neutralització de les amenaces que pot generar l’entorn exterior. Una bona planificació estratègica parteix d’un bon anàlisi per aprofitar i optimitzar
els punts forts de l’Administració pública local. Tots
els agents locals han de treballar en una mateixa direcció i sota un objectiu comú.
Afrontar el desenvolupament local des d’un punt
de vista integral a dos nivells: els camps o àmbits sobre els quals es vol actuar i els recursos de què es disposa per tirar endavant el projecte.
32. Qui són els actors de desenvolupament local?
Els actors del desenvolupament local són tots aquells
agents que interactuen en un territori diagnosticant,
planificant, executant i fent el seguiment de plans de
desenvolupament local. Aquestes accions han d’anar
liderades i coordinades per l’administració local corresponent.
Entenem com a actors: ajuntaments, consell comarcals, diputacions i altres ens locals, agents socials,
associacions empresarials, lúdiques i d’altres relacionades amb el pla o projecte.
33. Quins són els agents socials?
Entenem per agents socials aquelles organitzacions
representatives de qualsevol activitat econòmica i
empresarial.
Es divideixin en dos grups:
• Organitzacions empresarials: Foment del Treball, CECOT, CEPIME, COELL, CEPTA, PIMEC, etc.
• Organitzacions sindicals: des d’un punt de vista laboral les majoritàries són UGT i CCOO.
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34. Quins són els actors que actuen al territori?
Les persones, les administracions –locals, autonòmica
i estatal-, els agents socials, les associacions i federacions empresarials amb àmbit d’actuació en el territori.
Les empreses del territori i les associacions i federacions no empresarials que estan constituïdes.
35. Com podem implicar els actors territorials?
Entenem que la responsabilitat i el lideratge corresponen a l’administració més propera, que en aquest
cas és la local.
Es pot fer a través de diversos instruments: creant
una unitat o àrea de desenvolupament local i promovent una mesa, consell assessor, etc, amb la participació de tots els agents que interactuen al territori
(per tal d’explicar la nostra política i alhora recollir
aportacions i inquietuds dels actors tot buscant la implicació de tots).
36. Quina importància té la formació professional?
La Formació Professional té un importància cabdal i
alhora és element clau per a la competivitat, ocupabilitat i el desenvolupament econòmic i social del país,
i en conseqüència del local i dels diferents territoris.
La formació professional pròpia, entesa en termes
globals, que integra la formació professional inicial i
la formació professional per a l’ocupació , s’ha de basar en les característiques següents:
- Flexible
- Personalitzada
- Permeable
- Pràctica
- Global
- Competencial
- Assequible però, alhora sostenible
El model català de formació professional ha de
ser un eix vertebrador dels nostres valors, que estan
al costat de les necessitats de la nostra societat i específicament de les persones treballadores, dels joves
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especialment i de les empreses, aquest model està definit en la llei 10/2015, de formació i qualificació professionals, actualment en desplegament.
37. Quina importància té la R+D+I?
És important tenir sempre present que avançar vol
dir innovar. En aquesta línia, la creació de noves empreses requereix establir una línia d’actuació. Tot
projecte necessita ser desenvolupat tècnicament i financerament. En aquest punt hi juga un paper molt
important l’afavoriment de la creació d’empreses i
que aquestes tinguin accés a centres de R+D+I ( recerca, desenvolupament i innovació ) i dur a terme
accions de formació dirigides.
38. En quines etapes estratègiques es pot dividir el desenvolupament local? Com s’estructura un pla de desenvolupament local?
Un pla de desenvolupament local es pot dividir en diferents estadis:
• el primer: l’anàlisi de l’entorn extern. Aquest
ens ha de permetre valorar els punts a favor i
en contra.
• el segon: valorar el potencial endogen: infraestructures, personal, recursos econòmics, tecnològics, socials i culturals i el capital social.
• el tercer: valorar els objectius estratègics. Cal
tenir clar quin és l’objectiu per poder actuar
més efectivament. Pot ser la creació d’empreses, formació, millora dels serveis públics o
creació d’ocupació.
• el quart: moment en què els agents locals recullen les conclusions i estableixen el pla d’acció
que cal seguir.
39. Què vol dir potencial endogen?
En un món on la globalització s’accentua, és important conèixer les habilitats dels recursos que estan a
l’abast de les entitats locals i que són la base sobre la
qual es poden construir els projectes d’àmbit local.
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És un desenvolupament de baix cap amunt. També és
important esperonar els agents locals a teixir un sistema econòmic que vagi més enllà de l’àmbit local al
qual pertanyen i crear així vincles amb altres territoris veïns. L’anàlisi dels recursos i la seva potencialitat
mesurarà les possibilitats del futurs projectes.
40. Quins han de ser els objectius estratègics?
Genèricament són les polítiques que permeten assolir els principis estratègics (serveis que contribueixen
a la millora de la seva qualitat de vida). Defineix uns
objectius a llarg termini i les actuacions que calen per
aconseguir-los. Per això cal tenir en compte tots els
condicionants (externs i intens).
Aplicat al món local la planificació estratègica
treballa amb un objectiu que és aprofitar les oportunitats i neutralitzar les amenaces que es presenten a
l’entorn exterior, aprofitant els punts forts de l’organització pública. L’estratègia també permet conèixer
quins recursos cal integrar.
A partir de l’objectiu estratègic s’inicia l’objectiu
anual que té un cicle de gestió estratègica en 4 fases
definides: definició, pressupost, responsables i objectius intermedis.
41. Què és un pla d’acció?
Descripció pràctica de les accions i projectes concrets que es duen a terme en el marc de l’estratègia
del desenvolupament. Els programes i projectes han
d’estar relacionats amb l’estratègia territorial i han
d’anar acompanyats d’un calendari d’activitats a mitjà
i llarg termini de la gestió, dels fons de finançaments
previstos i de l’avaluació del cost d’implementació.
42. Com puc elaborar un pla d’acció? Quines
passes he de seguir?
Els principals objectius d’un pla d’acció són: el foment de la dinamització; el desenvolupament de les
infraestructures, aportació i millora de terrenys, sòl
i immobles; suport a la millora de la competitivitat;
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reestructuració, diversificació i creixement industrial; creació de noves empreses; captació d’inversions
externes; introducció de les noves tecnologies, avaluació de les qualificacions professionals i la millora de
la formació i assistència tècnica.
A partir d’aquí es recomanen un seguit de passes
esquemàtiques que s’estructuren de la següent manera:
• Primera: la identificació i anàlisi de les necessitats i problemes detectats a la diagnosi.
• Segona: dissenyar un conjunt de prioritats dels
problemes que cal afrontar segons la línia estratègica dibuixada.
• Tercera: valorar la possibilitat d’implicar els
actors públics i privats i trobar una solució de
consens.
• Quarta: formular i traslladar les conclusions en
forma de programes i projectes i establir també
un cronograma d’execució.
• Cinquena: fer un seguiment del pla.
43. Com puc elaborar programes i projectes?
Els programes i projectes són la fase justament posterior a l’elaboració d’un pla d’acció. Tanmateix no els
podem confondre. Un programa és el conjunt de projectes que es relacionen entre si amb un objectiu global
comú i que sorgeixen del mateix objectiu estratègic.
Un cop definit el pla de desenvolupament o estratègia,
cal posar en funcionament un pla concret o accions directes sobre el territori. Aquests són els projectes.
44. Quina diferència hi ha entre estratègia i projecte?
El concepte d’estratègia pot tenir moltes definicions
però una de bastant acceptada és la que la defineix
com el conjunt d’accions que es portaran a terme per
aconseguir una determinada finalitat.
Una estratègia té sempre una missió, una visió i
uns valors, per exemple:
• Missió: donar serveis als ciutadans amb la finalitat de contribuir a la millora de la seva qualitat de vida.
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• Visió: volem ser un municipi orientat a l’activitat industrial, activitat turística, activitat forestal, etc .
• Valors: orientació al conjunt de ciutadans i ciutadanes, millora contínua, treball en equip.
En canvi definim projecte com un conjunt articulat i coherent d’activitats orientades a assolir un o
més objectius seguint una metodologia lògica, per a la
qual serà necessari un equip de persones idònies, així
com també altres recursos quantificats en forma de
pressupost, que preveu arribar a uns resultats d’acord
amb les normes i les bones pràctiques establertes i la
seva programació en el temps respondrà a un cronograma amb una duració limitada.
45. Què vol dir factors externs?
Els podem definir com tots aquells que no depenen
de nosaltres, de la nostra estructura ni de la capacitat
d’actuar, altrament aquests factors depenen d’altres
on nosaltres no podrem incidir.
46. Què he de tenir en compte per definir el meu
pla d’actuació?
Existeixen diferents situacions possibles que actuen
sobre terrenys també diferents entre ells. Per aquesta
raó, els especialistes desaconsellen, sempre que sigui
possible, donar per bo un únic esquema que estructuri una àrea o línia d’actuació. Tot i això, experts
economistes han citat alguns punts que sí són vàlids
per a la majoria de casos: la diversificació del sistema
productiu, la creació de noves empreses que ajudin a
mantenir el nivell d’ocupació, l’impuls de la innovació
empresarial, facilitar l’accés al crèdit per als emprenedors i la captació d’inversions.
47. Què és la viabilitat d’explotació dels recursos locals endògens?
Dins la planificació estratègica un dels punts més importants és la valoració de la possible explotació dels
recursos humans, econòmics i financers, tecnològics
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i el capital social; com els podem utilitzar i involucrar
dins el nostre projecte.
48. Quines passes he de seguir per planificar el
creixement a nivell local?
Definir el concepte d’empresa o activitat que volem, a
què ens dedicarem, a qui li proporcionarem productes, serveis, idees, projectes; valorar la seva viabilitat
inductivament, deductivament, conscientment, inconscient i/o subconscientment. Subjectivament, no
ens hem de deixar portar per les nostres percepcions,
visions, il·lusions, expectatives; hem de dissenyar una
missió, una estratègia, unes polítiques, uns objectius
i els mitjans; fer un pla de viabilitat, valoració objectiva: humana, econòmica i financera; donar-li vida i
aconseguir que evolucioni i sobrevisqui.
49. Quins són els aspectes a tenir en compte en
la dinamització empresarial local?
La dinamització empresarial local i de suport a la creació de noves empreses cal ajustar-la a les particularitats de cada territori i entorn productiu. Alguna de
les polítiques més eficients són: impuls dels recursos
propis del territori; desenvolupament de les noves
tecnologies; creació d’un centre de suport a les petites i mitjanes empreses i formació gerencial; creació
de noves empreses; ajudar les empreses en l’accés al
crèdit per a operacions a mitjà i llarg termini; assessorament financer per mitjà d’acords amb entitats financeres, captació d’inversions.
50. Com puc fomentar la identitat local en l’àmbit de la promoció?
La projecció d’una imatge exterior pot afavorir les
capacitats endògenes i ajudar també a l’aprofitament
del dinamisme exogen. En la millora dels recursos
humans és important tenir en compte aspectes com
la formació, ja que si les habilitats i competitivitat milloren al global de l’entorn geogràfic es poden aprofitar millor els recursos propis i atraure els recursos
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exògens. La formació ha d’anar encaminada a satisfer la demanda d’innovació de cada territori. També
s’han d’elaborar bancs de dades de les competències
professionals del personal i contrastar-los amb les necessitats de les empreses, la qual cosa permet detectar les necessitats o manques existents.
51. Quina importància tenen les infraestructures i equipaments bàsics?
El conjunt d’infraestructures i equipaments bàsics
d’un municipi o ens local és clau per tal de facilitar
la relació dels ciutadans amb l’Administració local i
facilitar al conjunt de la població el seu benestar i el
desenvolupament com a poble, ciutat, comarca o territori en concret. Els equipaments bàsics són bàsicament els següents:
• Equipaments municipals educatius i de formació
• Equipaments municipals sanitaris
• Equipaments municipals de cultura
• Equipaments municipals esportius
• Equipaments municipals de promoció econòmica
• Oficines d’atenció ciutadana
• Oficines de registre
• Serveis de seguretat ciutadana
• Etc.
Per tant, disposar d’infraestructures i equipaments per promoure la promoció econòmica des del
punt de vista de donar informació, fer diagnòstics,
facilitar la creació d’iniciatives i la seva posada en
marxa, és clau per facilitar el desenvolupament local.
52. És important conèixer altres experiències
similars?
És fonamental conèixer les “bones pràctiques” d’altres municipis. Establir un sistema d’informació
territorial que identifiqui els recursos d’una regió
(humans, socials, culturals, mediambientals), com es
reparteixen, quines activitats es realitzen en altres
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indrets. La visió que ofereix un brains marquing (observació i seguiment de projectes i bones pràctiques
d’altres municipis) augmenta la possibilitat del treball en xarxa i conseqüentment disminueix el risc i
augmenten les possibilitats d’èxit.
53. Quina importància té el medi ambient en el
desenvolupament local?
El desenvolupament local incorpora també el factor
de desenvolupament del medi ambient o sostenibilitat entès com un punt de partida des del qual es construeixin iniciatives lligades a la qualitat ambiental.
Val a destacar que els últims anys, s’han promogut
molts projectes entorn a qüestions mediambientals.
Tenim exemples com la gestió de l’aigua, el manteniment dels parcs naturals o el reciclatge. És una mostra que la gestió mediambiental al marge dels costos
que se’n puguin derivar també genera riquesa econòmica i equilibri territorial.
54. Quina importància té? Com es fa el diagnòstic del territori?
Observant i analitzant els paràmetres objecte d’estudi per fer el diagnòstic. Un bon instrument pot ser
a través del DAFO (explicat a la p.134), que és l’anàlisi de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.
55. Què és una agència de desenvolupament local?
És un organisme autònom o depenent de l’Admistració local. La seva raó de ser és la promoció econòmica
i el foment de l’ocupació que promou a través de diverses actuacions i programes específics. També pot
centrar la seva activitat en la informació i assessorament empresarial i la formació.
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56. Com es crea una agència de desenvolupament local?

Hi ha diverses estructures amb personalitat jurídica
pròpia estretament lligades a les polítiques de desen
volupament local: les més importants són els consorcis, les fundacions, les empreses públiques i les
associacions. Així mateix també tenen personalitat
jurídica totes les societats mercantils, que s’agrupen
segons el quadre annex:
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Ressaltem les personalitats de consorcis i fundacions, potser com una de les més utilitzades en l’àrea
de promoció econòmica.
57. Què són els consorcis?
Habitualment, aquesta fórmula consorcial és molt
utilitzada per la mancomunitat de serveis propis de
la coordinació interadministrativa entre consells comarcals i ajuntaments i, fins i tot, diputacions. Sense
perjudici de la participació d’altres actors, públics o
privats, però en aquest darrer cas, l’única condició
és que no persegueixin el lucre propi de les societats
mercantils.
La creació d’un consorci, només pot ser considerat “administració corporativa o de base institucional”, però no té naturalesa territorial, encara que
la seva actuació, sempre es desenvolupi en el marc
d’una administració de base territorial, com és un ens
local o la CCAA o l’Estat.
Té base associativa i, per tant, pot néixer de la iniciativa privada sense ànim de lucre, sempre que en la
seva composició i autorització hi hagi una administració pública i la seva finalitat haurà de dirigir-se a
la gestió de serveis i activitats d’interès local o comú.
La base on es fonamenta la creació d’un consorci,
la podem trobar a:
• la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, art. 87.
• el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, arts. 269 a 272.
• el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, arts. 312 a 314.
Es regiran sempre, a part de per les lleis i normes
abans esmentades, pels seus propis estatuts.
58. Què són les fundacions?
Les fundacions privades són entitats sense ànim de
lucre, constituïdes per la manifestació de voluntat de
les persones físiques o jurídiques que en són les fun-
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dadores, mitjançant l’afecció d’uns béns o d’uns drets
de realització a finalitats d’interès general.
Poden constituir fundacions privades les persones físiques i les persones jurídiques, tant públiques com privades. Les fundacions es basen el la Llei
5/2001, de 2 de maig.
59. Què és un pla d’empresa?
Per crear una iniciativa econòmica, bé sigui una empresa, una unitat de negoci o, en definitiva, una activitat econòmica empresarial, agafarem les característiques d’un pla d’empresa i aquest, segons el model
EFQM d’excel·lència, té les següents parts:
• pla de gerència: en aquesta part es descriu el
projecte amb tota claredat, especificant la missió, la visió i els objectius.
• pla de màrqueting: en aquesta part es realitza
l’anàlisi de la situació que han de tenir els elements que després seran utilitzats per prendre
les decisions, així com també l’estratègia per
donar a conèixer la iniciativa, els seus productes i la comercialització d’aquests.
• pla d’operacions: en aquesta part es defineixen
totes les accions i estratègies de la realització
de les tasques, així com també com i on realitzarem les activitats.
• pla de recursos humans: en aquesta part es defineixen totes les condicions de les persones
implicades en la iniciativa i la resolució dels
conflictes que puguin sorgir.
• pla economicofinancer: en aquesta part s’analitza la viabilitat de la iniciativa –projecte-, així
com també tota la gestió econòmica, el finançament i les inversions.
El conjunt de les cinc parts és el que denominen
“Pla d’empresa”.
60. Què és un viver d’empreses?
És una iniciativa local amb l’objectiu de facilitar la
creació i la consolidació de noves empreses, principalment les micros i petites empreses. Aquests vivers
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ofereixen espais físics adaptats a les seves necessitats
d’instal·lació, així com tota una gamma de serveis de
suport empresarial orientats a millorar les condicions
de desenvolupament de les micro i petites empreses
durant les primeres etapes operatives, per tal d’incrementar les seves possibilitats de supervivència.
El viver d’empresa és una edificació, o un conjunt
d’edificacions, on hi ha locals a disposició dels emprenedors de la zona. Aquests locals, ocupats temporalment a canvi d’un lloguer competitiu en relació
amb el seu entorn, poden ser ocupats per empreses de
serveis (oficines) o per empreses industrials (tallers),
segons les característiques funcionals del centre.
Els vivers ofereixen una àmplia oferta de productes i serveis de valor afegit destinats a facilitar el desenvolupament i creixement de les empreses de nova
creació, tot potenciant els aspectes d’innovació i de valor afegit per a l’entorn local. Es tracta d’un conjunt de
serveis logístics i administratius, recursos d’informació i telemàtics, accés al finançament, consultaria empresarial, formació i activitats de relació empresarial.
Cal destacar que, a més d’aquests serveis que
s’ofereixen des del propi viver, les sinergies i col·
laboracions que es poden establir entre les diferents
micro i petites empreses poden arribar a ser elements
importants per a la seva competitivitat i estratègia de
creixement.
61. Característiques d’una empresa per formar
part d’un viver
Generalment, els vivers d’empresa estableixen uns
requisits perquè les empreses hi accedeixin. A nivell
general podríem destacar-ne els següents:
• Que es tracti d’empreses de nova creació que
creïn llocs de treball.
• Que tinguin domicili social a la província, la comarca o el municipi on es troba el centre.
• Que es presenti un estudi previ de viabilitat
econòmica i tècnica de la nova empresa.
La raó de ser dels vivers d’empresa està totalment
justificada ja que no ofereixen només un espai físic
per desenvolupar l’activitat empresarial a un preu
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competitiu, sinó que recolzen les micro i petites empreses amb unknow-how i una assistència tècnica que
poden resultar d’una importància cabdal per a la seva
supervivència i èxit.
Cal fer la diferència entre un viver d’empresa i un
centre de negocis, ja que aquest últim, en general, tot
i ser una edificació on es concentren un seguit d’empreses i de serveis comuns, no s’ofereixen a uns preus
competitius per a les micro i petites empreses de nova
creació.
62. Què s’entén per consorci?
El consorci és la fórmula organitzativa escollida per
a la descentralització de les polítiques actives d’ocupació (PAO) en el territori. El consorci respon als
principis de cooperació, dimensió territorial i seguretat jurídica i permetrà una major eficàcia en els
processos d’inserció laboral així com un augment de
la competitivitat de l’economia catalana. Els consorcis estaran formats per les entitats cooperadores que
ho desitgin (entitats locals, organitzacions sindicals i
empresarials més representatives i la Generalitat de
Catalunya).
Entre d’altres funcions, planifiquen, programen,
gestionen, avaluen i aproven la programació de totes les polítiques actives d’ocupació que s’executen
en l’àmbit territorial del consorci, en aplicació del
principi de descentralització d’aquestes polítiques i
en el marc de la planificació global que té encomanat
el SOC.
63. Què és ACCIÓ- Agència per a la Competitivitat de l’Empresa?
ACCIÓ és l’agència de suport a la competitivitat de
l’empresa catalana. Està especialitzada en el foment
de la innovació i la internacionalització empresarial i
compta amb una xarxa de 40 oficines arreu del món.
Recull l’experiència i el coneixement de gairebé
30 anys de les trajectòries del CIDEM i del COPCA
desenvolupant programes i serveis de suport de l’empresa catalana. ACCIÓ està adscrita al Departament
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d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Es crea per millorar el suport estratègic i potenciar la competitivitat del teixit empresarial català davant els nous reptes globals. ACCIÓ neix en benefici
de l’empresa, situant-la en el centre de la seva atenció
i apropant-se al màxim a la seva realitat i a les seves
necessitats per acompanyar-la en el seu procés de diferenciació competitiva i de cerca contínua de noves
oportunitats de negoci.
Treballa per a que l’empresa sigui conscient i
aprofiti els canvis al seu entorn i es transformi, potenciant aquells elements diferenciadors que la situen en
una posició d’avantatge vers el futur. ACCIÓ entén
que aquesta diferenciació es produeix fonamentalment a través de dos vectors clau per a la competitivitat empresarial: la innovació i la internacionalització.
ACCIÓ s’estructura en els àmbits següents:
• Internacionaltzació
• Innovació
• Finançament
• Països que actua
• Clústers
• Agenda d’activitats
• Cartera de serveis
• Sectors
La seva URL és www.accio.gencat.cat
64. Què era el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)?
Era un organisme del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya,
que treballava per afavorir tant l’augment dels esforços destinats a l’R+D i innovació, com les relacions
entre els diferents agents del sistema d’innovació.
D’aquesta manera, el CIDEM tenia com a missió
impulsar la innovació de les empreses catalanes com
a mitjà per augmentar la seva competitivitat.
La capacitat d’innovació d’un territori depèn dels
esforços destinats a la creació de nous productes i
processos i de les interaccions dels diferents agents,
particularment empreses, centres públics i privats de
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recerca, universitats i administracions públiques que
formen part del sistema d’innovació.
Aquest organisme es va integrar en l’acció ACC1Ó
des del març de 2008, avui denominat ACCIÓ, Agencia per a la Competitivitat de l’Empresa.
65. Què era el Consorci de Promoció Comercial
de Catalunya (COPCA)?
El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya
(COPCA) era l’instrument del Govern de la Generalitat de Catalunya per promoure la internacionalització de l’empresa catalana i la seva adaptació a les
noves pautes de l’economia mundial.
El COPCA estava formada per la Generalitat de
Catalunya, les cambres de comerç i indústria catalanes, les principals associacions sectorials i d’exportadors, així com per entitats relacionades amb el món
empresarial, financer i de la formació en l’àmbit del
comerç exterior. En total, gairebé eren 100 entitats
membres.
Com a centre de serveis a la internacionalització
de l’empresa catalana, el COPCA disposava d’equips
d’experts especialitzats en la iniciació a l’exportació,
en l’assessorament per mercats i en la consolidació de
la internacionalització de l’empresa, ubicats arreu del
món.
Aquest instrument ha estat integrat en l’acció ACC1Ó des del març de 2008, avui denominat ACCIÓ,
Agencia per a la Competitivitat de l’Empresa.

