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Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals

El Sistema de formació i qualificació professionals comprèn, relaciona,
coordina i integra la formació professional inicial i la formació professional
per a l’ocupació, i els serveis inherents d’informació i orientació i d’avaluació
i acreditació de les competències professionals.

Sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya

Art. 4.2
El sistema de formació i qualificació professionals s’orienta a les persones
per a facilitar-los l’accés a la formació, l’actualització i l’especialització
professional que han de contribuir a afavorir l’ocupació, el millorament de
l’ocupabilitat, la mobilitat i el progrés o canvi en la trajectòria professional
al llarg de la vida; i també a les empreses, per a atendre les necessitats de
recursos humans qualificats i de formació contínua per a afavorir el
desenvolupament de l’activitat i la competitivitat empresarials.



Impactes esperats
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Millors competències, millors llocs de treball, millors carreres professionals 
Better skills, better jobs, better lives (OCDE Report)

Dissenyar ITINERARIS 
FORMATIUS

Professionals més 
qualificats

Acreditar COMPETÈNCIES

Reconeixement 
d’experiència i 
aprenentatge

Detectar necessitats i 
establir prioritats

Adaptació als 
requeriments normatius, 
socials i de competitivitat
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Estructura del I Pla d’acreditació i qualificació 
professional de Catalunya 2016-2018 (AG 49/2016)

DIAGNOSI

OBJECTIUS 

PERSONES 
DESTINATÀRIES

RECURSOS 
DISPONIBLES

CALENDARI

FINANÇAMENT

SEGUIMENT I 
AVALUCIÓ

Determinar necessitats i prioritzar col·lectius

Definir objectius específics, actuacions i indicadors

Identificació de col·lectius amb mancances de 
qualificació i sectors amb requeriments competitius.

Recursos humans i materials necessaris per dur a 
terme les actuacions  previstes en el pla.

Temporalització d’actuacions i full de ruta del pla.

Imports anuals de fons pressupostaris per 
aconseguir els objectius del pla.

Acompliment dels indicadors marcats i adaptació de 
les actuacions segons resultats.



Objectius generals del Pla
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� Objectiu 1. Informar i orientar les persones destinatàries per acompanyar-les en les

actuacions del Pla.

� Objectiu 2. Identificar i avaluar les competències professionals de les persones

destinatàries sense acreditació de les qualificacions professionals per millorar les

seves opcions de desenvolupament professional i formatiu.

� Objectiu 3. Contribuir a la millora de la cohesió social.

� Objectiu 4. Facilitar itineraris formatius personalitzats per assolir la qualificació

conduents a l’obtenció d’un títol de formació professional inicial o d’un certificat de

professionalitat.

� Objectiu 5. Impulsar la flexibilitat en el desenvolupament de l’avaluació de les

competències professionals i en el de les ofertes formatives per a facilitar l’accés

efectiu de les persones destinatàries.

� Objectiu 6. Aplicar mesures per a millorar l’accés a l’ocupació dels col·lectius
beneficiaris del Pla



Diagnosi: necessitats prioritzades (1)
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FAMÍLIA PROFESSIONAL ÀMBIT
NECESSITATS PRIORITZADES 

(en nombre de places 
aproximades)

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT Atenció sociosanitària a persones dependents 4.000

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Socorrisme en espais aquàtics naturals 1.350

Condicionament físic 120

Instrucció en ioga 50

SANITAT Trasllat sanitari 1.000

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació d'emergències 1.000

Gestió de serveis per al control d'organismes nocius
700

Serveis per al control de plagues

COMERÇ I MÀRQUETING

Activitats de comerç

300Activitats auxiliars de magatzem

Activitats de venda

NECESSITATS DE QUALIFICACIÓ PRIORITZADES: 9.370



Diagnosi: necessitats prioritzades (2)
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FAMÍLIA PROFESSIONAL ÀMBIT
NECESSITATS DETECTADES 

(en nombre de places)

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions 
electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

250

Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió

HOSTALERIA I TURISME

Serveis de bar i cafeteria

300
Serveis de restaurant

Operacions bàsiques de cuina

Operacions bàsiques de restaurant i bar

ENERGIA I AIGUA Eficiència energètica en edificis 200

FABRICACIÓ MECÀNICA Soldadura 100
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Places d’acreditació previstes:

COL·LECTIUS ÀMBITS PREVISIÓ D’OFERTA

Professionals d'atenció sociosanitària

DEPENDÈNCIA: ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA 
4.000

Professionals amb dificultats d'inserció 
(qualificacions de nivell 1  2)

COMERÇ I MÀRQUETING: ACTIVITATS DE COMERÇ, MAGATZEM I VENDA 

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA: ACTIVITATS DE MUNTATGE I MANTENIMENT 

FABRICACIÓ MECÀNICA: SOLDADURA 

HOSTALERIA I TURISME: SERVEIS DE BAR I CAFETERIA 

1.000

Professionals de l'esport ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES: SOCORRISME, CONDICIONAMENT FÍSIC, IOGA 
1.000

Professionals sanitaris SANITAT: TRASLLAT SANITARI 1.000

Control de plagues i organismes nociusSEGURETAT I MEDI AMBIENT: BIOCIDES 
700

Auditors energètics ENERGIA I AIGUA: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 200

TOTAL 7.900

* obert a modificacions d’acord amb necessitats i recursos establerts en cada moment
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Previsió inicial d’acreditacions i pressupost

PRESSUPOST INICIAL 
PREVIST:

2.807.441,37 €

172.392,98 € 1.555.730,26 € 1.079.318,13 €

PRESSUPOST:

2016 2017 2018


