INFORMACIÓ SOBRE ELS AJUTS I BEQUES PER REALITZAR FORMACIÓ
SUBVENCIONADA PEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

1. Qui pot demanar un ajut o una beca? Les persones treballadores desocupades en situació
d’atur que NO siguin perceptores de prestacions o subsidis d’atur i que participin en les accions de
formació professional per a l'ocupació.

2. Quins tipus d’ajuts i beques hi ha?
a.

Ajuts per a transport.

b.

Ajuts per a manutenció.

c.

Ajuts per a manutenció i allotjament.

d.

Ajuts per a la conciliació.

e.

Beca per a assistència.

3. Quins requisits té cada modalitat d’ajut o beca?
a. Per a transport: poden sol·licitar aquest ajut les persones treballadores desocupades que
assisteixin a l’acció de formació professional per a l’ocupació sempre que el seu lloc de residència
estigui situat en un municipi diferent d’on es troba el centre de formació i que entre els dos llocs hi
hagi una distància superior a 15 km.

b. Per a manutenció: poden sol·licitar aquest ajut les persones treballadores desocupades que
assisteixin a l’acció de formació professional per a l’ocupació sempre que l’horari de l’acció sigui de
matí i tarda, que la persona sol·licitant s’hagi de desplaçar més de 50 km i que tingui només 1 hora
de descans.

c. Per a manutenció i allotjament: poden sol·licitar aquest ajut persones treballadores
desocupades que assisteixin a l’acció de formació professional per a l’ocupació sempre que l’horari
sigui de matí i tarda i la xarxa de transports existent no permeti que els desplaçaments es puguin
efectuar diàriament abans i després de les classes, que suposin més de 200 km i que no s’hagi
programat una acció d’aquest tipus en el seu àmbit territorial.

d. Per a conciliació: poden sol·licitar aquest ajut les persones treballadores desocupades que
assisteixin a l’acció de formació professional per a l’ocupació i tinguin càrregues familiars. S’entén
com a càrrega familiar un d’aquests supòsits:
- Tenir cura de fills/es menors de 6 anys.
- Tenir cura de familiars dependents fins a segon grau (pare i mare, fills/es, sogres,
gendres, avis/àvies, germans/es, nets/es, cònjuges dels nets/es, cunyats/ades i cònjuges
dels avis/àvies).
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En qualsevol dels casos han de complir els requisits següents:
- No rebre cap ajut pel mateix concepte ni altres beques o ajuts per a la conciliació per
part de qualsevol membre de la unitat familiar.
- No haver rebutjat ofertes de treball adequades ni haver-se negat a participar en
activitats de promoció, formació o reconversió professional en el termini d’un mes
des de l’esgotament de la prestació contributiva o subsidi d’atur.
- No tenir rendes de cap mena superiors al 75% de l’Indicador de Renda de Suficiència
de Catalunya (IRSC): aquest requisit s’entén si la suma de les rendes de totes les
persones integrants de la unitat familiar, inclosa la persona sol·licitant, dividida pel
nombre de membres, no supera el 75% de les quanties indicades per al 2019 (IRSC
Catalunya 2019: 18,97 euros per dia; 569,12 euros per mes; 7.967,73 euros per any).

e. Per a assistència: poden sol·licitar aquesta beca persones treballadores desocupades que
assisteixin a l’acció de formació professional per a l’ocupació amb una discapacitat igual o
superior al 33%.
Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra regulada en l’Ordre TRE/349/2008, de 9 de
juliol, per la qual es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades i
empreses establert en matèria de formació d'oferta.

4. Quins ajuts i/o beques són compatibles? Segons el tipus d’ajut que se sol·licita se’n pot
demanar més d’un sempre que es compleixin els requisits de cadascuna de les modalitats. En el
cas que s’opti per demanar diferents tipus d’ajuts caldrà presentar tantes sol·licituds com
opcions d’ajut, ja que els requisits són independents. Cal tenir en compte que:
- La beca d’assistència és incompatible amb la resta d’ajuts.
- L’import màxim a percebre, en concepte d’ajuts i beques per persona i any, no podrà
superar els 3.000 euros.
- Compatibilitats dels ajuts i beques (els requadres amb un SÍ són ajuts compatibles):
Transport
Transport
Manutenció
Manutenció
i allotjament
Assistència
Conciliació

Manutenció
SÍ

Assistència

SÍ

SÍ

Conciliació
SÍ
SÍ
Sí

SÍ

5. Quin import té cada ajut/beca?
Tipus d’ajut Import
o beca
Transport
1,5 euros per dia
d’assistència
Manutenció 6 euros per dia lectiu.