Tercera part.
Formació professional
inicial i per a
l’ocupació
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66. Quina és la finalitat de la Llei 10/2015, de
formació i qualificació professionals?
Aquesta llei té per finalitat establir una regulació de la
formació professional al llarg de la vida i comprèn el
conjunt d’actuacions, serveis i programes de formació
i qualificació professionals del sistema educatiu i de
la formació per a l’ocupació, promoguts i sostinguts
amb fons públics i destinats a les persones al llarg de
la vida i a les empreses, d’acord amb les competències
que corresponen a la Generalitat.
La Llei crea un marc orientat a l’aplicació del model
de formació professional a Catalunya com a element
estratègic per a millorar el nivell de qualificació professional de les persones, per a incrementar-ne l’ocupabilitat i per a impulsar la competitivitat de les empreses.
La Llei també articula un sistema de formació i
qualificació professionals adaptat a les necessitats de
les persones i de les empreses que permet optimitzar
i compartir, i, si escau, redefinir, alguns dels recursos
i procediments actuals de cadascun dels subsistemes
integrants de la formació professional.
La integració efectiva dels subsistemes de la formació professional requereix la definició dels instruments que permetin compartir, interrelacionar i optimitzar els dispositius i recursos existents.
Aquesta integració es vol dur a terme amb relació
a sis objectius principals, en els quals incideix la Llei:
la informació, l’orientació i l’assessorament, per a facilitar la formació al llarg de la vida; la coordinació de
l’oferta dels subsistemes; l’avaluació i acreditació de
les competències professionals assolides; l’aplicació
de les correspondències entre els títols del sistema
educatiu i els certificats de professionalitat de l’àmbit laboral; la integració de serveis en els centres de
formació professional integrada, i la qualitat i millora
contínua dels serveis.
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67. Quina estructura crea la Llei 10/2015?
Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals (DOGC Núm. 6899 de 25/06/2015)

Creació de la Comissió Rectora dels Sistema
de Formació i Qualificació Professional, que
s’adscriu al Departament de Presidència
ARTICLE 8. NATURALESA I COMPOSICIÓ
1. Es crea la Comissió Rectora del Sistema de Formació i
Qualificació Professionals com a òrgan rector de planificació estratègica i avaluació de les polítiques del sistema de
formació i qualificació professionals.
2. La Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació
Professionals s’adscriu al Departament de la Presidència.
3. La Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació
Professionals és presidida pel president de la Generalitat o
per la persona en qui delegui.

Creació de l’Agència Pública de Formació i
Qualificació Professional de Catalunya
ARTICLE 10. NATURALESA I ADSCRIPCIÓ
1. Es crea l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya com a organisme autònom de caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia, que
té les competències que estableix aquesta llei i les que li
atribueixi el Govern.
2. L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals
de Catalunya és l’òrgan de direcció i coordinació dels serveis bàsics del sistema de formació i qualificació professionals i de gestió dels serveis que li són propis.
3. El Govern ha d’aprovar l’adscripció departamental i els estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. Els estatuts han de desenvolupar
les funcions i l’estructura de l’Agència i completar-ne el règim jurídic i de funcionament.
SISENA. CALENDARI D’APLICACIÓ
1. El Govern ha de desplegar en un termini de tres anys el
contingut d’aquesta llei, especialment el que estableix l’article 5.a.
2. La creació de l’Agència Pública de Formació i Qualificació
Professionals de Catalunya ha de tenir lloc durant el primer
any de desplegament d’aquesta llei.
3. El Govern ha de desplegar reglamentàriament, en el termini de nou mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el pla d’acreditació i qualificació professionals. Les
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persones amb mancances de qualificació professional han
de poder accedir de manera regular i estable a un procediment per a acreditar llur experiència professional que els
permeti qualificar-se per a poder obtenir un lloc de treball
o accedir a un itinerari personalitzat de formació. El pla ha
de fixar anualment els objectius que cal assolir i els indicadors de seguiment, i també les actuacions que s’han de dur
a terme per a aquesta finalitat.

SETENA. APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE L’AGÈNCIA
PÚBLICA DE FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS
DE CATALUNYA
L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de
Catalunya entra en funcionament en el moment en què el Govern n’aprovi els estatuts.

En aquests moments la Presidència del Consell
Català de Formació Professional està delegada pels
titulars dels Departaments amb competències d’Ensenyament i Treball
La Presidència de la Comissió Rectora s’ha delegat en la persona titular del Departament d’Educació.
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RESOLUCIÓ PRE/6/2019, de 4 de gener, per la qual
es delega en la persona titular del Departament
d’Educació la presidència de la Comissió Rectora del
Sistema de Formació i Qualificació Professionals.

		 Per l’article 8 de la Llei 10/2015, del 19 de
juny, de formació i qualificació professionals, es
va crear la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, com a òrgan
rector de planificació estratègica i avaluació de
les polítiques del sistema de formació i qualificació professionals, adscrita al Departament de la
Presidència.
		 Mitjançant l’Acord GOV/153/2018, de 20 de
desembre, es va establir la composició de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals.
		 En el punt 1 de l’Acord esmentat hi figura que
la Comissió Rectora, creada per la Llei 10/2015,
del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, adscrita al Departament de la Presidència, és presidida pel president/a de la Generalitat
o persona en qui delegui.
		 Per tot això, Resolc:
		 1. Delegar en la persona titular del Departament d’Educació la presidència de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i
Qualificació Professionals.
		 2. Aquesta Resolució produeix efectes des de
l’endemà de la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 4 de gener de 2019
Joaquim Torra i Pla
President
68. Què és el Consell Català de Formació Professional?
Està definit a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació:
Article 174
Consell Català de Formació Professional

1. El Consell Català de Formació Professional és
l’òrgan de consulta i d’assessorament del Govern respecte de la formació professional, de
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composició interdepartamental, en què participen administracions locals, organitzacions
empresarials i organitzacions sindicals.
2. El Consell Català de Formació Professional
ha d’articular els mecanismes necessaris per
a assolir progressivament la integració dels
subsistemes de la formació professional a Catalunya i, amb aquesta finalitat, ha d’exercir
les funcions, formular les propostes i emetre
els informes establerts pel seu ordenament específic.
El Consell Català de Formació Professional és
crea pel Decret 21/1999, de 9 de febrer, i és modifica
pel 323/2011, de 19 d’abril.
Finalment, per l’entrada en vigència de la Llei
10/2015, en la disposició addicional tercera disposa:
Tercera
Consell Català de Formació Professional
1. En el moment d’entrada en funcionament de
l’Agència Pública de Formació i Qualificació
Professionals de Catalunya, el Consell Català
de Formació Professional passa a denominar-se
Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya i resta adscrit a l’Agència.
2. El Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ha d’elaborar i aprovar el
seu reglament de funcionament intern.
69. Quin paper té la formació en el desenvolupament local?
El desenvolupament local es basa, en gran part, en les
habilitats personals dels treballadors que habiten al
municipi. Les persones ben preparades, que s’adapten a les necessitats del mercat de treball, resulten
molt atractives per als inversors, que hi veuen un valor afegit. Aquesta característica s’accentua més en
un país com Catalunya, en el qual el treball i l’esforç
de les persones és la principal font de riquesa.
També cal tenir present que la integració de la
immigració passa principalment per la formació en
diferents àmbits.
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70. Quins són els ensenyaments professionalitzadors del Departament d’Educació?
Són tots aquells que contempla les disciplines següents:
• Formació professional
• Arts Plàstiques i disseny
• Música
• Dansa
• Ensenyaments artístics superiors
• Ensenyaments esportius
• Idiomes a les EOI
• Programes de formació i inserció
• Cursos per accedir a cicles
• Educació d’adults
• Itineraris formatius específics
71. Quins són els ensenyaments professionals
del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies?
En l’ámbit de treball són gestionats pel Servei Públic
d’Ocupació, SOC, que és un organisme autònom, adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que dóna servei en els àmbits que afecten a l’ocupació i al desenvolupament local.
Els programes del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya relacionats amb la formació professional
per a l’ocupació tenen com a objectiu comú garantir l’existència d’una oferta formativa accessible que
prepari les persones en situació d’atur perquè puguin
desenvolupar ocupacions especialment demandades
al mercat laboral.
Els programes i les característiques de les subvencions que s’ofereixen des del SOC per desenvolupar
diversos tipus d’accions formatives, actualment són:
• Formació d’oferta en àrees prioritàries. FOAP
• Programa formació amb compromís de contrac
tació
• Acord marc de contractació del servei de formació per a l’ocupació de la indústria de hosteleria i del turisme
• Contractes de formació i aprenentatge
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• Certificats de professionalitat no finançats pels
serveis públics d’ocupació
Totes les accions de formació del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya s’estructura en dos àmbits:
• Formació ocupacional
• Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Formació Ocupacional: Es dersenvolupa a traves
de la xarxa de centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO), que són:
• CIFO La Violeta (ubicat a Barcelona)
• CIFO l’Hospitalet
• CIFO Sabadell
• CIFO Sant Feliu de Llobregat
• CIFO Santa Coloma de Gramenet
• CIFO Salt
• CIFO Tarragona
• CIFO Lleida
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya: El fet que Catalunya tingui competències en la
formació contínua ha estat un repte important i alhora ha esdevingut el resultat d’un llarg procés fins
arribar al reconeixement d’aquesta competència pel
Tribunal Constitucional.
El Consorci neix l’any 2004 en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, i està integrat per la
Generalitat de Catalunya (originalment a través del
Departament d’Empresa i Ocupació i actualment del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), i
per les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més representatives a l’àmbit
de Catalunya.
Eines com el Consorci, que s’encarrega de la gestió
i de l’execució dels programes de la formació professional contínua, ens serviran per aconseguir l’objectiu
de garantir la formació al llarg de la vida, l’adaptació
dels treballadors i treballadores de les empreses a la
nova societat basada en el coneixement, com també
per mantenir la capacitació professional dels treballadors i treballadores quant als canvis dels processos
productius. D’aquesta manera, s’aconsegueix que es
millori la competitivitat empresarial amb la finalitat
d’oferir el millor servei als ciutadans de Catalunya.
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72. Com s’estructura la formació per a l’ocupació?
• FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ
		 FO - Formació professional per a l’ocupació
per a treballadors desocupats (Formació ocupacional)
Són cursos adreçats prioritàriament a treballadors en atur i encaminats a l’obtenció de certificats de professionalitat.
		 FC - Formació professional per a l’ocupació
per a treballadors ocupats (Formació contínua)
És l’oferta formativa adreçada prioritàriament
a treballadors en actiu. Aquesta formació normalment és de curta durada i especialitzada,
tant de caràcter transversal com sectorial.
També s’hi troba formació relacionada amb
carnets professionals, idiomes, prevenció de
riscos, etc.
Tant en un tipus com en l’altre (FO i FC) la formació està composta per programes formatius
teoricopràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat
d’inserció o reinserció laboral mitjançant la
consecució i el perfeccionament de les competències professionals dels treballadors.
Segons l’acreditació oficial associada al programa formatiu, hi ha cursos de dos tipus:
		 • Conduents a l’obtenció de Certificats de
professionalitat
		 • Altres especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat
		 Avui , aquest dos concepte de FO i FC , s’engloba en el concepte FPO, Formació Professional per a l’Ocupació.
73. Què són els certificats de professionalitat?
Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i
garanteixen que la persona que l’obté té els coneixe-
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ments, les habilitats i les aptituds per desenvolupar
una activitat laboral d’acord amb les exigències del
mercat de treball.
Cada certificat de professionalitat acredita una
qualificació professional del Catàleg Nacional de
Qualificacions Professionals encara que, de manera
excepcional, pot haver-hi certificats que acreditin només una part de la qualificació.
Tots els certificats de professionalitat inclouen
un mòdul de formació pràctica en centres de treball.
La superació d’aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l’opció d’obtenir l’exempció d’aquest
mòdul.
Requisits d’accés:
Per als cursos per a l’obtenció dels certificats de
professionalitat de nivell 1 no cal cap requisit.
Per accedir als cursos per a l’obtenció de certificats de professionalitat de nivell 2 cal algun dels requisits següents:
• títol de graduat en educació secundària obligatòria,
• certificat de professionalitat del mateix nivell
del mòdul o certificat de professionalitat al
qual es vol accedir,
• certificat de professionalitat de nivell 1 de la
mateixa família i àrea professional al qual es
vol accedir,
• haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà,
• complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà,
• prova d’accés a la universitat per a més grans
de 25 anys i/o 45 anys o
• superar una prova de nivell que acrediti que
l’alumne disposa de les competències clau que
li permetin cursar la formació amb aprofitament.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
és l’organisme que regula aquestes proves.
Per accedir als cursos per a l’obtenció de certificats de professionalitat de nivell 3 cal algun dels requisits següents:
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• títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics,
• certificat de professionalitat del mateix nivell
del mòdul o certificat de professionalitat al
qual es vol accedir,
• certificat de professionalitat de nivell 2 de la
mateixa família i àrea professional al qual es
vol accedir,
• prova d’accés als cicles formatius de grau superior,
• complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior,
• prova d’accés a la universitat per a més grans
de 25 anys o
• superar una prova de nivell que acrediti que
l’alumne disposa de les competències clau que li
permetin cursar la formació amb aprofitament.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya és l’organisme que regula aquestes proves.
ALTRES ESPECIALITATS FORMATIVES NO
CONDUENTS A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT
Es tracta de programes formatius especialitzats
en el desenvolupament de determinades tasques professionals, amb els quals s’obté un certificat d’assistència amb aprofitament emès per l’organisme que
promou els cursos. Cada especialitat té els seus requisits d’accés associats.
74. Quines són les equivalències entre títols
(educatius i laborals)?
La correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu, els certificats de professionalitat i les competències professionals acreditades
en els processos d’acreditació de competències professional, tant de l’àmbit educatiu com laboral, queda
recollida en la ORDRE ENS/237/2015, de 22 de juliol,
d’aplicació de la correspondència entre els ensenyaments professionals del sistema educatiu i la formació professional de l’àmbit laboral.
En concret les equivalències s’apliquen entre les
formacions en que es pot establir la correspondèn-
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cia mitjançant unitats de competència de les qualificacions professionals. En concret s’apliquen als
següents:
• Als ensenyaments i programes de formació
professional acreditats mitjançant els certificats acadèmics.
• A la formació professional acreditada mitjançant els certificats de professionalitat.
• A les competències professionals acreditades
a través del reconeixement de l’experiència
laboral i la formació no formal, certificades a
l’empara del Reial Decret 1224/2009, de 17 de
juliol, pel qual es regula el reconeixement de
les competències professionals adquirides per
experiència laboral.

75. Què són els cursos de Formació Professionals per a l’Ocupació per a persones en atur?
Els cursos de formació professional per a l’ocupació
son els que s’adrecen a persones treballadores prioritàriament en situació d’atur.
Són programes formatius teoricopràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral mitjançant la
consecució i el perfeccionament de les competències
professionals de les persones participants. L’oferta
formativa d’especialitats és molt àmplia en tots els
sectors econòmics i pot incloure pràctiques de perfeccionament en empreses.
L’oferta formativa la podreu trobar directament
en els programes de formació d’oferta (per exemple
FOAP) o integrada en altres programes ocupacionals.
Les accions formatives es porten a terme a través
dels Centres d’Innovació i Formació Ocupacional
(CIFO) del SOC, i de les entitats col·laboradores en
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matèria de formació professional ocupacional, públiques o privades.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
és el competent en aquesta matèria. Podeu consultar
més a la seva pàgina web:
76. Quina és la formació per a persones treballadores ocupades?
La formació d’oferta per a treballadors ocupats té per
objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors,
de manera que els capaciti per a l’exercici qualificat
de les diferents professions i els permeti millorar la
seva ocupabilitat.
Aquesta oferta ha d’atendre les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses
i s’ha de desenvolupar de manera complementària a
aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats
de caràcter tant sectorial com transversal, així com
les específiques de les persones treballadores del règim d’autònoms i de l’economia social. També ha de
facilitar l’obtenció de certificats de professionalitat
i del reconeixement efectiu de les competències adquirides per l’experiència laboral.
Programes de formació de caràcter transversal
Estan constituïts per accions formatives dirigides a l’obtenció de competències transversals a
diversos sectors de l’activitat econòmica per donar
resposta a les tendències identificades i afavorir
l’ocupabilitat i la mobilitat intersectorial dels treballadors.
Programes de formació de caràcter sectorial
Estan constituïts per accions formatives dirigides
a la formació de les persones treballadores amb la
finalitat de desenvolupar formació d’interès general
per a un determinat sector i per a satisfer necessitats
específiques de formació del mateix.
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Programes de qualificació i reconeixement professional
Fan referència als processos que avaluen i acrediten les competències professionals adquirides per
l’experiència laboral, els processos d’acreditació de
competències.
77. Què és Catalunya Professional?
Catalunya Professional és l’eina que permet localitzar
tota l’oferta de formació professional de Catalunya (la
inicial, l’ocupacional i la contínua) en una única plataforma digital. Una informació que fins ara es trobava segmentada d’acord amb les competències de diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya.
Per aquest motiu, el Govern ha impulsat aquest
projecte, conscient que la formació és bàsica per
avançar en el coneixement i l’adquisició de les competències i qualificacions necessàries per a la inserció
i progressió professional en el marc laboral i en el de
la formació de les persones al llarg de la vida.
Facilitar l’accés a la informació, de manera àgil,
còmoda i d’acord amb les necessitats de l’usuari, és
un dels objectius d’aquesta iniciativa, com també ajudar a professionalitzar les persones per aconseguir
un lloc de treball i conservar-lo.
El Departament d’Ensenyament i el Departament
d’Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i sota la coordinació del Consell
Català de la Formació Professional, han treballat conjuntament per oferir de manera homogènia i criteris
unificats, tota l’oferta de formació professional, a partie d’ara ho haurà de fer a través de l’Agència Pública
de Formació i Qualificació Professional de Catalunya .
Catalunya Professional pretén ser el portal de
referència de l’FP, posant a l’abast de l’usuari l’oferta
formativa d’aquest àmbit. A mesura que estiguin disponibles anirà incorporant noves eines per facilitar
l’orientació formativa i l’ocupabilitat de les persones.
La URL és www.fp.gencat.cat o www.queestudiar.
gencat.cat/
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78. Què hi pots consultar?
Aquest portal et facilita la informació de tots els cursos de formació professional , ja siguin d’FP inicial,
ja siguin d’FP per a l’ocupació, amb actualitzacions
setmanals.
Hi podràs trobar, per tant, des d’opcions formatives que tenen una durada d’un o dos cursos orientades a obtenir un títol acadèmic, fins a programes
formatius teoricopràctics que tenen com a finalitat
millorar la qualificació professional i/o la capacitat
d’inserció o reinserció laboral.
Aquest portal et facilita l’accés a tota l’oferta formativa de:
1. Formació professional inicial
• Cicles formatius de formació professional de
grau mitjà
• Cicles formatius de formació professional de
grau superior
2. Formació professional per a l’ocupació
• Per a treballadors desocupats – Formació
ocupacional
• Per a treballadors ocupats – Formació contínua
79. Què és la formació professional inicial?
Formació professional inicial: s’entén com el conjunt
de programes formatius que es desenvolupen en el
sistema educatiu i que tenen com a finalitat facilitar
la qualificació professional a les persones. S’organitza
en cicles formatius.
80. Què és la formació professional per a l’ocupació?
Formació professional per a l’ocupació: s’entén com
el conjunt d’accions formatives que es desenvolupen
en l’àmbit laboral que tenen com a finalitat millorar la
qualificació professional i la capacitat d’inserció o reinserció laboral per mitjà de la consecució i el perfeccionament de les competències professionals. Inclou
la formació ocupacional i la formació contínua.
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81. Què són els programes de formació i inserció?
Els programes de formació i inserció tenen una finalitat formativa i professionalitzadora en un perfil professional concret.
Estan regulats per:
• Resolució ENS/1102/2014 de 21 de maig, per la
qual s’estableixen els programes de formació i
inserció per al curs 2014/15
• Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció
Els programes de formació i inserció (PFI), que
són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats
per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el
sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.
L’objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la
possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació
professional) i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.
Els PFI s’adscriuen a diferents famílies profes
sionals:
• Administració i gestió
• Agrària
• Arts gràfiques
• Comerç i màrqueting
• Edificació i obra civil
• Electricitat i electrònica
• Fabricació mecànica
• Fusta, moble i suro
• Hoteleria i turisme
• Imatge personal
• Indústries alimentàries
• Informàtica i comunicacions
• Instal·lació i manteniment
• Tèxtil, confecció i pell
• Transport i manteniment de vehicles
Què eren els programes de qualificació professional inicial (PQPIS)?
Eren programes que anaven dirigits al conjunt de
la població major de 16 anys que no havien obtingut
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el graduat d’ESO, amb l’objectiu que tots els alumnes poguessin assolir les competències professionals
pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 de
l’estructura actual del Catàleg de Qualificacions Professionals, segons la Llei 5/2002, de 19 de juny, de les
qualificacions i de la formació professional. Aquests
programes també perseguien que aquestes persones
tinguessin la possibilitat d’una inserció sociolaboral
satisfactòria i ampliessin les seves competències bàsiques per continuar els seus estudis en els diferents
ensenyaments.
Estan regulats pel decret 140/2009, de 8 de setembre, pel qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial.
A partir del curs 2014-2015, resten suprimits
els Programes de Qualificació Professional Inicial, regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, en conseqüència, és oportú establir programes de formació i inserció per als joves no ocupats
que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a
màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin
deixat l’educació secundària obligatòria, normalment
després de cursar-ne el quart, sense obtenir-ne el títol
i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.
82. Què són els cursos per accedir a cicles?
L’objectiu dels cursos d’accés és facilitar l’accés a la
formació professional; la superació del curs específic
per a l’accés als cicles de grau mitjà permet l’accés directe a aquests cicles. La superació del curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior
dona prioritat en els procediments d’admissió. Això
no obstant, per accedir als ensenyaments d’arts plàstiques i disseny i als d’esports també cal superar les
proves específiques d’accés corresponents.
Els cursos de preparació formen per presentar-se
a la part comuna, la part específica, o a totes dues, de
les proves d’accés als cicles de grau mitjà o als de grau
superior dels ensenyaments de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, i els esportius.
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S’estructuren en quatre blocs:
• Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà
• Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior
• Curs de preparació a les proves de grau mitjà
• Curs de preparació a les proves de grau supe
rior
83. Què és la FP en alternança?
L’alternança entre formació i treball en els ensenyaments de formació professionals inicial permet als
i les estudiants compaginar la formació acadèmica
amb una feina de qualitat, relacionada amb l’especialitat. Aquest alumnat disposa d’un contracte laboral o
beca amb contraprestació econòmica.
Aquesta regulació ha de permetre fer concrecions
del calendari i la jornada lectiva per tal que l’alumnat
cursi la formació professional mentre treballa.
Els objectius de l’alternança entre la formació i el
treball són els següents:
• Permetre un procés simultani, integrat i coordinat de formació i treball de l’alumnat de cicles formatius, entre el centre docent i les empreses, en els sectors productius on hi ha més
desajust entre el nombre d’estudiants matriculats i les necessitats laborals.
• Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels joves i les joves que
inicien la seva professionalització en un camp
determinat, alternant la formació en un cicle
formatiu i el treball en una empresa.
• Establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres de formació professional
i les empreses, en el procés formatiu del jovent
corresponent als diferents sectors productius i
de serveis de l’economia catalana.
• Oferir estímuls positius a l’alumnat i les empreses, motiva a les persones que finalitzen l’ensenyament general i tenen necessitat d’incorporar-se al mercat de treball, perquè ho facin des
d’un cicle formatiu amb la suficient i adequada
competència professional.
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• Fomentar la participació de les empreses en la
qualificació de persones en formació, tot facilitant la simultaneïtat en el temps de la formació
inicial i l’activitat laboral.
A qui s’adreça
Es dirigeix preferentment a l’alumnat matriculat
en els cicles formatius de grau mitjà o grau superior
en sectors o activitats econòmiques amb necessitats
no satisfetes de personal qualificat, disposat a simultaniejar la formació amb un treball relacionat amb la
seva formació.
Beneficis
Per a les persones
• Gaudir d’un lloc de treball mentre estudien.
• Permet als estudiants de formació professional
obtenir una qualificació professional amb la
participació directa de les empreses.
Per a les empreses
• Es tracta de proveir a les empreses de personal
qualificat per a donar resposta a les seves necessitats.
• Serveix per cobrir la demanda elevada de professionals qualificats en determinades especialitats.
Modalitats
En els ensenyaments de formació professional inicial la formació en alternança pot adoptar dues modalitats:
Alternança simple:
Combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa,
sense que comporti el reconeixement acadèmic del
temps d’activitat a l’empresa.
Alternança amb formació dual:
Combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa i
comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes en la seva activitat, que
realitzen en condició de: treballador assalariat, becari
de formació o voluntari.
Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual
aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el
procés formatiu dels alumnes.
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Actualment un nombre significatiu d’empreses
participen en el nou model de formació professional
dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.
Aconseguir la implantació d’aquesta modalitat de
formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l’ocupació al nostre país.
Per a més informació, podeu consultar:
- Pàgina web FP Dual
- Documents en alternança (centres públics dependents Departament d’Ensenyament)
- Documents en alternança (centres privats i no
dependents del Departament d’Ensenyament)
- Models de referència de la formació professional dual
Normativa:
Decret 284/2011, d’1 de març,
d’ordenació general de la formació professional
inicial. (DOGC núm. 5830 3.3.2011).
RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig,
d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.
RESOLUCIÓ de 6 de març de 2014 per la qual
s’aprova el document “Formació professional dual” i
s’integra com a part dels documents per a l’organització i la gestió dels centres.
84. Què és la Formació professional Dual?
Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del
mercat laboral, la formació professional dual aposta
per augmentar la col·laboració entre els centres de
formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.
Actualment un nombre significatiu d’empreses
participen en el nou model de formació professional
dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.
Aconseguir la implantació d’aquesta modalitat de
formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l’ocupació al nostre país.
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Formació al centre i a l’empresa, l’alumne rep
part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa,
aquesta distribució de la formació.
Centre i empresa designen els tutors que fa el seguiment dels alumnes aprenents, i que coordinen i
avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels
dos àmbits.
L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En
la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar unes
pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa.
En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als
criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i
el centre de formació.
Per a cada alumne s’acorden les activitats formatives a desenvolupar en l’empresa per completar la
seva qualificació, així com l’horari i el calendari.
Avantatges de la formació professional dual:
Per al centre: establir una major vinculació i coresponsabilitat entre el centre de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.
Per a l’empresa: recuperar el model d’aprenent
garantint una formació professional que millori la
qualificació i el desenvolupament personal dels joves;
disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial.
Per a l’alumne: compaginar la formació al centre
i en una empresa del sector amb un contracte o beca;
desenvolupar el potencial professional; aprendre en
situacions reals de treball; adquirir experiència professional, i millorar l’ocupabilitat.
85. Què és el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya - SOC?
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) és un
organisme autònom de naturalesa pública i de caràc-
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ter administratiu adscrit al departament de la Generalitat que té assignades les competències en matèria
d’ocupació.
Crear ocupació i millorar-ne la qualitat són dos
objectius fonamentals de les institucions i organismes europeus, que la Generalitat de Catalunya adopta
plenament.
Per assolir aquests objectius, en el marc del difícil context econòmic i social dels últims anys neix la
Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema
d’ocupació i del SOC, que també introdueix i estableix l’àmbit de la concertació territorial.
Així, la norma ordena, d’una banda, el sistema
d’ocupació de Catalunya, que és el conjunt d’entitats,
serveis i programes necessaris que promouen i desenvolupen la política pública d’ocupació, amb l’objectiu
de garantir uns serveis ocupacionals de qualitat per a
les persones i les empreses de Catalunya
I, de l’altra, regula el SOC, que és l’organisme que
gestiona i integra el conjunt de programes i serveis
ocupacionals per mantenir i fomentar l’ocupació estable i de qualitat.
S’estructura en els àmbits següents:
• Orientació professional
• Formació professional per a l’ocupació
• Atenció a les empreses
• Emprenedoria i autoocupació
• Intermediació laboral
• Formet de l’ocupació
• Mobilitat laboral
• Desenvolupement econòmic local
La URL és serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici
86. Què és l’Institut Català de Qualificacions
Professionals (ICQP)?
L’Institut Català de les Qualificacions Professionals
va ser creat pel Decret 176/2003, de 8 de juliol. Els
principals objectius són:
• Servir de referent comú per a la formació professional (inicial i per a l’ocupació –ocupacional i contínua–), establint les equivalències
entre les diferents ofertes.
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• Actualitzar el Catàleg de Qualificacions i de
Formació Professional.
• Desenvolupar el procés de reconeixement i
certificació de competències professionals.
• Donar suport a la gestió per competències dels
recursos humans d’empreses i organitzacions.
• Fer d’element d’encaix entre la demanda i
l’oferta de treball qualificat.
Finalment, per l’entrada en vigència de la Llei
10/2015, en la disposició addicional primera i segona
disposen:
Primera
Assumpció de competències i funcions de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals
1. L’Agència Pública de Formació i Qualificació
Professionals de Catalunya assumeix les competències i funcions de l’Institut Català de les
Qualificacions Professionals, que resta suprimit amb l’entrada en funcionament de l’Agència.
2. Totes les referències que la normativa vigent fa
a l’Institut Català de les Qualificacions Professionals s’han d’entendre fetes a l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de
Catalunya.
Segona
Règim del personal de l’Institut Català de les
Qualificacions Professionals
El personal funcionari que presti serveis a l’Institut Català de les Qualificacions Professionals s’integra a l’Agència Pública de Formació i Qualificació
Professionals de Catalunya d’acord amb la relació de
llocs de treball que s’aprovi.
87. Com està estructurat actualment l’ICQP?
S’estructura en tres àrees d’actuació:
1. Àrea de Qualificacions: conforma el Catàleg de
Qualificacions Professionals de Catalunya:
• Dirigir estudis de prospectiva sobre característiques de les professions i ocupacions
emergents i l’evolució de les existents.
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• Identificar, sectorialment i per nivells de
qualificació, les competències professionals
en l’àmbit de Catalunya.
• Elaborar i actualitzar el catàleg de qualificacions professionals a Catalunya.
• Establir els procediments per a l’obtenció de
les qualificacions professionals i llur relació
amb els títols i els certificats de professionalitat,
2. Àrea de Formació: s’ocupa del Catàleg Modular
Integrat de Formació Professional de Catalunya:
• Elaborar i actualitzar el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.
• Establir els procediments per transferir l’informació del Catàleg cap als catàlegs de títols i certificats de professionalitat.
• Elaborar les especificacions d’avaluació de
les competències i capacitats.
• Realitzar l’anàlisi i proposta de convalidacions i correspondències entre la formació
professional específica, l’ocupacional, la
contínua i l’experiència laboral.
3. Àrea d’Acreditació de la Competència: s’encarrega del Sistema de Reconeixement i Certificació de la competència professional:
• Definir i desenvolupar el procediment general per a l’avaluació de la competència professional.
• Homologar i autoritzar els centres, entitats
i institucions que puguin avaluar les competències professionals.
• Elaborar i registrar les certificacions de les
competències professionals.
88. Què és l’acreditació de les competències
professionals?
És un procés pel qual s’atorga un reconeixement de
les competències adquirides per la via de la formació
no formal i/o del bagatge laboral per a desenvolupar
una professió.
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89. Què són els centres d’innovació i formació
ocupacional (CIFO)?
Són centres que depenen del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Actuen en la millora de la qualificació professional dels treballadors en diferents línies:
formació ocupacional, programes i accions d’experimentació en noves qualificacions, formació per a
formadors dels sistemes de formació ocupacional,
formació contínua i suport als gestors de polítiques
actives d’ocupació.
Els CIFO realitzen formació en la modalitat presencial i a distància —a través d’e-CIFO. A Catalunya
hi ha 8 CIFO: CIFO La Violeta, CIFO l’Hospitalet,
CIFO Sabadell, CIFO Sant Feliu de Llobregat, CIFO
Santa Coloma de Gramanet, CIFO Salt, CIFO Tarragona, CIFO Lleida.
90. Què és el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya?
El Consorci neix l’any 2004 en el marc del Servei
d’Ocupació de Catalunya, i està integrat per la Generalitat de Catalunya (originalment a través del Departament d’Empresa i Ocupació i actualment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), i per
les organitzacions sindicals i empresarials que tenen
la consideració de més representatives a l’àmbit de
Catalunya.
Eines com el Consorci, que s’encarrega de la gestió i de l’execució dels programes de la formació professional contínua, tenen com objectiu, garantir la
formació al llarg de la vida, l’adaptació dels treballadors i treballadores de les empreses a la nova societat
basada en el coneixement, com també per mantenir
la capacitació professional dels treballadors i treballadores quant als canvis dels processos productius.
D’aquesta manera, s’aconsegueix que es millori la
competitivitat empresarial amb la finalitat d’oferir el
millor servei als ciutadans de Catalunya
La URL és www.conforcat.cat/
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91. Què interpretem per “educació al llarg de la
vida”?
Podem interpretar que l’educació al llarg de la vida
comença a actuar de manera ordinària a partir dels
18 anys i sense limitació d’edat. Queden excloses
d’aquest model totes les accions que es desenvolupen
des de l’àmbit universitari.
L’educació al llarg de la vida hauria d’integrar les
accions següents:
• Formació de persones adultes.
• Formació professional adaptada, accions de
flexibilització de l’FP i l’FP a distància.
• Batxillerat nocturn i batxillerat a distància.
• Programes de transició al món laboral.
• Programa interdepartamental de la Generalitat
de Catalunya per a la integració de la formació professional a Catalunya. Xarxa de centres
FP.CAT.
• Accions i programes de cohesió i participació.
• Escoles oficials d’idiomes.
• Ensenyaments artístics.
• Ensenyaments esportius.
• Accions de formació professional per a l’ocupació.
• Informació i orientació professional.
• Reconeixement i acreditació de competències
professionals.
• Altres programes que es puguin definir.
92. En què consisteix l’orientació professional?
L’orientació consisteix en un conjunt d’activitats que
permeten a les persones de qualsevol edat, en qualsevol moment de la seva vida, identificar les seves competències, capacitats i interessos per tal de prendre
decisions relatives a la seva educació, formació i ocupació, i, així, gestionar activament el seu projecte de
vida personal i professional.
La LEC assenyala com un dret dels alumnes rebre
orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. (LEC: capítol II, article 21.)
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L’orientació professional, que comença a l’escola,
ha d’acompanyar la persona al llarg de tota la vida.
		 La llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació és el
marc normatiu dels principis i les actuacions que
el sistema educatiu desplega per a donar resposta
a les necessitats educatives de cada persona.
		 En el Preàmbul, la llei presenta l’educació de
qualitat com aquella que dóna oportunitats educatives a tothom durant tota la vida i, a la vegada, permet a cada persona el bastiment del seu
projecte vital.
		 En el seu articulat, situa la tutoria d’ entre
les funcions de tots els docents i la identifica com
l’acció que ha d’assolir la implicació dels alumnes en el seu procés educatiu a partir d’un treball
de l’àrea que permet la direcció i l’orientació global dels aprenentatges d’aula (art.104 2 c).
		 Com a criteris d’organització pedagògica
de la secundària obligatòria també assenyala
l’equilibri de l’especialització curricular del professorat amb la necessària globalitat d’una acció
educativa professional (art.79.6) i, per a l’assoliment d’aquesta equivalència, la garantia d’un
sistema global d’orientació professional i acadèmica (art.59).
		 Per a fer-ho possible, la competència professional educativa demana la incorporació dels
valors de col·laboració, de coordinació entre els
docents i els professionals d’atenció educativa
així com el treball en equip de tots els seus professionals (art.104.7).
		 Al seu torn, el Decret 102/2010, de 3 d’agost,
d’autonomia dels centres educatius concreta que
la tutoria i l’orientació és part de la funció docent per ser, a la vegada, l’element essencial en la
tasca educativa dels centres (art.38).
		 Així mateix, el Decret 143/2007 de 26 de juny
d’Ordenació d’ensenyaments d’educació secundària obligatòria ja defineix la docència com
l’activitat que implica, a més del fet d’impartir els ensenyaments propis de l’àrea, el seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge de
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l’alumnat i l’adaptació dels ensenyaments a la
diversitat de necessitats educatives que presenta
l’alumnat (art.16).
La Llei 10/2015, en el capítol II, Informació, orientació i assessorament, disposa:
Article 28
Finalitats i funcions de la informació i l’orientació
professional