Observacions
Trajectes entre diferents municipis i a més de 15
km de distància entre els dos llocs.
Domicili del/de l’alumne/a i el centre de formació
en municipis diferents i amb una distància
superior a 50 km. Horari de matí i tarda amb un
màxim d’1 hora entre sessions.
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Tipus d’ajut Import
o beca
Manutenció 60 euros per dia
i allotjament d’assistència, més el preu
del bitllet de transport en
classe econòmica pel
desplaçament inicial i
final de l’acció.
Assistència

9 euros per dia lectiu

Conciliació

75% de l’IRSC diari de
Catalunya per dia
d’assistència.

Observacions
Domicili del/de l’alumne/a i del centre de
formació en municipis diferents i amb una
distància superior a 200 km, amb horari de matí i
tarda sempre que la xarxa de transport no
permeti els desplaçaments diaris i que no s’hagi
programat una acció formativa d’aquest tipus en
el seu territori.
Es consideraran només els certificats de
discapacitat iguals o superiors al 33%
L’IRSC de Catalunya per al 2019 és de 18,97 euros
per dia d’assistència (el 75% correspon a 14,23 €)
En qualsevol cas, l’import màxim a percebre, en
concepte d’ajuts i beques per persona i any no
podrà superar els 3.000 euros.

6. Com sol·licitar l’ajut/la beca? Primer us heu d’adreçar a les entitats de formació on esteu
realitzant el curs per informar-les de l’ajut o beca que voleu sol·licitar. Així mateix, les entitats
us facilitaran un full d’informació bàsica en el qual constarà un codi personal
(Expedient/Acció/Grup) referent al vostre ajut o beca i un full amb l’assistència diària, que
haureu d’utilitzar a l’hora de formalitzar la sol·licitud on-line a través de l’Oficina Virtual de
Tràmits de la Generalitat (OVT), o bé, a través de les Oficines d’Atenció Ciutadana, en cas que
vulgueu fer el tràmit de sol·licitud presencial.
IMPORTANT:
ASSEGURA’T D’ESTAR DEMANANT BECA AL CONSORCI, HO IDENTIFICARÀS EN EL NOM DEL
TRÀMIT:

ÉS FONAMENTAL QUE EN LA TEVA SOL·LICITUD INDIQUIS CORRECTAMENT EL CODI PERSONAL
(EXPEDIENT/ACCIÓ/GRUP) PERQUÈ DES DEL CONSORCI PUGUEM LOCALITZAR EL CURS PEL
QUAL SOL·LICITES LA BECA.
S’ha de fer una sol·licitud per a cada acció formativa (curs) realitzada i per a cada modalitat
de beca:
Exemple 1. Mateix curs, diferent tipus de beca o ajut:
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•
•

Sol·licitud 1.- (OF20210018 15 03 (codi personal, que identifica l’acció formativa
realitzada), per transport.
Sol·licitud 2.- OF20210018 15 03 (codi personal, que identifica l’acció formativa
realitzada), per conciliació.

Exemple 2. Diferent curs, mateix tipus de beca o ajut:
•
•

Sol·licitud 1.- OF20210018 15 03 (codi personal, que identifica l’acció formativa
realitzada), per transport.
Sol·licitud 2.- OF20210018 16 05 (codi personal, que identifica l’acció formativa
realitzada), per transport.