1. La xarxa integrada d’informació i orientació
és formada pels punts d’informació i orientació autoritzats oacreditats per a desenvolupar
els serveis d’informació i orientació.
2. Són finalitats de la xarxa integrada d’informació i orientació:
		 a) Afavorir que els ciutadans siguin protagonistes de la construcció de llur itinerari
formatiu i d’inserció laboral i social.
		 b) Oferir una atenció individualitzada que
proposi una trajectòria formativa i professional ajustada al perfil propi i a les oportunitats d’ocupació dels sectors productius.
		 c) Assegurar l’accés i la qualitat del servei.
Amb l’objectiu de garantir que totes les
persones tenen accés a aquest servei, s’han
d’impulsar mesures per a desenvolupar
l’orientació telemàtica i s’han de considerar les característiques del col·lectiu de
persones amb discapacitat intel·lectual
lleu o moderada.
3. Són funcions dels serveis d’informació i orien
tació:
		 a) Informar i assessorar els ciutadans en la
configuració de trajectòries d´aprenentatge
coherents amb els objectius i les capacitats
de cadascú.
		 b) Difondre les ofertes i els programes existents.
		 c) Informar i assessorar sobre els perfils professionals i llurs possibilitats i oportunitats
d’ocupabilitat, amb l’objectiu de facilitar la
inserció i la reinserció laborals.

		 d) Informar i assessorar sobre les titulacions
acadèmiques i certificats de professionalitat i sobre les possibilitats d’acreditació
de competències i qualificacions professionals.
4. L’Agència Pública de Formació i Qualificació
Professionals de Catalunya, en coordinació, si
escau, ambles administracions locals i altres
administracions, ha d’establir els recursos humans, els perfils professionals i els recursos
econòmics que garanteixin el desenvolupament del servei d’una manera efectiva.
Article 29Model d’informació i orientació acadèmica
i professional

1. L’orientació acadèmica o formativa i professional ha de proporcionar als usuaris les informacions, indicacions i guies necessàries per
a facilitar la presa de decisions dirigides a la
construcció o al millorament d’itineraris de formació i qualificació i de l’exercici professional.
2. Els diversos punts i centres de la Xarxa del
Sistema que presten els serveis d’informació i orientació han de disposar d’un protocol
d’orientació acadèmica o formativa i professional adaptable als diversos tipus d’usuaris.
El protocol ha d’incloure, en qualsevol cas, la
informació aportada pels centres docents deformació professional, d’acord amb els criteris
que estableix l’Agència Pública de Formació i
Qualificació Professionals de Catalunya. El
protocol ha d’ésser homogeni en la metodologia i ha de comprendre els estàndards bàsics
i mínims del servei, tots els serveis bàsics del
sistema, els itineraris i llurs sortides acadèmiques, formatives i professionals, i també les dades disponibles d’inserció laboral i l’informe de
prospecció de les necessitats de formació i qualificació professionals. També es poden crear
serveis d’orientació especialitzats que atenguin
col·lectius o itineraris formatius determinats.
3. El protocol d’orientació acadèmica o formativa i professional ha de tenir en compte les
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situacions següents, en atenció a la diversitat
de les situacions de cada persona:
		 a) L’orientació acadèmica o formativa i per a
la carrera professional.
		 b) L’orientació per a la inserció laboral, la cerca de feina, el millorament professional i la
redefinició de la qualificació professional.
		 c) L’orientació per a l’emprenedoria.
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en
l’àmbit de l’Orientació Professional integra els serveis
i els programes personalitzats d’informació, d’acompanyament, de motivació i d’assessorament que, tenint
en compte les circumstàncies personals i professionals de cada persona usuària, li permeten de conèixer
les seves capacitats, interessos i perfil ocupacional.
A més, l’orientació ajuda a gestionar l’itinerari de
qualificació en la recerca d’ocupació o bé en la posada
en marxa d’iniciatives empresarials. A les Oficines de
Treball del SOC es valora l’ocupabilitat de les persones que inicien els processos de col·locació o d’inserció, i se’ls orienta.
Actualment té les següents accions:
• Programes integrals per a persones majors de
30 anys desocupades de llarga durada
• Xarxa d’impulsors del Programa de garantia
Juvenil a Catalunya
• Programa referent d’ocupació juvenil
• Programa d’orientació i acompanyament a la
inserció
• Programes integrals: Garantia Juvenil
• Espais de recerca de feina
• Programa UBICAT
93. Què és la Plataforma de mobilitat internacio
nal en Formació Professional?
El Departament d’Educació, des de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments
de Règim Especial, promou diverses iniciatives per
a la innovació i millora de la qualitat de la formació
professional inicial, utilitzant com a instrument la cooperació transnacional en projectes d’iniciativa i pro-
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grames comunitaris. En aquest context, es treballa en
els àmbits de la mobilitat d’estudiants, els projectes de
cooperació i la participació en xarxes transnacionals.
Es treballa en:
• Mobilitat de formació
• Projectes europeus
• Promoció
• Xarxes de cooperació
94 . Què és el programa E+E?
El Programa E+E (empresa+escola, escola+empresa)
és fruit d’un conveni marc de col·laboració signat
l’any 1.994 entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya, a partir de l’obligatorietat de les
pràctiques dels alumnes de formació professional en
centres de treball i , conscients de la importància de
les pràctiques en centres de treball, manifesten la voluntat d’establir fórmules de col·laboració més enllà
de les previstes en els textos legals.
El 20 de gener de 1994 es signà un Conveni marc
de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,
el Departament d’Ensenyament i les tretze Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de
Catalunya, a través del qual es pretenia actualitzar i
ampliar els acords de col·laboració en la gestió de la
formació pràctica en centres de treball de la formació
professional específica, imposada en virtut del que
preveia l’article 34.2 de la Llei Orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu
(LOGSE) i l’article 2.1.f ) de la Llei 3/1993, de 22 de
març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació.
El 22 de setembre de 2003 es va signar un nou
Conveni Marc davant de l’existència d’una nova situació derivada de la Llei 14/2002, de 27 de juny, de
les cambres oficials de comerç, indústria i navegació
de Catalunya i del Consell General de les Cambres,
que encomana a aquestes a: 1) col·laborar amb les administracions educatives en la gestió de la formació
pràctica en centres de treball i empreses, inclosa en
els ensenyaments de formació professional reglada,
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en especial en la selecció i l’homologació de centres
de treball i empreses i , si s’escau, en la designació
de tutors dels alumnes a les empreses i el control
del compliment de la programació de la formació en
centres de treball. 2) col·laborar amb l’Administració
competent participant en l’estudi de les necessitats de
tècnics de formació professional que té el món empresarial, tant a nivell sectorial com territorial. 3) prestar serveis d’informació i assessorament empresarial
en matèria de Formació Professional. Posteriorment,
aquest Conveni marc s’ha anat actualitzant els anys
2004 i 2006 amb l’objectiu de contribuir a millorar la
competitivitat de les empreses i afavorir la qualificació professional de les persones al llarg de la vida.
El 26 de gener de 2009 el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya,
a través del Consell General de Cambres Oficials de
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per
tal aprofundir i avançar amb noves fórmules de col·
laboració més enllà de les contemplades en els anteriors Conveni marc, van acordar reforçar el paper
consultiu de les Cambres i l’abast de la delegació de
funcions, signant un nou Conveni Marc.
95 Què és el programa BID ( Banc Integrat de
Dades)?
El BID és l’instrument oficial de gestió per a tots
els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes de
formació professional. El BID comunica de forma activa, ràpida i segura les 13 cambres catalanes, el Consell de Cambres, els centres de formació professional
i els serveis centrals i les delegacions territorials del
Departament d’Ensenyament. El BID, també denominat qBID, com a eina de gestió, actua com una intranet. Té, per tant, un accés restringit als diferents
agents.
El BID és gestionat pel Consell General de cambres de Catalunya
La URL és www.empresaescola.cat/programa_bid.
php
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96. Impuls de la Formació Professional
Actualment el Govern de la Generalitat de Catalunya,
a través del Pla de govern de la XII legislatura, en l’eix
1, Un país cohesionat, amb drets d’oportunitats per a
tothom, defineix l’objectiu següent:
Impulsar i consolidar el model de formació professional al llarg de la vida
• Desenvolupament de la Llei de formació i qualificació professionals, amb el consens d’agents
econòmics i socials i administració educativa i
de treball.
- Posada en marxa de la Comissió Rectora del
Sistema de Formació i Qualificació Profes
sionals.
- Posada en funcionament de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals.
- Redefinició estratègica del Consell Català de
la Formació Professional en el nou
- marc legislatiu.
- Impuls d’una estratègia de creació i col·
laboració dels consells de la formació
- professional en l’àmbit territorial i/o sectorial.
• Desplegament de la formació dual, en alternança, i altres models experimentals promoguts pels agents econòmics i socials.
- Promoció de les pràctiques de la formació
professional a països estrangers (Erasmus
plus).
• Desenvolupament d’un model d’anàlisi i prospecció de necessitats formatives territorial i
productiu, per al disseny de l’oferta formativa i
com a eina al servei de l’orientació professional
per avançar cap a un model d’oferta integrada.
• Revisió dels objectius, l’organització, el model
d’oferta formativa i els perfils dels professionals de l’educació de persones adultes.
• Potenciació de l’Institut Obert de Catalunya,
per convertir-lo en un centre de formació permanent, com a laboratori d’innovació i recerca
educativa, amb un ús intensiu i extensiu de la
tecnologia i de les metodologies associades.
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• Pla de suport a l’adaptació dels centres de formació professional al marc normatiu, esdevenint centres de formació professional integrada.
• Desenvolupament dels serveis bàsics del sistema en els centres de la Xarxa, d’una manera
equilibrada pel que fa a l’àmbit territorial i l’especialització, i de manera coordinada amb els
serveis ocupacionals del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
- Impuls d’una xarxa integrada formada per
punts d’informació i orientació
- autoritzats o acreditats que asseguri l’accés
al servei i ofereixi atenció individualitzada.
- Major presència de la formació dual, que combina l’activitat formativa impartida al centre
de formació amb els aprenentatges adquirits
al centre de treball, avaluables i reconeguts.
- Actualització contínua del mapa d’oferta
formativa per facilitar l’atenció de la demanda, especialment des del territori.
- Aprovació del nou Pla general de formació
professional de Catalunya.
- Regulació d’un sistema integrat d’avaluació i
acreditació de competències professionals.
• Desenvolupament de procediments d’acreditació de competències per convertir-los en serveis estables.
97. Impuls al Mercat de treball i relacions laborals
Actualment el Govern de la Generalitat de Catalunya,
a través del Pla de govern de la XII legislatura, en l’eix
2, Una economia pròspera, responsable i sostenible.
Per un nou model productiu i una fiscalitat justa , defineix els objectiu següent:
• Impulsar polítiques d’ocupació actives i integrals per a l’activació de les persones i per a la
millora de la seva ocupabilitat.
• Dinamitzar i estimular les iniciatives i les potencialitats de l’economia social i cooperativa
percrear riquesa al territori i ocupació estable i
de qualitat.
• Avançar en el marc català de relacions laborals.
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• Apoderar les persones amb discapacitats per afavorir la seva integració real al mercat de treball.
Amb les actuacions destacades següents:
• Desplegament de la renda garantida de ciutadania.
• Disseny i desplegament d’un model integrat
d’orientació professional.
• Disseny i implementació d’un Pla de polítiques
d’ocupació integrals adaptades a les necessitats
dels col·lectius més vulnerables.
• Desplegament de la concertació territorial de
les polítiques actives d’ocupació del SOC.
• Establiment d’un sistema d’avaluació permanent de les polítiques d’ocupació.
• Confecció de l’Estratègia catalana per a l’ocupació 2021-2030.
• Elaboració de la Llei catalana de l’economia social i solidària.
• Aprovació del Decret del Reglament de concertació social.
• Aprovació del Decret de regulació de l’empresa
social.
• Enfortiment a la xarxa d’ateneus cooperatius i suport a nous models singulars d’economia social.
• Foment de la contractació socialment responsable.
• Constitució i enfortiment del Consell de Treball Autònom.
• Establiment del segell català de responsabilitat
social.
• Definició del model de treball per a persones
amb discapacitat.
98. Què és el Sistema de Formació Professional?
Com a punt de partida, hem d’entendre que el Sistema de Formació Professional es divideix en dues
branques principals: l’FP Inicial (FPI) i l’FP per
l’Ocupació (FPO):
L’FP Inicial és la que respon a l’ àmbit educatiu,
amb alumnes de 15 a 17 anys per al Títol Professional
Bàsic, i a partir de 16 anys per al Títol de Tècnic Mitjà
i Superior.
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L’FP per l’Ocupació, des de l’àmbit laboral, va
adreçada a treballadors/es, tant en actiu com en situació d’atur.
Ambdues condueixen a una titulació oficial, sigui
a través de l’obtenció d’un Títol (professional Bàsic,
Mitjà o Superior a través de l’FPI) o a un Certificat de
Professionalitat, Certificat d’Aprofitament (amb l’FPO).
EL Catàleg de qualificacions professionals està
ordenat en 26 Famílies Professionals, que inclouen
des de Fabricació Mecànica a Activitats Físiques i
Esportives, passant per Sanitat, Informàtica i Telecomunicacions, Química....
Es faci la formació que es faci, aquesta es podrà
aprofitar i capitalitzar de cara a continuar amb el propi itinerari formatiu, incloent l’accés a formació de
l’àmbit universitari.
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99. Què és el Sistema Europeu de Qualificacions?
El Sistema de Qualificació Europeu (EQF, European
Qualification Framework) és un marc comú de referència que relaciona entre sí els sistemes de qualificació dels països i serveix de mecanisme de conversió
per a millorar la interpretació i comprensió de les
qualificacions dels diferents països i sistemes d’Europa.

El EQF vincula els diferents sistemes i marcs nacionals mitjançant una referència europea comú: Vuit
nivells de referència. Els nivells de referència es descriuen en termes de resultats d’aprenentatge. Els sistemes de formació i educació europeus són tan diversos que només els resultats d’aprenentatge permeten
realitzar comparacions i possibiliten la cooperació
entre països i institucions.
El reconeixement de les qualificacions per poder treballar en un altre país
Si la professió està regulada en aquell país, caldrà
el reconeixement oficial de les qualificacions sota
aquest marc comparatiu.
No és un reconeixement automàtic, i varia si la
persona es vol establir en el país de destinació i exercir la seva professió o si únicament vol prestar els serveis de forma temporal, que en la majoria dels casos
serà suficient amb una declaració prèvia per escrit.
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Com es tracta d’una normativa complexa per poder
ser resumida, es pot consultar amb més detall en el
següent enllaç:
Reconeixement de les qualificacions per poder
treballar en un altre país, consultà:
		 https://europa.eu/youreurope/citizens/
work/professional-qualifications/regulatedprofessions/index_es.htm#abbr-ID0E1
El reconeixement de les qualificacions per poder formar-se en un altre país
En la UE no hi ha un reconeixement automàtic
de les titulacions, per obtenir-lo cal seguir els procediments nacionals propis de cada país, ja que les
administracions continuen tenint la responsabilitat
dels seus sistemes educatius i formatius i són lliures
d’aplicar la seva pròpia normativa.
Existeixen eines que poden facilitar aquest reconeixement, com el “Suplement Europass” que és un
document adjunt a un títol oficial de formació professional (certificat de professionalitat o cicle formatiu),
destinat a facilitar la comprensió a tercers, no és un
substitut de la titulació oficial, sinó un complement
informatiu.
Suplement Europass, consulta:
		 https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/certificatesupplement/national-inventories
Enllaços d’interès:
Normativa reguladora estatal del reconeixement
de les competències professionals:
		 https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/
06/10/pdfs/BOE-A-2017-6586-C.pdf

Quarta part.
Projectes i accions per
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100. En què influeix el disseny territorial per a un
pla d’ocupació?
Des del punt de vista econòmic, s’ha cregut que el
desenvolupament local és fruit directe del desenvolupament econòmic, de l’aplicació directa de la infraestructura tècnica. Es deixava de banda la cohesió
social. Cada vegada més, l’Administració pública ha
actuat directament sobre el teixit urbà, millorant la
qualitat de vida dels seus veïns. Les polítiques de disseny han repercutit posteriorment en la creació d’un
clima favorable que ha repercutit en la creació d’ocupació i la disminució de l’emigració urbana.
101. Quines són les passes que hem de seguir per
elaborar una política activa d’ocupació?
Les polítiques d’ocupació són programes dissenyats
en funció de necessitats concretes. Persegueixen uns
objectius bàsics comuns: el foment de la creació de
llocs de treball, detectar les possibilitats d’èxit reals;
fomentar la formació per adequar el perfils professionals a les empreses i ajustar o equilibrar l’oferta amb
la demanda o ampliar la comunicació i potenciar els
serveis de col·locació.
Actualment s’ha està treballant en un Pla de polítiques d’ocupació integrals adaptades a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.
102. Què s’entén per pacte territorial per a l’ocupació?
Els pactes territorials són acords entre les administracions públiques, els agents econòmics i socials i
altres actors que incideixen en la planificació, l’elaboració de plans d’actuació i la programació de les polítiques actives d’ocupació en un determinat territori.
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Els objectius dels pactes són, d’una banda, constituir-se en un àmbit de concertació i participació dels
principals agents que intervenen en el territori en
matèria d’ocupació amb les funcions d’analitzar les
necessitats del mercat de treball; i, d’una altra, oferir
propostes d’estratègies d’acord amb les potencialitats
i oportunitats del seu àmbit i contribuir a la planificació i programació del Pla de desenvolupament de les
polítiques actives d’ocupació.
103. Què entenem per programes experimentals
en matèria d’ocupació?
Els programes experimentals en matèria d’ocupació
tenen com a objecte el desenvolupament de plans
integrals d’ocupació en un àmbit territorial concret.
Aquests plans poden combinar accions de diferent
naturalesa com són: informació, orientació, assessorament, formació bàsica i professional, pràctica laboral, mobilitat geogràfica i seguiment i suport a la inserció amb l’objectiu d’aconseguir la inserció laboral
de les persones desocupades.
104. Què és un Consorci de Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació?
Són entitats de dret públic que reuneixen a entitats
locals i agents socials de Catalunya. El seu objectiu
principal és la cooperació entre els associats per a la
realització d’activitats i projectes que afavoreixin la
promoció i el desenvolupament empresarial i ocupacional en els àmbits de les seves respectives localitats
i centres.
105 . Què són els programes Transversals?
Amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral i millorar les possibilitats d’ocupació de les persones, el Servei d’Ocupació de Catalunya promou diversos programes integrats d’ocupació que combinen diferents
accions com la informació, l’orientació, la formació,
la cerca de treball, les pràctiques a empreses, la tutoria i el seguiment.
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Aquests programes són:
• Accions integrades per a col·lectius amb dificultats especials d’inserció sociolaboral dirigides a persones amb discapacitat física, psíquica
i/o sensorial, persones en tractament de salut
mental i persones en situació de risc d’exclusió
sociolaboral.
• Accions dirigides a fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones que tenen com a
finalitat millorar l’ocupació entre les dones i
que es concreten en les accions següents: dispositius de formació i inserció sociolaboral,
formació professional en sectors on les dones
es troben subrepresentades, formació en sectors emergents, formació i assessorament per a
la creació de negocis propis.
• Programes experimentals en matèria d’ocupació dirigits a persones en atur i persones que
cobrin prestacions per desocupació.
106. Què es l’autoocupació?
Cada vegada són més les persones que opten per la
creació de la seva pròpia empresa, ja sigui individualment o col·lectivament com a forma de desenvolupar
la seva carrera professional.
Crear una empresa, sigui individualment o en
grup, és una activitat que requereix d’una gran dosi
d’il·lusió i imaginació que serveixin de motor i que
permetin superar els obstacles i tirar endavant quan
les coses es posin difícils, així com afrontar situacions
que semblen irresolubles, sobretot quan la falta de recursos es fa evident.
Ser empresari/ària és un ofici que cal aprendre i
perfeccionar per tenir èxit. La creació d’una empresa neix d’una idea inicial, encara poc definida i poc
concreta, juntament amb una primera voluntat d’establir-se per compte propi.
Podem dir que l’autoocupació és la capacitat
acompanyada del recursos adients que té una persona
o un grup d’elles per generar o posar en marxa noves
iniciatives empresarials, on necessàriament aquestes
també s’ocupen.
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Quan una persona desocupada pretén entrar al
món laboral ho pot fer de dues maneres: treballant
per altri o autoocupant-se. La primera implica que
alguna empresa et faci un contracte laboral i passes a
formar part de la plantilla d’aquesta, i la segona opció
implica muntar-te la teva pròpia empresa donant-te
d’alta a la SS com a autònom.
Podem trobar una font d’idees en:
• Detectar una necessitat: qui detecta una necessitat a temps i sap cobrir-la adequadament té
grans possibilitats de tenir èxit en el projecte
empresarial.
• Detectar una carència: a vegades no és necessari tenir una gran idea enlluernadora. N’hi ha
prou amb descobrir alguna cosa que simplement no s’està fent i que si es portés a la pràctica, podria tenir èxit.
• Detectar una deficiència: molt relacionat amb
els punts anteriors, aquestes idees sorgeixen
quan algú s’adona que alguna cosa que s’està
fent, o no es fa correctament o es podria fer millor. És el cas dels professionals que deixen la
feina per establir-se pel seu compte en el mateix tipus d’activitat.
• Gaudir de les aficions: cal tenir grans coneixements del tema i sens dubte passar moltes hores treballant-hi.
• Noves aplicacions de productes vells: què passaria si algú decidís utilitzar el telèfon per enviar cartes? Doncs que hauria creat el fax. Aquestes idees solen ser fruit de la genialitat i de la
perícia tècnica.
• Canvis en la societat: cal estar atent a les necessitats i desitjos de la gent. Qui hauria dit fa
pocs anys que algú es guanyaria la vida lligant
els seus clients amb cordes elàstiques i fent-los
saltar de cap per un pont?
107. Quins són el programes de desenvolupament econòmic local, actualment al SOC?
• Agents d’ocupació i desenvolupament local
(AODL)
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•
•
•
•

Treball als barris
Projectes innovadors i experimentals
Treball a les 7 comarques
Suport i acompanyament a la planificació estratègica
Qui pot ser beneficiari?
Entitats amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord
amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en general:
• Entitats locals
• Organismes autònoms de les entitats locals
• Entitats dependents o vinculades a les entitats
locals
En cada programa s’ha de veure el detall del beneficiari.
108. Què és el programa Agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL)?
El programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament
Local (AODL) impulsa la creació, la diversificació de
l’activitat econòmica i la generació de llocs de treball
al territori a través de la contractació de personal tècnic, titulats i titulades superiors o de grau mitjà, que
treballen a temps complet en el marc de plans d’acció
de desenvolupament local, impulsats pels ens locals o
per les entitats dependents o vinculades a una administració local.
L’objectiu del programa és dinamitzar i executar
polítiques i programes que afavoreixin la promoció
econòmica, conjuntament amb altres agents del territori, mitjançant un desenvolupament socioeconòmic
generador d’ocupació el més integrat, equitatiu i sostenible possible.
109. Què és el programa Treball als barris?
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya dona suport de manera prioritària als barris i a les àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen
d’una atenció especial de l’Administració per tal de
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millorar-les des del punt de vista ocupacional, social
i econòmic, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri
social i territorial del territori català.
Mitjançant el Projecte Treball als barris es posa
a disposició de les entitats beneficiàries un conjunt
d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el
disseny i la planificació sobre quines de les actuacions
poden encaixar millor en el seu propi projecte, per tal
de desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que resideixen en
aquests barris i àrees urbanes.
110 . Què és el programa Projectes innovadors i
experimentals?
El programa de projectes innovadors i experimentals vol donar suport a les entitats locals en l’àmbit
de l’ocupació i el desenvolupament per implementar
plans d’execució anual de caràcter integrat que donin
resposta a les necessitats del territori.
Mitjançant aquest programa es pretén donar
resposta a les necessitats específiques del territori
amb intervencions que afavoreixin la innovació en el
desenvolupament local, l’activitat dels sectors productius estratègics del territori i l’ocupació i siguin
demostratives i transferibles tant a d’altres territoris
com al disseny d’altres programes ocupacionals i de
desenvolupament local del SOC.
Amb aquest objectiu, el SOC dona suport a les
entitats locals amb lideratge territorial en l’àmbit de
l’ocupació i el desenvolupament local per a la implementació de plans d’execució anual de caràcter integrat, que combinin projectes innovadors i experimentals en el marc dels dos programes següents:
• Programa d’innovació en l’ocupació.
• Programa d’innovació en el teixit productiu.
111. Què és el programa Treball a les 7 comarques?
El programa “Treball a les 7 comarques” promou projectes de caràcter integrat que combinin, en el marc
d’un pla d’execució anual, accions ocupacionals i de
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desenvolupament local a les set comarques que tenen
una major necessitat de reactivació econòmica: l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera
d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta.
Són finançables les accions que tinguin algunes
de les finalitats següents:
• Diagnosticar, planificar, programar, coordinar
i executar de manera integrada les actuacions
que es vulguin posar en marxa, i comunicar les
actuacions als agents implicats i a la ciutadania.
• Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment, en els sectors estratègics del
territori.
• Intervenir sobre les persones en situació d’atur,
especialment les que conformen els col·lectius
prioritaris d’actuació d’acord amb les especificats de cada territori.
112. Què és el programa Suport i acompanyament a la planificació estratègica?
El programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica pretén crear i diversificar l’activitat
econòmica, el manteniment i generació de llocs de
treball en un territori.
Aquest programa té per objectiu permetre a les
entitats locals, en cooperació amb els actors rellevants del territori, diagnosticar, planificar, programar, coordinar, comunicar, integrar i executar totes
les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc
d’un desenvolupament socioeconòmic el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible i el
disseny d’accions específiques tant per intervenir sobre les persones en situació d’atur, com sobre el teixit
productiu local, especialment el pertanyent a sectors
estratègics pel territori, mitjançant accions d’identificació de potencialitats i l’acompanyament i suport a
les empreses de cada territori.
113. Què és la concertació territorial?
La concertació territorial esdevé un element clau de
la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del siste-
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ma d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que ordena el sistema d’ocupació i regula el
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC, com a
centre de governança d’aquest sistema.
L’article 15 de la Llei es refereix de manera específica i monogràfica a la concertació territorial com a
element facilitador de l’encaix al territori, la coordinació i la integració de les actuacions ocupacionals.
En aquest nou marc, el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya ha de promoure la concertació territorial
amb les administracions locals, les organitzacions
sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, i les entitats arrelades en el territori.
La concertació territorial ha d’incloure la diagnosi, la coordinació, la integració i la proposta de planificació, ja que pot servir per gestionar o executar
les polítiques d’ocupació, d’acord amb els criteris establerts al Pla de desenvolupament de les polítiques
d’ocupació vigent (un dels instruments estratègics)
L’àmbit territorial per a la concertació territorial és el local: comarques, agregacions de comarques,
municipis de més de 50.000 habitants, o territoris,
amb una realitat econòmica i ocupacional diferenciada, que comparteixen necessitats i objectius de desenvolupament i creació d’ocupació.
El resultat de la concertació es concreta en les estratègies territorials que sorgeixen de la identificació
de les necessitats del territori, a partir de les quals
es configuren i formulen les polítiques d’ocupació i
desenvolupament local específiques. En definitiva, la
concreció de l’àmbit de la concertació territorial es
tradueix en les estratègies, els plans i els altres instruments de planificació territorial.
La finalitats de les estratègies, els plans i els altres
instruments de participació territorial són diagnosticar, planificar, coordinar, integrar i, si és el cas, gestionar les polítiques que fixa el Pla de desenvolupament
de les polítiques actives d’ocupació, i adequar l’oferta
dels serveis i programes ocupacionals a les necessitats del territori amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones i fomentar-hi
el desenvolupament socioeconòmic.
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114. Què és un pla d’acció local i com s’executa?
És la planificació global, que conté els projectes i les
accions concretes que es duran a terme en el marc de
l’estratègia general d’un territori.
Té diferents línies d’intervenció (urbanística, social, ocupacional, educativa, etc.).
S’executa:
A través de projectes i accions:
• Projectes: és on es concreten les actuacions en
matèria de desenvolupament local i promoció
de l’ocupació per assolir els objectius d’una
part del pla d’acció local.
• Accions: són actuacions concretes segons els
objectius marcats en el projecte de polítiques
actives d’ocupació i de promoció econòmica
subvencionades des del Servei d’Ocupació de
Catalunya.
115. Quins continguts han de tenir els projectes i
accions?
Projectes:
• Diagnosi del territori i identificació de les necessitats
• Objectius: generals i específics
• Descripció de les actuacions previstes amb la
programació proposada per cada exercici pressupostari
• Cronograma detallat
• Recursos materials i humans necessaris
• Cost total i fonts de finançament desglossat
• Mecanismes de seguiment i avaluació. Indicadors
Accions:
• Denominació concreta de l’acció
• Justificació o motivació de l’acció
• Objectiu general
• Objectius específics
• Resultats esperats, en termes d’inserció laboral
i dinamització econòmica
• Calendari d’execució
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• Mecanismes de seguiment i indicadors d’avaluació
• Pressupost i fonts de finançament
• Recursos materials i humans necessaris per a
una correcta execució de l’acció
116. Què fa el Servei Públic d’Ocupació per al foment de l’Ocupació?
Els serveis, programes i actuacions que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya impulsa en l’àmbit del
foment de l’ocupació volen facilitar la inserció de persones en situació d’atur que tenen dificultats afegides
o especials a l’hora de trobar feina.
En aquest àmbit es promouen les iniciatives destinades de manera prioritària a persones desocupades
que formen part de col·lectius amb més risc d’exclusió laboral o social, per proporcionar-los l’experiència laboral en entorns real de treball i la qualificació
necessària per a la inserció.
També s’hi emmarquen actuacions que vetllen
per la igualtat en l’accés al mercat de treball, la permanència i la promoció de persones de col·lectius
que, de manera conjuntural o estructural, tenen especials dificultats d’inserció laboral o necessiten un
suport reforçat. Per això, el SOC finança el desenvolupament d’instruments, itineraris i actuacions de
suport a llocs de treball o mercats protegits, i també la
creació i millora de centres de treball especial i d’empreses d’inserció.
Un altre criteri de les accions de foment de l’ocupació és que han de servir per avançar en la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, en la coresponsabilitat entre dones i homes, la no discriminació
i l’eradicació de les diferències de gènere.
Atualment té el programes següents:
• Programa Treball i Formació
• Projectes singulars
• Programa 30 Plus
• Forment de la incorporació de persones majors
de 45 anys al mercat de treball
• Programa Joves per l’ocupació
• Programa Enfeina’t
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• Contractació de joves en pràctiques
• Fem Ocupació per a joves
117. Quina estructura han de tenir els programes
de desenvolupament local?
Han d’incidir bàsicament sobre els aspectes següents:
• Diagnosi socioeconòmica
• Planificació estratègica
• Desenvolupament de sectors estratègics pel
municipi
• Diversificació productiva
• Valoració de recursos endògens
• Estudi i provisió d’infraestructures i serveis de
suport
• Reequilibri territorial i social
• Capacitació i foment de noves activitats econòmiques
• Foment de la creació d’empreses
• Xarxes de cooperació
• Mobilitat