Per sol·licitar l’ajut o beca on-line, caldrà que cerqueu el tràmit corresponent a aquesta
convocatòria d’ajuts i beques a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (OVT), empleneu el
formulari, el deseu i, finalment, l’envieu. Per emplenar el formulari necessitareu algunes de les
dades que consten en el full d’informació bàsica que us ha facilitat l’entitat de formació, així com
el full d’assistència diària. En cas que opteu per la tramitació presencial de la sol·licitud, us
haureu d’adreçar a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) per tal que puguin fer-vos la
tramitació corresponent.
7. Tràmit on-line: Per sol·licitar l’ajut o beca on-line haureu de cercar la convocatòria d’ajuts i
beques
a
l’Oficina
Virtual
de
Tràmits
de
la
Generalitat
http://web.gencat.cat/ca/tramits/cercador/.
Per realitzar aquest tràmit us caldrà disposar de signatura electrònica, bé amb certificat digital
o amb l’idCAT Mòbil.
8. Com obtenir signatura electrònica i què és l’idCAT Mòbil: En cas de no disposar de signatura
electrònica amb certificat digital haureu de donar-vos d’alta en l’idCAT Mòbil. L’idCAT Mòbil és
un mecanisme d’identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en
l'enviament d’una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la
majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu (no cal
instal·lar res).
Com obtenir l’idCAT Mòbil? Per poder obtenir l’idCAT Mòbil a través d’Internet necessitareu
disposar de les dades del vostre DNI i de la targeta sanitària CAT Salud, atès que són les dades
imprescindibles per donar-se d’alta. En cas de no disposar de DNI, caldrà que us adreceu, amb
el vostre NIE, a qualsevol de les oficines que prestin aquest servei d’alta de l’idCAT Mòbil, o bé,
a qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana que es detallen a l’apartat 9 d’aquest document.
9. On he d’anar per fer el tràmit presencial? El tràmit presencial es pot realitzar a les Oficines
d’Atenció Ciutadana (OAC). Les adreces són les següents:
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10. Quins documents he d’adjuntar a la sol·licitud? Els documents que cal adjuntar depenen
del tipus d’ajut o beca que sol·liciteu.
Documentació que cal presentar:
➢ Transport
- Certificat d’assistència que emplena i signa l’entitat indicant les sessions a les quals
ha assistit la persona participant.
- Document de transferència bancària correctament emplenat i signat per l’entitat
bancària i pel participant.*
➢ Manutenció
- Certificat d’assistència que emplena i signa l’entitat indicant les sessions a les quals
ha assistit la persona participant.
- Document de transferència bancària correctament emplenat i signat per l’entitat
bancària i pel participant.*
➢ Manutenció i allotjament
Contracte d’arrendament, factura d’hostatge o document equivalent.
Bitllet d’anada i/o tornada inicial i final, si se sol·licita el pagament del cost.
Certificat del servei territorial o de l’organisme competent o, en el seu defecte,
declaració jurada per part de la persona participant, conforme no s’ha programat
l’acció al territori.
Certificat d’assistència que emplena i signa l’entitat indicant les sessions a les quals ha
assistit la persona participant.
Document de transferència bancària correctament emplenat i signat per l’entitat
bancària i pel participant.*
➢ Assistència:
- Caldrà que presenteu acreditació de la condició de discapacitat o qualsevol document
que determini el Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre (BOE 03/12/2013).
El certificat ha de demostrar un percentatge de discapacitat igual o superior al 33%.
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-

Certificat d’assistència que emplena i signa l’entitat indicant les sessions a les quals ha
assistit la persona participant.
Document de transferència bancària correctament emplenat i signat per l’entitat
bancària i pel participant.*

➢ Conciliació:
Còpia del llibre de família o document acreditatiu del grau de parentiu amb el familiar
dependent; el document acreditatiu de la tutoria legal sobre el menor o la persona
discapacitada; la sentència i/o el conveni regulador en el cas de separació o divorci.
Document acreditatiu de la condició de reconeixement de dependència emès per
l’ICASS del familiar dependent, si escau.
Declaració dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar.
Certificat d’assistència que emplena i signa l’entitat indicant les sessions a les quals ha
assistit la persona participant.
-

Document de transferència bancària correctament emplenat i signat per l’entitat
bancària i pel participant.*
* El document de transferència bancària ha d’anar signat pel participant i signat i
segellat pel banc. En el cas que no es pugui disposar de la signatura i segell del banc,
es pot acompanyar el document d’un comprovant emès pel banc on constin les dades
del participant i del compte bancari (exemple: una còpia de la cartilla, una factura,
un comprovant descarregat de l’aplicació del banc etc).

11. Quan puc demanar l’ajut o la beca? Per a totes les modalitats, el període de sol·licitud
serà un cop finalitzada la formació.
12. Puc perdre el dret a l’ajut o la beca? Sí, en dos supòsits:
- Si no assistiu al 75% de l’acció formativa. En cas de tractar-se d’un certificat de
professionalitat, perdreu el dret per a aquells mòduls no superats.
- Per manca d’aprofitament de les accions formatives. Dies no assistits: no percebreu
l’import corresponent als dies que no assistiu a l’acció formativa.
13. Com em pagaran els ajuts i les beques? Els imports atorgats per ajuts i beques es pagaran
mitjançant transferència bancària al compte bancari que haureu facilitat al formalitzar la
sol·licitud. Aquest pagament s’efectuarà en un únic pagament una vegada finalitzat el curs i
comprovada l’assistència. La concessió d’aquests ajuts/beques queda condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient i es concediran fins al seu exhauriment.
14. Computen com a renda els ajuts o beques? Només computen com a renda, als efectes de
l’article 215.3.2 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, la beca d’assistència i
l’ajut de conciliació.
Informació bàsica de protecció de dades: als efectes previstos a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, s'informa a la persona interessada que les dades personals consignades
en aquest document s'incorporaran al fitxer automatitzat del Consorci per a la Formació Contínua de
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Catalunya, “Contractes programa i Convenis per a la Formació Contínua”, amb la finalitat de gestionar i
tractar les dades corresponents. Així mateix, les persones interessades poden exercir els drets de
l'afectat/ada mitjançant escrit a la Subdirecció de Planificació, Innovació i Recursos Humans del Consorci
per a la Formació Contínua de Catalunya, carrer Llull, 297-307, 4a planta, 08019 Barcelona, o a l'adreça
de correu electrònic lopd@conforcat.cat.
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