Cinquena part.
Emprenedoria i
creació d’empreses.
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118. Què és l’emprenedoria?
L’emprenedoria són totes les activitats que engloba el
disseny, la planificació, i la posada en marxa de una
societat amb una missió, visió i objectius tant a curt,
mig o llarg termini.
Abans d’iniciar amb l’activitat emprenedora, és
imprescindible analitzar quin serà el nostre segment
i target, i a continuació conèixer el sector, mercat, i
agents dins d’aquest mercat, per identificar l’atractiu
de la indústria i identificar oportunitats de negoci.
A partir d’aquí, s’iniciaria amb la definició de la
raó de ser de l’empresa:
• Missió: és la declaració o manifestació del propòsit de l’empresa.
• Visió: defineix les metes que volem aconseguir
amb un futur.
• Valors: són els principis ètics que composen la
cultura corporativa de l’empresa.
119. Què és una empresa?
És una organització que persegueix el compliment de
una visió o meta a llarg termini, mitjançant diversos
plans d’actuació o estratègies per arribar a l’escenari
desitjat.
Les empreses estan compostes per un conjunt
d’àrees d’activitat interrelacionades, les qual definim
com a departaments.
Un departament es una agrupació de persones
amb uns recursos tant econòmics com materials, els
quals estan especialitzats amb una sèrie de funcions
i objectius.
Els diferents departaments formen part d’un engranatge més ampli, amb un sistema jerarquitzat depenent de la direcció general.
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120. Com es classifiquen les empreses?
En termes Jurídics aquesta classificació esdevindria a ser les següents:
Societats Civils i Societats Mercantils.
En referència a les Societats Civils, podem classificar-les com Universal i Particular.
Per altre banda, i en termes de Societats Mercantils, podem fer una primera classificació entre
Personalistes i Capitalistes. Entrant en més matèria,
les Empreses Personalistes estan formades per Col·
lectiva, Comanditària Simple, i Comanditària per Accions. Les empreses Capitalistes poden classificar-se
com Típiques ( Anònima, Limitada, i Limitada Nova
Empresa) i Altres Formes Jurídiques com Agrupació
d’Interès Econòmic, Cooperatives, Societat Laboral,
Societat de Garantia Recíproca entre d’altres.
En termes de tamany i volum econòmic:
Micro empreses: aquelles petites organitzacions
formades per un màxim de 10 persones, i la facturació
anual és menor a dos milions d’Euros.
Petita: empreses que la xifra de negocis en termes
anuals és menor a deu milions d’Euros, composta per
menys de 50 treballadors.
Mitjana: empreses que la xifra neta de negocis és
inferior a cinquanta milions d’euros, formada per una
plantilla de entre 50 i 250 treballadors.
Grans empreses: aquest últim tipus d’empreses
destaquen per tindre una xifra neta de negocis superior a cinquanta milions d’Euros, i el número d’empleats és superior als 250.
En general la micro, petita i mitjana empresa les
denominem PIMES
121. Què entenem per activitat empresarial i
mercat de treball?
Activitat empresarial
Procés per el qual es generen i s’intercanvien productes i serveis per cobrir les diverses necessitats de
les persones, a les empreses, entitats públiques i d’altres ens.
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Les activitats empresarials generen riquesa tant a
nivell Microeconòmic (nivell individual com els consumidors, empreses, inversors) com a nivell Macroeconòmic (en termes agregats).
La creació i realització d’activitats econòmiques
contribueix directament a un increment del Producte Interior Brut (PIB), indicador del valor monetari
de la producció de béns i serveis de demanda final de
una regió o país.
Mercat de Treball
Punt de trobada entre les empreses, entitats públiques i d’altres, demandants de treballadors; i els
oferents de treball que són els individus que busquen
feina activament i tingui entre 16 i 65 anys.
Com agents que composen aquest mercat podem
destacar:
Empresaris: generadors de llocs de treball.
Treballadors: sol·liciten i desenvolupen les activitats corresponents segons la funció la qual han estat
contractats.
Població activa: tots aquells individus que es trobin en edat de treballar (16 a 65 anys) estiguin ocupats
tant per compte aliè com propi o es trobin desocupades.
Població Inactiva: individus en edat de treballar
que no volen o no poden treballar per diverses circumstàncies; discapacitat, malaltia, estudiants...
El salari s’estableix com la moneda d’intercanvi entre l’oferta i la demanda. Anualment els govern
estableix el Salari Mínim Interprofessional el qual
reflecteix la retribució mínima que s’ha de cobrar
d’acord el dret laboral i els convenis, d’acord a les variacions del IPC, productivitat entre d’altres.
122. Què vol dir R+D+I?
Abreviació de Recerca, Desenvolupament i Innovació
destinada a la millora continuada en la producció de
béns i/o prestació de serveis.
Recerca: persegueix descobrir nous coneixements i una major comprensió tant tecnològica com
científica primordialment, però no exclou cap àmbit.
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Desenvolupament: aplicació dels coneixement o
resultats obtinguts anteriorment per a la producció
de béns o disseny de nous processos de producció entre molts d’altres.
Innovació: accions d’introduir millores en productes o serveis, o la creació d’un producte i/o servei
completament nou.
Aquest concepte comporta una millora en l’eficiència tant en producció i/o prestació de serveis,
com l’increment de noves empreses; incrementant
d’aquesta manera la riquesa de un Municipi, Regió o
Comunitat.
123. Quins nous conceptes tecnològics s’han integrat a l’ecosistema empresarial?
Des de l’aparició de les noves tecnologies, hi han hagut transformacions en els diferents sectors i funcionament dels negocis:
• Big data: ciència que analitza grans quantitats
de dades tant a nivell intern com extern de
l’empresa, amb la finalitat de poder prendre
decisions més intel·ligents que tenen un efecte
directe al desenvolupament del negoci.
• Fintech: entitats que a través de les noves tecnologies ofereixen una oferta diferenciada de
productes i serveis financers.
• Industria 4.0 o quarta revolució industrial: es
tracta de la implementació de les noves tecnologies a les fàbriques.
• Intel·ligència artificial: es tracta de la simulació
de processos de intel·ligència humana per part
de les màquines per tal d’automatitzar certes
activitats.
124. Quin pot ser el perfil de l’emprenedor?
Actualment, podem distingir molts tipus de perfil
emprenedor, per tant, citarem les diverses aptituds i
habilitats més útils a disposar a l’hora d’emprendre,
per tal de crear un perfil actualitzat de emprenedor/a.
• Motivació per el projecte que es vol portar a
terme, i il·lusió.
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• Iniciativa per passar a l’acció, i habilitats per
prendre decisions.
• Desenvolupar Habilitats de Creativitat i Innovació, tant a l’hora de formular el model de
negoci, com per trobar solució als problemes o
situacions a la que s’haurà d’afrontar.
• Capacitat d’assumir un nivell de risc plantejat
pel propi emprenedor.
• Habilitats Comunicadores i Socials per tal de
relacionar-se amb diversos tipus de perfils.
• Desenvolupar un Lideratge Carismàtic per tal
motivar als propis empleats i seguidors a formar part del seu projecte empresarial.
• Resiliència: capacitat dels individus de sobreposar-se en períodes de situacions adverses, i
dolor emocional que tot emprenedor haurà de
passar.
• Persistència per no rendir-se per a la consecució dels objectius plantejats.
• Coneixements relacionats amb la Gestió i Administració d’Empreses.
• Capacitat analítica i crítica per analitzar el
medi extern i medi intern de l’empresa.
• Capacitat de Planificar Recursos econòmics,
tècnics i humans; plantejar escenaris futurs,
disseny de decisions alternatives per cada escenari.
125. Què ha de tenir en compte l’emprenedor?
Qualsevol emprenedor ha de tenir en compte una sèrie de punts a l’hora d’emprendre:
• El projecte a desenvolupar ha d’entusiasmar a
l’emprenedor, altrament al primer revés es rendirà.
• S’ha d’estar actualitzat de les noves tecnologies per tal de reduir l’ús innecessari de llocs de
treball i recursos, i esdevenir més eficients en
termes econòmics.
• En moltes ocasions, serà necessari sol·licitar
i rebre assessorament d’individus experts en
certes matèries, per tal d’evitar cometre errors,
o encarrilar situacions negatives.
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• Augmentant la xarxa de contactes, pot facilitar
la creació de col·laboracions i noves sinèrgies.
• Estar atent a l’entorn que pot influenciar en el
desenvolupament de l’empresa, tant punts que
poden generar una fortalesa com punts que
poden generar una debilitat, i actuar en conseqüència.
• No s’ha de tenir por al fracàs ni a la incertesa.
126. Què suposa un augment de la innovació per
al Desenvolupament Local?
Un increment en la creació de les empreses, provoca
un augment de la innovació d’aquestes, ja que en un
mercat competitiu, es necessari innovar per diferenciar-se de la competència i quedar-se una quota de mercat. Un augment de la innovació desemboca en un augment de la productivitat per una banda, i una reducció
dels costos unitaris per l’altra, provocant una reducció
dels costos totals de l’empresa. Aquests dos factors incideixen directament en un augment de la competitivitat la qual suposa una millora del país en qüestió en
relació als altres. I aquest fet pot provocar una entrada imminent d’inversió estrangera cap al nostre país,
capital que es pot destinar a un continu creixement i
desenvolupament empresarial. Un augment de la competitivitat suposa un augment de les vendes, i de la producció, contribuint en termes macroeconòmics en un
augment del PIB, de l’Ocupació, i de les Rendes.
127. Quines són les dificultats de l’emprenedoria?
A l’hora d’emprendre, hi ha diverses dificultats:
1. Finançament.
2. Falta de coneixements i experiència en la matèria emprenedora.
3. Mancança d’un bon equip i saber coordinar-lo
correctament.
4. Coneixement i visió global (Direcció Estratègica).
5. Innovació i necessitat de mercat.
6. Anàlisis extern i intern per establir una avantatge competitiva.
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128. Com poden afavorir l’emprenedoria als Ens
Públics?
Oferint recolzament en vies d’assessorament tant en
àmbits estratègics, com financers, com fiscals; augmentant les subvencions amb la finalitat d’incentivar
a la població en la creació d’empreses; promovent
certes empreses a nivell internacional. Els Ajuntaments, com a Entitats Públiques Municipals, han de
dissenyar plans d’acció per tal de que els ciutadans
residents en les regions en qüestió promoguin la creació d’empreses, per tal de millorar el benestar tant
a nivell social com econòmic, com a objectiu final un
augment de la riquesa en l’àmbit local.
129. Quins recursos es necessita per emprendre?
Per portar a terme l’emprenedoria és necessari disposar d’unes habilitats intrínseques personals arrelades
en les personalitats individuals, uns coneixements en
matèria emprenedora, tant financers, com de màrqueting, planificació estratègica, de comptables com
molts d’altres. A més, és necessari disposar d’un capital per portar a terme els plans d’empresa que descriuen els diversos plans d’actuació.
Per tant, es visible que caldria involucrar les entitats locals públiques per promoure l’emprenedoria,
en matèria de formació, d’assessorament empresarial, i per finalitzar, facilitar a l’accés de capital a les
futures empreses.
130. Quins departaments formen part de l’empresa?
Qualsevol organització empresarial ha de disposar
d’una sèrie de departaments per poder desenvolupar
correctament la seva principal activitat com d’aquelles secundàries, buscar una eficiència en termes econòmics i de distribució de recursos per maximitzar
la seva posició estratègica i assegurar-se una posició
al mercat.
Primerament, definirem el concepte de departament com una divisió de l’empresa formada per
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l’associació de persones i de recursos econòmics i
materials per desenvolupar una sèrie de tasques que
contribueixen a donar valor a l’oferta final del producte i servei mitjançant el compliment d’objectius
relacionats amb l’activitat principal del departament,
mitjançant una distribució jeràrquica de lideratge, on
cada empleat desenvolupa una sèrie de tasques i responsabilitats.
1. En primer lloc, destacar l’existència del Departament de Producció per a la planificació, execució, coordinació, control i prevenció referent
a la producció de un producte o prestació de un
servei.
2. Seguidament, el Departament de Recursos Humans o de Personal; que tracta tots els temes
relacionats amb el personal que forma part de
l’empresa. Desenvolupa funcions de selecció,
contractació, i formació de personal, així com
l’administració dels sous i la determinació de
primes, i realització de convenis col·lectius.
3. Departament de Màrqueting. S’encarrega de
múltiples tasques, com establir les 4Ps del
Màrqueting Mix (Preu, Producte, Distribució,
Promoció) del producte o servei, posicionament de marca, publicitat.
4. El Departament de Vendes; s’encarrega primordialment de la planificació, execució i control de vendes.
5. Departament de Logística. S’encarrega primordialment de la planificació i gestió de les activitats dels departaments de compres, transport,
emmagatzematge tant de “inputs” com de
“outputs”.
6. Departament Financer; s’encarrega del control
de la comptabilitat, de la gestió dels costos, del
finançament intern, de la viabilitat de projectes
creant plans d’inversió, gestió del risc...
7. Departament de Direcció. S’encarrega de la
planificació, organització, direcció, controlar i
coordinació de tots els anteriors departaments.
A més estableix els objectius que es volen aconseguir.
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131. Quins tipus d’empreses hi ha en funció del
sector d’activitat?
1. Empreses del Sector Primari són organitzacions en que el producte bàsic de la seva activitat s’extreu de la naturalesa; com l’agricultura,
pesca, ramaderia, extracció d’àrids, minerals,
petroli
2. Empreses del Sector Secundari són organitzacions que realitzen un procés de transformació
de les matèries primes a productes elaborats
o semi elaborats; com la construcció, el tèxtil,
plàstic..
3. Empeses del Sector Terciari, s’encarreguen de
realitzar activitats de prestació de serveis, com
el transport, bancs, comerç, turisme,...
132. Què és un DAFO?
Concepte que defineix una metodologia que analitza
la situació de l’empresa en trets interns i externs en
una matriu quadrada. La matriu quadrada consta de
quatre punts; Fortaleses i Debilitats en l’entorn intern
de l’empresa, i Oportunitats i Amenaces en relació a
l’entorn extern que envolta i influeix a l’empresa.
L’anàlisi intern fa referència a analitzar la posició de Fortalesa o Debilitat en els recursos propis de
l’empresa com el capital, actius, personal, marca, qualitat del producte, etc. Per altre banda, l’anàlisi extern
fa referència a analitzar les oportunitats i debilitats
relacionades amb aspectes externs a aquesta com la
situació política al territori, aspectes legals que incideixin en el funcionament de l’empresa (fiscals, legislatius, econòmics), aspectes tecnològics i aspectes de
caràcter social.
D’aquesta manera es pretén analitzar, sintetitzar
i extreure els punts favorables i/o desfavorables respecte els quatre punts nombrats anteriorment, amb la
finalitat de poder establir una avantatge competitiva
respecte la competència en un dels aspectes anteriors. Seguidament es procedeix a determinar una estratègia a utilitzar per tal de fer efectiva l’avantatge
competitiva plantejada i renovar-la o mantenir-la.
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133. Quins formes de finançament trobem actualment?
Des dels últims anys, s’ha desenvolupat un ecosistema emprenedor, el qual ha propiciat i ha facilitat desenvolupar noves oportunitats de negoci.
Podem definir diferents agents tant públics com
privats que participen en aquest procés:
• Incubadores: entitats que donen assessorament en las fases de disseny i llançament del
negoci a canvi de una participació del 5-10%
del negoci.
• Acceleradores de negoci: assessorament amb fases més avançades del negoci per implementar
una estratègia de creixement o diversificació.
• Capital risc: institucions tant públiques com
privades, que ofereixen finançament en fases
de creixement amb un elevat potencial i risc.
• Crowdfunding o finançament col·lectiu: es un
mecanisme de finançament col·laboratiu amb
la qual diferents inversors poden participar activament en a la posada en marxa d’un negoci.
134. Quins són els passos per constituir una empresa?
Són un conjunt de tràmits pels quals l’empresa es converteix en un subjecte de les obligacions i drets establerts per les normes legals per a l’exercici d’aquesta
activitat.
• Registre Mercantil i obtindre el certificat acreditatiu de la no existència d’una altra societat
amb el mateix nom del que es vol adoptar a la
societat en vies de constitució.
• S’ha de realitzar l’escriptura pública davant
d’un notari; acte pel qual els socis signen l’escriptura de constitució i els estatus d’aquesta,
es defineixen les condicions que es durà a terme l’activitat, entre d’altres.
• Impost de transmissions patrimonials i actes
jurídics. Liquidar els diversos impostos que
grava diverses activitats, entre d’altres el de
constitució d’una societat.
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• Obtenir un Codi d’Identificació Fiscal (CIF);
amb la finalitat de poder ser identificada en temes fiscals i laborals.
• Inscripció al Registre Mercantil; un cop realitzat aquest tràmit l’empresa adquireix plena
capacitat jurídica.
• Inscripció en Registres Especials en el cas de
constituir societats laborals, o cooperatives.
135. Quins tràmits s’han de realitzar amb Hisenda per constituir una societat?
• Alta en el cens. Qualsevol empresari professional, individual o societat ha de realitzar aquest
tràmit abans de l’inici de l’activitat econòmica.
Aquest formalitat es realitza mitjançant el model 036 o 037, depenent de qui realitzi aquest
document.
• Alta en l’Impost de Activitats Econòmiques
(IAE). És un impost on la base imposable està
constituïda per l’exercici econòmic tant en
l’àmbit professional, com en l’àmbit empresarial. Per realitzar aquest tràmit és necessari
realitzar el model 840, i s’acompanyarà amb el
model 036 d’alta en el cens.
136. Quins tràmits s’han de realitzar amb la Seguretat Social per constituir una societat?
Primer de tot, es necessari inscriure’s a la Seguretat
Social; on l’empresa sol·licitarà a aquesta entitat la
seva inscripció al sistema de la Seguretat Social. La
Seguretat Social assignarà un “codi de compte de cotització” per a la seva posterior identificació.
En segon lloc, s’ha de realitzar una segona formalització; L’Afiliació a la Seguretat Social. En aquest
acte es reconeix al sol·licitant la condició de persona
inclosa en el Sistema de la Seguretat Social. Aquesta
afiliació pot ser portada a terme per dos vies:
• Treballadors per compte propi han de sol·
licitar l’afiliació per poder portar a terme la
seva activitat.
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• Les empreses tenen la obligació de sol·licitar
l’afiliació al sistema de les persones que formin
part de l’empresa i no estiguin afiliats.
En tercer lloc, hi ha un altre procediment el qual es
denomina Alta en el Règim Especial d’Autònoms de la
Seguretat Social. Aquesta formalitat és obligatòria per
els empresaris individuals, socis administradors d’una
societat, i les comunitats de béns. És opcional per els socis treballadors de les societats laborals i cooperatives.
Per donar-se d’alta en aquesta model es precís realitzar el model TA0521, els trenta primers dies naturals un cop s’ha donat d’alta en IAE.
Seguidament, es necessari donar-se d’Alta al Règim General de la Seguretat Social dels Treballadors;
obligatori per els treballadors que formin part d’una
empresa per compte aliè. Aquest procediment precedeix a l’inici de la relació laboral i s’escindeix en finalitzar la prestació del treball.
En quart lloc, s’ha de tramitar la Comunicació
d’Obertura del Centre de Treball determinant el domicili social de l’empresa. Aquest procediment s’ha
de portar a terme els següents trenta dies de l’obertura del centre.
Per finalitzar, s’ha de realitzar el Llibre de Visites, on han d’estar enregistrats tots els treballadors
de l’empresa, tant per compte aliè com per compte
propi, per facilitar en futures inspeccions de treballs.
137. Quins tràmits s’han de realitzar amb els
Ajuntaments per constituir una societat?
En primer lloc, cal obtindre la Llicència Municipal
d’Obres, és un permís municipal necessari per realitzar qualsevol tipus d’obra en els locals, oficina, dins
del municipi en que s’hagi de realitzar l’activitat. Podem identificar dos tipus de llicències:
• Llicència per a la realització de petites obres
de condicionament. Es tracta de petites obres
interiors i exteriors que no afectin als elements
estructurals.
• Llicència d’obra major. Obres que afectarien als
elements estructurals, o a un augment de l’edificabilitat.
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En segon lloc, s’ha de sol·licitar la Llicència Municipal d’Obertura. Aquesta llicència és un permís municipal que aprova el desenvolupament de les activitats d’acord amb les normes urbanístiques i els plans
urbanístics municipals. Aquesta llicència pot ser sol·
licitada tant per persones físiques com jurídiques.
Cabria destacar dos tipus de llicències:
• Llicència d’obertura per activitats innòcues;
activitats que no estan incloses en el Reglament
d’Activitats Molestes.
• Llicència d’obertura per activitats qualificades;
aquelles activitats que suposen molèsties o riscos.
138. Quins impostos afecten a les empreses?
Hi han diversos impostos que afecten a les empreses,
en funció de la seva principal activitat, i d’altres en
activitats addicionals a la activitat principal, com per
exemple la venda d’una oficina.
En relació amb els impostos que afecten a l’activitat de l’empresa destacarem l’Impost de Societats, i
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
En primer lloc, i en referència a l’Impost de Societats, es tracta d’un tribut de naturalesa directe que
grava la renta de les societats i altres persones jurídiques que resideixin en el Territori, constituïdes segons la Legislació Espanyola, i que tingui la seu dins
del Territori.
Podem diferenciar diferents tipus d’aquest impost:
• Tipus general és del 25% des del 01 de Gener de
2016.
• S’aplica un tipus reduït del 15% per els emprenedors, el qual es va entrar en vigor 2015.
• Tipus reduït per a les cooperatives del 20%.
• Tipus reduït del 10% per associacions i fundacions.
• Tipus reduït del 1% per societats d’inversió.
En segon lloc, l’IVA és un impost de naturalesa
indirecte que grava el consum, en aquest cas el consum de les empreses en matèria d’adquisició de béns
i serveis per la realització de l’activitat, com en l’entrega de béns i serveis realitzades per l’empresari o
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professionals. Actualment, aquest impost és del 21%
en caràcter o tipus normal.
L’IVA de caràcter o tipus reduït és del 10%, i s’aplica en les entregues, adquisicions, intracomunitàries o
aportacions de diversos béns com els aliments utilitzats en la nutrició humana i animal (exceptuant les
begudes alcohòliques), els productes utilitzats en activitats agrícoles, forestals i ramaderes, l’aigua per a
l’alimentació humana, animal i de rec, els béns immobles i les places de pàrquing i en termes de serveis els
relacionats amb el transport de viatgers i equipatges,
hostaleria, serveis de neteja de vies públiques, assistència sanitària, i dental, execució d’obra de renovació i reparació de vivendes, els lloguers de vivendes i
pàrquings amb opció de compra.
L’IVA de caràcter o tipus superreduït és del 4%, i
s’aplica en les entregues, adquisicions intracomunitàries, o importacions dels següents béns i serveis; productes bàsics com el pa, ous..., llibres, periòdics, medicaments, vehicles destinats a persones amb mobilitat reduïda, pròtesis i annexos, vivendes de protecció
oficial, serveis de teleassistència, ajuda a domicili, i
atenció residencial.
Exempcions de l’IVA
Aquest impost, té una sèrie de excepcions en les
quals no s’aplica:
• Ensenyança en centres públics o privats autoritzats i classes particulars per persones físiques sobre matèries incloses amb els plans
d’estudis del sistema educatiu.
• Assistència a persones físiques per professionals mèdics i serveis sanitaris.
• Serveis professionals, inclosos aquells que
consisteix en drets d’autor, escriptors, col·
laboradors literaris i gràfics.
• Operacions i prestacions de serveis relatius a
assegurances i capitalització.
• Serveis de mediació prestats a persones físiques en diferents operacions financeres.
• Lloguers de vivendes, i entrega de terrenys rústics i no edificables.
• Entrega de segells de correus i efectes timbrats
a curs legal.
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139. Què són les startups?
És un nou concepte per descriure un tipus d’empreses
recolzades per la tecnologia, que pretenen innovar el
mercat, i busquen facilitar certs processos per reduir
la complexitat. Poden ser empreses tant de productes
com de serveis, les quals estan dotades de gran innovació i d’unes estructures organitzatives més flexibles,
on s’anul·len pràcticament les jerarquies, i els treballadors són l’actiu més valuós per l’organització. Una altra
avantatge que cal destacar, és la continua reducció de
costos mínims, i uns guanys que creixen exponencialment al ser en molts casos models de negoci escalables.
L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa
(ACCIO) ofereix una sèrie de serveis i eines per desenvolupar, expandir i innovar les empreses catalanes:
1. Catalonia exponential: iniciativa que permet
aplicar la innovació de Silicon Valley a les empreses catalanes.
2. Internacionalització: son una sèrie d’eines que
et permeten orientar-te a nous mercats, conèixer diferents entorns, polítiques aranzelàries...
Trobem diferents eines, com per exemple el
Catalonia Trade Portal per introduir un producte o serveis a qualsevol nou mercat.
3. Finançament: brinda de diverses formes de finançament, per a que puguis integrar la millor
opció pel teu negoci, i d’aquesta manera es faci
possible la posada en marxa de l’empresa.
4. Clústers: fomentar la col·laboració i aliances
estratègiques amb diferents empreses tant
competidors directes com indirectes dins de
un territori, amb la finalitat de desenvolupar
una avantatge competitiva.
5. Oportunitats de negocis en diferents indústries: dotar de coneixement sobre diferents indústries amb la finalitat de poder generar noves oportunitats de negoci, generant una major
competitivitat en cada una de les indústries.
6. Finançament de Start-Ups; a través de Serveis
de Assessorament Financer, Inversors, Esmorzars de Finançament i el Congrés de Catalunya
Emprèn.
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140. Quins són els models de negoci disruptius?
La economia col·laborativa ha generat uns models
de negoci totalment disruptius, oferint una sèrie de
beneficis com un increment d’oferta, un desenvolupament sostenible, un estalvi, i amb un impacte mediambiental.
L’economia col·laborativa engloba aquells models de negoci en els quals posa en contacte persones,
empreses o institucions que tenen una sèrie d’oferta
( productes o serveis) amb una sèrie de demanada (
empreses, o persones que tenen una necessitat determinada) per tal d’optimitzar els recursos existents en
les diferents indústries.
Aquestes empreses actuen d’intermediàries, posant en contacte a les dues parts: oferta existent i demanda existent.
Aquest model s’ha implementat a nivell de consum, coneixements, producció i finances.
141. Quins canvis educatius es podrien promoure
per incrementar la creació de empreses?
Destinar recursos a les Universitats en matèria de
R+D, Recerca i Desenvolupament, per tal d’investigar
nous projectes, i treballar-los per portar-los a la pràctica. Un dels àmbits que més futur tindrà en els propers anys, és l’optimització dels recursos energètics,
tecnològics, i gestió de dades; d’una forma innovadora en la qual suposarà un estalvi d’aquestes energies,
reduint els excessos innecessaris, i preservant el correcte funcionament.
142. Què és el programa de foment i suport de
l’emprenedoria en els ensenyaments professionals?
Programa en el qual s’impulsa i es fomenta la cultura
emprenedora en els centres educatius. La finalitat del
Programa és acompanyar i donar suport als centres
que imparteixen ensenyaments professionals en la
implantació i el desenvolupament d’estratègies metodològiques que promoguin capacitats d’emprene-
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doria i de creació d’empreses o d’autoocupació. Els
objectius que es persegueixen en la implementació
d’aquest programa són el desenvolupament per part
de l’alumnat de les capacitats emprenedores durant
tot el procés educatiu en la Formació Professional,
amb possibilitat final de la creació de l’empresa. Les
capacitats que es volen desenvolupar són l’autonomia
emprenedora, innovació, responsabilitat, organització del treball, treball en equip.
El 8 de Novembre de 2011, es va aprovar un conjunt de mesures per tal de donar impuls a la formació
d’emprenedors, a través de diverses escoles de Catalunya. Es busca transformar les idees en actes, per tal
de fer real la creació d’un projecte empresarial, a través de la formació en certes competències com serien
la iniciativa, creativitat, planificació, innovació.
A través d’aquest programa es pretén assolir una
sensibilització per part dels estudiants en la cultura
emprenedora amb la finalitat de dotar aquests dels
coneixements, eines, i competències per portar a terme el projecte, i incrementar d’aquesta forma el nombre d’emprenedors en el nostre territori.
		 RESOLUCIÓ ENS/2906/2015, de 14 de desembre, per la qual es modifica la Resolució
ENS/2096/2015, de 14 de setembre, per la qual
es crea el Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals i
s’obre convocatòria pública per a la selecció de
centres educatius interessats a formar-ne part a
partir del curs 2015-2016
143. Tenim recursos disponibles?
El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, ofereix una sèrie de recursos
per tal de donar suport a l’emprenedoria.
En primer lloc, destacarem el Suport a l’Emprenedoria Juvenil, on s’ofereix assessorament innovador i/o tecnològic, formació, i ajuts a persones que no
estudiïn ni treballin, i a més siguin joves.
En segon lloc, GR pime és un programa d’ACCIÓ
enfocat al suport d’empreses que busquin obtenir un
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creixement de manera sostinguda a través de formular i aplicar models de negoci eficients.
El Banc Sabadell ofereix una iniciativa en la qual
busquen start-ups innovadores i interessants en termes de viabilitat econòmica per tal de convertir-se en
el seu soci, o establir sinergies, o la opció de rebre un
finançament de fins a cent mil euros a canvi de una
participació de entre el 5% i el 15%.
A més, La Caixa ofereix una sèrie de recursos destinats a emprenedors.
El kitCaixa Joves Emprenedors és una proposta
que ofereix material formatiu per utilitzar en les escoles per tal d’educar en aspectes d’emprenedoria.
El Premi Emprèn, promogut per diverses institucions, la Diputació de Tarragona, diverses universitats catalanes, entre altres, és una iniciativa que
persegueix la proposta d’idees innovadores per tal
de potenciar la creativitat, motivació i la capacitat de
treballar en equip i afrontar situacions problemàtiques participant en un campus d’emprenedoria.
144. Què entenem per Emprenedoria Social?
Aquest concepte fa referència a la creació d’empreses amb la finalitat de donar resposta a nous reptes de
caire socials i medi ambientals, proposant solucions
innovadores per resoldre’ls i/o evitar futurs problemes. Es tracta de promoure empreses generadores de
nous productes i/o serveis, obrir nous mercats de futur i obtenir una millora col·lectiva.
Actualment, a Catalunya hi ha a disposició de 92
actors tant agents públics, privats i mixtos que ofereixen serveis d’Assessorament i Suport a iniciatives
emprenedores d’àmbit social a nivell del territori.
Les accions d’aquests entitats es centren en el finançament, espai d’allotjament, formació, acompanyament, xarxa, en les diverses fases d’actuació; Idees,
Creació i Creixement. Els àmbits d’actuació són tant
a nivell Local, Català, Estatal i Internacional.
A continuació citarem alguns exemples d’aquests
agents:
1. Agència de Desenvolupament del Berguedà.
2. Acció solidària contra l’atur.
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Ajuntament de Sabadell-L’Estruch.
Ajuntament de Tarragona.
Capital Risc Green Alliance.
Nova, Centre per a la Innovació Social.
CLADE, Grup Empresarial Cooperatiu.

145. Què és la Xarxa Emprèn?
És un conjunt d’entitats públiques i privades que
ofereixen suport i assessorament als emprenedors
de Catalunya durant els primers tres anys de vida de
l’empresa en qüestió. Els serveis de suport que ofereix són els següents:
1. Informació i Orientació sobre els tràmits, serveis, recursos a disposició de les persones emprenedores.
2. Assessorament en l’elaboració i avaluació del
pla d’empresa i la viabilitat econòmica.
3. Formació en competències relaciones amb la
gestió empresarial.
4. Consolidació, suport i acompanyament durant
els primers tres anys de vida de l’empresa.
A més, també hi ha un sèrie de serveis enfocats a
certes entitats:
1. Finestreta única empresarial per facilitar l’inici
de l’activitat econòmica a fi de simplificar i agilitzar els tràmits administratius.
2. Mediació per a l’accés al finançament
3. Informació i Assessorament i Formació en Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).
4. Serveis i Recursos de Vivers d’Empresa, per a la
posada en marxa de nous projectes empresarials.
5. Informació i Assessorament en el traspàs de
negocis.
Serveis de Segones Oportunitats; Informació i
Assessorament per a empresaris d’empreses que han
tancat.
146. Què és la Finestreta única empresarial?
Recentment el Consell Executiu de la Generalitat de
Catalunya ha aprovat el dimarts, 8 de gener de 2019
el nou Pla de la Finestreta Única Empresarial (FUE)
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2019-2021 on, mantenint les pimes, autònoms i emprenedors al centre de les polítiques públiques, s’impulsa un servei públic digital, transparent i simple per
a les gestions i la tramitació.
• El nou Pla preveu la modificació de la llei
16/2015 per simplificar encara més els règims
d’intervenció. A més, introduirà mesures per
fer possible que l’empresari només hagi d’aportar les dades una única vegada.
• Així mateix s’oferirà un nou servei d’informació i gestió de finançament per les empreses i
es donarà atenció prioritària als projectes d’implantació empresarial que puguin ser estratègics per l’economia i l’ocupació a Catalunya.
• Actualment, la Finestreta Única Empresarial ja
és present al 97% dels municipis de Catalunya i
ofereix servei al 77% de la població.
La Finestreta Única Empresarial (FUE) és el punt
de referència únic dels emprenedors, empresaris i
intermediaris en la seva relació amb l’Administració.
És l’espai físic o virtual des d’on podeu fer totes
les gestions necessàries per desenvolupar la vostra
activitat, amb independència de l’Administració responsable.
147. Quines són les accions de suport a l’empresa
i treball autònom?
El Departament d’Empresa i Coneixement, ofereix
diversos serveis tant a nivell d’organització com de
normativa enfocada a comerços, energia, relacions
laborals entre d’altres; Atenció Ciutadana; Tauler
d’Informació Pública; Plans i Programes Generals
i Sectorials; Centres de Documentació i Biblioteca;
com de Serveis Lingüístics.
Catalunya emprèn; és un conjunt d’entitats tant
públiques com privades, que presten serveis de suport i d’acompanyament durant els primers tres anys
a les persones que volen constituir una empresa a
Catalunya. Catalunya emprèn ofereix informació i
orientació en matèria sobre els tràmits, serveis i recursos de les persones emprenedores, Assessorament
en l’elaboració del Pla d’Empresa i la seva viabilitat
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econòmica, formació en competències de gestió empresarial, i suport i acompanyament durant els tres
primers anys de vida de l’empresa. A més, ofereix una
sèrie de serveis secundaris com gestions per facilitar
i agilitzar els tràmits administratius per iniciar l’activitat econòmica, serveis de mediació per l’accés al
finançament, serveis d’alfabetització digital amb la
finalitat d’assessorar i formar en l’àmbit de les TIC,
serveis de viver d’empreses, serveis sobre el traspàs
de negocis, i serveis de segones oportunitats en cas de
tancament d’empreses.
Canal Empresa ofereix una sèrie de serveis tant
en la fase de planificació, en la fase d’inici, i en la fase
de creixement i consolidació del negoci, com en termes de finançament, internacionalització, innovació,
sostenibilitat, instal·lacions i seguretat, gestió econòmica i financera, treball i treballadors, promoció
i màrqueting, competitivitat i responsabilitat social
i formació en sectors com Agricultura i Alimentació, Indústria, Energia, Aigua i Sanejament i Residus,
Construcció i Instal·lacions, Salut, Hostaleria, Comerç, Transport i Logística, Educació, Cultura i Oci,
Activitat de Professionals, Financer i Assegurances.
ACCIÓ; Agència per a la competitivitat de l’empresa, la qual ofereix una sèrie d’accions per millorar
la competitivitat de les empreses del territori, oferint
ajuts i finançament així com assessorament financer,
promovent la internacionalització per accedir en altres països,
Responsabilitat Social a Catalunya (RScat) Sorgeix amb la finalitat de dinamitzar i impulsar la cultura de responsabilitat social i la voluntat de crear un
espai web de referència per a les empreses, i organitzacions. Entenem la cultura de Responsabilitat Social
com les accions que duen a terme les empreses per al
millorament social i ambiental a través de projectes o
contribucions empresarials.
148. Que és el EBITDA i una Joint-Venture?
EBITDA
És un indicador financer que mostra el benefici
brut d’explotació d`una empresa abans de descomp-
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tar les despeses financeres. És un indicador clau de
la rendibilitat d’un negoci i mostra el cashflow (és el
flux de caixa o tresoreria que genera un negoci), que
es calcula a partir del resultat d’explotació afegint les
provisions (passius amb una data indeterminada) i les
amortitzacions.
Joint-Venture
És un terme empresarial que defineix la col·
laboració i/o aliança de dues empreses per aconseguir un objectiu comú. És un contracte temporal el
qual estableix una col·laboració per incorporar recursos compartits(econòmics, humans i materials) per
un projecte concret.
149. Que signifiquen els conceptes B2B i B2C?
Són dos conceptes empresarials que defineixen els
tipus de mercat al qual un negoci s’enfocarà, i que és
un concepte clau a tenir en compte tant per el disseny del producte o servei, com també per l’estratègia
de marketing i comunicació que utilitzarem per donar-ho a conèixer.
Els negocis amb un enfocament B2B defineixen el
target amb el qual van focalitzats, en aquest cas Business to Business son empreses ofereixen els seus productes o serveis a altres empreses.
Per altre banda, les empreses amb un enfocament
B2C significa Business to Consumer, el qual ofereixen
els seus productes o serveis al client particular.

Sisena part.
Referents normatius

Sisena part. Referents normatius

149

150. Quins són els principals referents normatius?
• Constitució espanyola, 1978
• Estatut d’autonomia de Catalunya, 2006
Llei orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local
BOE núm. 80, de 3 d’abril de 1985, correcció
d’errors BOE núm. 139, de 11 de juny
• Llei municipal i de règim local de Catalunya
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya
DOGC núm.3887, de 20 de maig de 2003, pàg.
10237
• Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació
BOE núm. 301, de 17 de desembre de 2003
• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC)
DOGC núm. 5830, de 3 de març de 2011, pàg.
13502 a 13521
• Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2013
• Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a
la millora de la qualitat educativa (LOMCE).
BOE núm. 285, de 10 de desembre de 2013, pàg.
97858
• Decret Llei 4/2014, de 22 de juliol, pel qual
s’estableixen mesures urgents per adaptar els
convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l’Administració de la
Generalitat i els ens locals de Catalunya
DOGC núm. 6671, de 24 de juliol de 2014
• Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals
DOGC núm. 6899, del 25 de juny de 2015
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• Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives
DOGC núm. 6914, del 16 de juliol de 2015
• Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya
DOGC núm. 6914, del 16 de juliol de 2015
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Activitat productiva: cadascuna de les activitats
en què poden dividir-se les empreses segons
els diferents productes i/o serveis que principalment produeixen.
Acreditació de la competència: procés pel qual
s’atorga un reconeixement de competències a
una persona, per desenvolupar una professió.
Les vies d’acreditació més usuals, en el sistema
de formació professional al nostre país, són els
títols de formació professional, els certificats
de professionalitat, els certificats de formació
ocupacional i/o contínua, i també els certificats
de les accions formatives dels programes de garantia social i escoles taller.
Acreditació professional: reconeixement oficial
de les competències professionals adquirides,
atorgat pels organismes competents mitjançant una certificació o titulació.
Àrea professional: conjunt de continguts i tècniques agrupades per la necessitat d’afrontar
problemes homogenis respecte dels objectius
de producció (funcions i subfuncions) i dels
coneixements i habilitats necessaris per assolir-los (processos i subprocessos).
Agents socials: representants dels treballadors,
empresaris i institucions, que intervenen en
la formulació de polítiques relacionades amb
qüestions sociolaborals.
Aprenentatge: activitat pràctica que els aprenents fan en empreses o altres centres de treball, quan cursen formació professional inicial
o per a l’ocupació en modalitat d’alternança o
amb formació dual. Pot tenir caràcter formatiu
i productiu alhora.
Aprenentatge no formal: aprenentatge que s’obté en activitats formatives no integrades en el
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sistema i reconegudes oficialment, i que no
conclouen en una certificació professional.
Aprenentatge permanent: tota activitat d’aprenentatge efectuada al llarg de la vida amb
l’objectiu de millorar els coneixements, les aptituds i les actituds amb una perspectiva personal, cívica, social o laboral.
Aptitud professional: capacitat potencial, suficient i idònia per realitzar algun tipus específic
d’activitat que pugui presentar diferents graus
d’intensitat. Les aptituds s’estableixen com a
intel·lectuals, físiques o motrius.
Àrea de competència: conjunt de qualificacions
afins a un mateix camp de coneixements dins
el sistema productiu i econòmic.
Avaluació de competències professionals: procés demostratiu dels coneixements, aptituds i
actituds adquirides, en relació amb les unitats
de competència d’una qualificació.
Batxiller (títol de): títol que s’obté en acabar amb
èxit el batxillerat i que faculta per accedir als
cicles de formació professional de grau superior i als estudis universitaris.
Batxillerat: etapa de l’educació secundària a la
qual es pot accedir amb el títol de graduat en
educació secundària obligatòria i que prepara
per a l’accés als cicles de formació professional
de grau superior i als estudis universitaris
Bloc de tasques: conjunt homogeni d’activitats
de treball que pertanyen a la mateixa fase del
procés productiu i que requereixen la utilització de tècniques i/o procediments de treball
similars.
Capacitats professionals: conjunt de les actituds
i les aptituds necessàries per al desenvolupament d’una ocupació o activitat professional
determinada.
Catàleg de Qualificacions Professionals: Catàleg que ordena les qualificacions professionals
identificades en el sistema productiu en funció
de les competències apropiades per a l’exercici
professional que siguin susceptibles de reconeixement i acreditació.
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Catàleg modular de formació professional: Catàleg que articula en mòduls la formació associada a les diverses qualificacions que constitueixen el Catàleg de Qualificacions Professionals.
Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP/CNCP): Instrument del Sistema
Nacional de Qualificacions Professionals i Formació Professional que ordena les qualificacions professionals, susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades en el sistema
productiu en funció de les competències adequades per a l’exercici professional. Té validesa
a tot l’Estat i hi inclou el contingut de la formació associada a cada qualificació, d’acord amb
una estructura de mòduls formatius articulats
en un catàleg modular de formació professional. [RD1128/2003CNCP]
Centre de Formació: Entitat pública o privada
que disposa d’autorització o acreditació per a
impartir accions de formació professional de
l’àmbit educatiu, de l’àmbit laboral o de tots
dos àmbits.
Centre de formació professional integrada:
Centre de formació que ofereix els serveis bàsics del sistema de formació i qualificació professionals. També pot oferir serveis de transferència tecnològica.
Certificació: procés administratiu pel qual es formalitza el reconeixement dels aprenentatges
formalitzats o les competències adquirides per
diferents vies.
Certificat de professionalitat: els certificats de
professionalitat acrediten les competències
professionals assolides mitjançant accions de
formació professional ocupacional i contínua,
programes de formació per al treball, contractes d’aprenentatge i per a la formació, l’experiència laboral o altres vies no formals de formació, sense que això signifiqui regulació de
l’exercici professional [RD 1506/2003DCP].
Certificat de qualificació professional: document oficial expedit per l’Institut Català de les
Qualificacions que acredita les competències
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professionals d’una qualificació adquirides per
una persona. L’acreditació de la qualificació
professional podrà ser total o parcial d’una o
més unitats de competència.
Certificació de competències: procés administratiu pel qual es formalitza el reconeixement
dels aprenentatges adquirits mitjançant la formació o l’experiència professional.
Cicle formatiu: ensenyament de formació professional específica, que condueix a l’obtenció
d’un títol professional de tècnic o tècnic superior, amb efectes acadèmics i professionals.
CNAE: classificació nacional d’activitats econòmiques que serveix de base per a la configuració dels sectors productius.
CNO-CCO: catàleg d’ocupacions on es recull la
descripció de les tasques fonamentals de les
ocupacions.
Competència: capacitat de dur a terme activitats
en una professió o en un lloc de treball, segons
les normes exigides pel sector.
Competència general: descripció general de les
funcions essencials del professional corresponent.
Competència professional: conjunt de coneixements i capacitats que permeten l’exercici de
l’activitat professional d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació.
Consell Català de Formació Professional (CCFP):
òrgan de consulta i assessorament, amb caràcter no vinculant, del Govern de la Generalitat,
amb la participació de les organitzacions empresarials, sindicals i entitats públiques implicades, respecte de tota la formació professional. També hi ha Consells Territorials de Formació Professional d’àmbit de ciutat o territori
determinat.
Consell Escolar de Catalunya: el Consell Escolar
de Catalunya és l’organisme superior de consulta i de participació dels sectors afectats en
la programació general de l’ensenyament no
universitari dins l’àmbit de l’Administració de
la Generalitat.

Glossari

157

Consell escolar municipal: els municipis poden
constituir consells municipals en tant que òrgans i instruments de consulta i de participació.
Consell escolar territorial: els consells escolars
territorials són els organismes de consulta i de
participació dels sectors afectats respecte de la
programació general de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit de les àrees territorials en
què s’estructura l’Administració educativa.
Context professional: element de la unitat de
competència on es descriu, amb caràcter orientador, els mitjans de producció, els productes i els resultats del treball, la informació
emprada o generada i aquells elements d’anàloga naturalesa que es considerin necessaris
per emmarcar les realitzacions professionals.
[RD1128/2003CNCP]
Convalidació: procés administratiu pel qual una
formació adquirida i acreditada té una afinitat
que permet el reconeixement dels mateixos
efectes acadèmics i professionals que una altra
que s’està cursant o que es vol cursar.
Correspondència: procés administratiu pel qual
una experiència laboral acreditada té una certa
afinitat amb uns determinats mòduls formatius, que permet reconèixer els mateixos efectes acadèmics i professionals que la superació
dels esmentats mòduls formatius.
Criteris de realització: expressen el nivell acceptable de la realització professional que satisfà
els objectius de les organitzacions productives i
constitueix una guia per a l’avaluació de la competència professional. [RD1128/2003CNCP]
Currículum: organització de les activitats educatives segons els objectius, els continguts i els
mètodes d’aprenentatge.
Empresa: conjunt homogeni d’activitats de producció o serveis, dirigida a aconseguir un mateix objectiu, adreçat a l’objectiu final de l’empresa.
Ensenyament bàsic: ensenyaments amb continguts que han de posar-se a l’abast de tots els ciu-
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tadans i que s’imparteixen en les etapes d’educació primària i educació secundària obligatòria.
Ensenyaments mínims: elements bàsics del currículum d’una etapa o cicle del sistema educatiu que tenen com a finalitat garantir als alumnes una formació comú i la validesa dels títols
corresponents.
Entorn professional: element de la qualificació
professional on s’indica, amb caràcter orientador, l’àmbit professional, els sectors productius
i les ocupacions o llocs de treball que s’hi relacionen.
Especificacions d’avaluació: conjunt de criteris
d’avaluació necessaris per assegurar que la persona disposa de la competència requerida en la
feina i especificada en la qualificació.
Estàndards de competència: resultats esperats de
les activitats de treball, expressats en forma de
tasques que han de desenvolupar les persones.
Família professional: grup de professions i ocupacions que posseeixen elements afins i necessiten una formació anàloga. L’afinitat es pot
manifestar en la vessant productiva (com ara
fusta), o bé en la funcional quan la professionalitat es desenvolupa transversalment en sectors i activitats diverses (com ara, electricitat,
mecànica, etc.).
Agrupament de les qualificacions que requereixen una formació professional bàsica similar i tenen competències professionals afins.
També la podem definir com agrupació estructurada d’activitats i ocupacions amb coneixements afins que requereixen una formació bàsica
anàloga, en relació amb els sectors productius.
Formació: sistema de capacitació de les persones
a través del procés d’ensenyament aprenentatge.
Formació professional: Conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament
qualificat de les diverses professions, l’accés a
l’ocupació, la progressió professional i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica. Inclou la formació professional inicial i la
formació professional per a l’ocupació.
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Formació professional inicial: Conjunt de programes formatius que es desenvolupen en el
sistema educatiu i que tenen com a finalitat
facilitar la qualificació professional a les persones. S’organitza en cicles formatius.
Formació professional per a l’ocupació: Conjunt d’accions formatives que es desenvolupen
en l’àmbit laboral que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat
d’inserció o reinserció laboral per mitjà de la
consecució i el perfeccionament de les competències professionals. Inclou la formació ocupacional i la formació contínua.
Graduat en educació secundària obligatòria
(títol de): títol acadèmic que els alumnes obtenen al finalitzar amb èxit l’educació secundària
obligatòria i els capacita per accedir al batxillerat, a la formació professional de grau mitjà i al
món laboral.
Institut Català de Qualificacions Professionals:
organisme adscrit al Departament d’Educació de la Generalitat que defineix i proposa el
Sistema Integrat de Qualificacions i Formació
Professional.
Instituts d’educació secundària: centres públics
que ofereixen educació secundària obligatòria,
batxillerat i formació professional.
Itinerari formatiu: trajectòria d’aprenentatge
mitjançant un procés formatiu ordenat segons
la progressiva dificultat, necessari per al desenvolupament d’una ocupació.
Lloc de treball: conjunt de tasques, deures i responsabilitats que, en el marc de les condicions
de treball d’una entitat concreta, constitueix
l’activitat laboral regular d’una persona.
Lloc de treball tipus: conjunt estàndard de deures i responsabilitats que resulten en realitzar
comparacions de llocs equivalents i anàlegs i
agrupar competències comunes.
Mòduls de la formació professional: Conjunt de
coneixements i pràctiques relatives als diferents cicles de formació professional i als programes de qualificació professional inicial.
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Mòdul formatiu: bloc coherent de formació associat a cadascuna de les unitats de competència
que figuren a la qualificació. Constitueix la unitat
mínima de formació professional acreditable per
establir els ensenyaments conduents a l’obtenció
dels títols de formació professional i als certificats de professionalitat [RD1128/2003CNCP].
Nivell de qualificació: s’estableix per a les qualificacions i les unitats de competència atenent a
la competència professional requerida per les
activitats productives d’acord amb criteris de
coneixement, iniciativa, autonomia, responsabilitat, complexitat, entre d’altres, de l’activitat
a desenvolupar. Les competències i qualificacions, en l’àmbit del catàleg s’estructuren en cinc
nivells. [RD1128/2003CNCP]
Observatori del mercat laboral: instrument per
a l’estudi continu de l’evolució del mercat laboral, de les ocupacions, dels continguts i dels
perfils ocupacionals que defineixen els requeriments dels llocs de treball.
Ocupació: conjunt de llocs de treball classificats
per l’analogia de les tasques desenvolupades i
l’exigència de desenvolupament de competències similars, amb independència del lloc on es
porten a terme. Sobre la base de la Classificació
Internacional Uniforme d’Ocupacions (CIUO),
cada país desenvolupa el seu sistema de classificació d’ocupacions. A l’Estat espanyol trobem
la CNO i, a Catalunya, la CCO.
Orientació professional: conjunt d’activitats
adreçades a ajudar les persones a prendre decisions sobre la seva vida educativa, professional
o personal i dur-les a la pràctica.
Pacte per l’ocupació de Catalunya: pacte signat
pel Govern de la Generalitat i els agents socials el maig de 1998 que acorda, entre altres, la
creació del Consell Català de Formació Professional i l’elaboració d’un Pla general de la formació professional a Catalunya.
Perfil professional: conjunt de competències
professionals que constitueixen la referència
del sistema productiu. És la base per definir
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la formació associada a un títol o certificat de
professionalitat.
Pràctiques: Són les activitats de formació pràctica que els alumnes de formació professional
fan en empreses o altres centres de treball.
Aquesta formació pràctica està prevista amb
un mòdul de caràcter obligatori, tant als títols
de formació professional del sistema educatiu
com als certificats de professionalitat de formació professional per a l’ocupació.
Programes de formació i inserció: Són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per
a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria i no segueixen
estudis en el sistema educatiu ni participen en
cap acció formativa. L’objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat de
tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.
Programes de qualificació professional inicial:
Oferta formativa dirigida als alumnes que, havent complert els setze anys, no han pogut obtenir el títol de graduat en educació secundària
obligatòria. Té per finalitat que els/les alumnes
assoleixin competències professionals pròpies
d’una qualificació de nivell 1 del Catàleg de
Qualificacions Professionals.
Prova d’accés a la formació professional: prova
que facilita l’accés als cicles formatius de grau
mitjà o als cicles formatius de grau superior als
aspirants que manquen dels requisits acadèmics establerts amb caràcter general.
Prova d’accés a la universitat: prova que facilita
l’accés a la universitat als alumnes que ja tenen
el títol de batxillerat.
Qualificació professional: Conjunt de competències professionals amb significació per a l’ocupació que poden ésser adquirides per mitjà de
formació modular o altres tipus de formació i
per mitjà de l’experiència laboral.
Realitzacions professionals: elements de la competència que expressen la capacitat que es mo-
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bilitza en un entorn professional determinat, a
partir d’uns recursos propis i externs, per tal
d’assolir uns resultats preestablerts. Elements
de la competència que estableixen el comportament esperat o desitjat de la persona, en forma de conseqüències o resultats de les activitats que realitza. [RD1128/2003CNCP].
Reciclatge professional: conjunt d’accions de formació destinades a treballadors en actiu per a
la seva promoció o requalificació professional.
Reconeixement de competències: determinació
dels coneixements i capacitats adquirits mitjançant una formació o l’experiència professional i, en el cas adient, la seva validació formal
per part de les institucions facultades.
Registre de les qualificacions professionals:
dispositiu de l’Institut Català de les Qualificacions que permet disposar de la informació
reconeguda oficialment i actualitzada sobre les
unitats de competència i la formació modular
associada, així com de la possible qualificació
o qualificacions que puguin anar capitalitzant
les persones.
Repertori de competències: conjunt d’unitats de
competència agrupades per nivells de qualificació i famílies professionals.
Repertori de mòduls formatius: conjunt de mòduls de formació agrupats per nivells de qualificació i famílies professionals.
Sector econòmic: cadascun dels grups d’activitats amb característiques comunes agrupades
com a base per a les recerques estadístiques de
l’Administració pública.
Sector productiu: cadascun dels grups de les activitats empresarials i productives amb característiques comunes pròpies, que s’integren en
un determinat sector econòmic.
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC): organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit
al Departament de Treball, que té per finalitat gestionar el conjunt d’actuacions i serveis
ocupacionals, prevenir i reduir la desocupació,
fomentant i garantint la formació professional
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ocupacional i contínua, i exercir la intermediació en el mercat de treball.
Denominat Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la nova Llei 13/2015, de 9 de juliol,
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya
Sistema de qualificacions i formació professional: procés pel qual s’estableix la identificació,
adquisició, reconeixement i certificació de les
competències requerides per aconseguir els
objectius de la producció i ocupació. [Conjunt
d’instruments i accions necessaris per promoure i desenvolupar la integració de les ofertes de
formació professional, per mitjà del Catàleg
nacional de qualificacions professionals, així
com l’avaluació i acreditació de les corresponents competències professionals, de manera
que s’afavoreixi el desenvolupament professional i social de les persones i es cobreixin les necessitats del sistema productiu. LCFP 5/2002].
Sistema de reconeixement i certificació de la
competència i la qualificació: mecanisme de
l’Institut Català de les Qualificacions que permet establir el procés de reconeixement, avaluació i acreditació de la competència de les
persones, vinculada al Catàleg de qualificacions professionals, mitjançant l’aplicació d’un
conjunt de normes i procediments de treball.
Sistema de certificació de la competència: dispositiu de què disposa l’Institut Català de les
Qualificacions que permet acreditar la competència de les persones, vinculada al Catàleg de
qualificacions professionals, mitjançant l’aplicació d’un conjunt de normes i procediments
de treball.
Tasca: seqüència d’activitats manuals i/o intel·
lectuals que constitueixen un conjunt identificable com a unitat elemental de treball i
que té en si mateixa un principi i un final. Per
a la seva realització es requereix com a mínim
l’aplicació d’uns coneixements professionals,
destreses o habilitats concretes i la utilització
d’instruments o equips específics.
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Tècnic (títol de): títol que acredita la superació
dels ensenyaments corresponents a un cicle de
formació professional de grau mitjà.
Tècnic Superior (títol de): títol que acredita la
superació dels ensenyaments corresponents a
un cicle de formació professional de grau superior.
Títol professional: Document acreditatiu de la
competència professional adquirida a través
dels ensenyaments de formació professional
específica cursats en el marc del sistema educatiu.
Títol de formació professional: document acreditatiu de la competència adquirida mitjançant
la formació professional específica, gestionada
per l’Administració educativa. [Els títols tenen
caràcter oficial i validesa acadèmica a tot l’Estat. La superació d’un cicle de grau mitjà dóna
dret al títol de tècnic i la superació d’un cicle
de grau superior dóna dret al títol de tècnic
superior. El títol de tècnic permet accedir a
qualsevol modalitat de batxillerat i el de tècnic
superior permet l’accés directe a determinats
estudis universitaris i a les convalidacions que
es puguin establir. RD 362/2004].
Unitat de competència: agrupament de competències professionals, amb valor i significat en
el treball, que constitueixen una unitat mínima
susceptible de reconeixement i acreditació i
comprèn tant les competències específiques
d’una activitat professional, com d’altres que
puguin ser determinants per una adequada
execució de la professió. És susceptible de reconeixement i acreditació parcial acumulable,
amb la finalitat de completar la formació que
condueix a l’obtenció del corresponent títol o
certificat. [LCFP 5/2002 i RD1128/2003CNCP].
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Competències clau professionalitzadores
1. CAPACITATS CLAU D’ACTITUD
Fan referència a conductes observables en la persona majoritàriament de tipus actitudinal i que són,
en conseqüència, molt transversals, en el sentit que
afecten molts llocs de treball i molt transferibles a noves situacions de treball.
Les set capacitats clau d’actitud recollides en
aquest document són les que figuren en els cicles
formatius de formació professional, de grau mitjà i
superior.
Resolució de problemes: disposició i habilitat
per enfrontar-se i donar resposta a una determinada situació mitjançant l’organització i/o
aplicació d’una estratègia o seqüència operativa, que pot estar o no definida, per tal de trobar
la solució.
Organització del treball: disposició i habilitat
per crear les condicions adequades d’utilització dels recursos humans i/o materials existents per tal que una tasca o conjunt de tasques
puguin realitzar-se amb el màxim d’eficàcia i
eficiència.
Treball en equip: disposició i habilitat per col·
laborar de manera coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones, per tal d’assolir un objectiu proposat.
Autonomia: capacitat per realitzar una tasca de
forma independent per tal d’executar-la de
principi a fi sense necessitat de rebre ajut o suport.
Responsabilitat: disposició a implicar-se en la
feina, considerant-la com expressió de la competència personal i professional, vetllant pel
bon funcionament dels recursos humans i/o
materials relacionats amb el treball.
Relació interpersonal: disposició i habilitat per
comunicar-se amb el tracte adient, quant al nivell d’atenció i empatia, i valorar el context i els
objectius de la comunicació.
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Innovació: disposició i habilitat per prendre decisions sobre propostes o accions que vagin en
la línia de millorar el procés, producte o servei,
per canvi o modificació.
2. COMPETÈNCIES EMOCIONALS
Fan referència a les característiques, actituds o
qualitats particularment significatives que una persona ha de tenir per a la bona realització de les seves
activitats i responsabilitats.
Les competències emocionals s’organitzen en
quatre categories. Aquesta classificació facilita la tasca d’elecció de competències segons si el focus de la
qualificació recau en un mateix o implica una relació
amb d’altres persones, segons si cal un fort component d’autogestió o bé si és necessari el coneixement
dels altres.
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