
Nº Pàg.- 
Art 

Diu Proposem 
 

1 2 L’objectiu d’aquesta mesura és la inserció de qualitat L’objectiu d’aquesta mesura és la inserció de qualitat, entenent per inserció 
de qualitat aquella que aconsegueix un bon encaix entre les característiques 
de l’oferta i el perfil del candidat (nivell d’estudis, experiència prèvia, 
habilitats i competències) així com, una relació entre empresa i treballador 
que permeti la inclusió social del candidat.  

2 5/ Base 
1 

Línia 2: Adreçada a agències de col·locació que realitzin les 
accions previstes a la base 7 i amb els col·lectius de persones amb 
discapacitat i/o malaltia mental indicats a la base 6.  

Línia 2: Adreçada a agències de col·locació que realitzin les accions previstes 
a la base 7 i amb els col·lectius de persones que estiguin en un procés 
paral·lel en serveis d’atenció social bàsics i/o especialitzats.  
D’aquesta manera podem simplificar la burocràcia i afectar menys als 
usuaris. Tu tens un paper de serveis socials conforme inicies un itinerari 
d’inserció, el SOC arxiva aquest certificat al teu expedient i et deriva a una 
Agència especialitzada. Aquesta és, la darrera en valorar quin és l’itinerari 
que tu pots necessitar.  

3 6/ Base 
3 

a) Disposar d’activitat demostrada i continuada com agència de 
col·locació des de l’1 de juliol de 2013 i fins el moment de la 
publicació de la convocatòria. L’acreditació del compliment 
d’aquest requisit el verificarà d’ofici l’òrgan instructor, qui 
comprovarà la informació sobre l’ activitat reportada per 
l’agència través dels  fitxers mensuals  a  l’Espai Telemàtic 
Comú.   

Es considerarà que l’agència no compleix aquest requisit si 
durant el període de referència no hi consta enviament 
d’informació durant tres mesos consecutius o quatre en el 
període. 

L’enviament de fitxers sense contingut no serà tinguda en 
compte com activitat reportada.  

 

 

 

b) Disposar d’activitat demostrada i continuada com agència de col·locació 
des de l’1 de juliol de 2013 i fins el moment de la publicació de la 
convocatòria. L’acreditació del compliment d’aquest requisit el verificarà 
d’ofici l’òrgan instructor, qui comprovarà la informació sobre l’ activitat 
reportada per l’agència través dels  fitxers mensuals  a  l’Espai Telemàtic 
Comú.   

Es considerarà que l’agència no compleix aquest requisit si durant el 
període de referència no hi consta enviament d’informació durant tres 
mesos consecutius o quatre en el període. 

Donat que l’activitat de les entitats era totalment de caràcter gratuït, no han 
de penalitzar l’enviament de fitxers sense contingut. Poden valorar la tasca 
feta com a criteri de puntuació, no ser aquesta un criteri d’exclusió.  



 

4 8/ Base 
4 

A més dels requisits indicats a la base anterior les agències que 
sol·licitin els ajuts previstos per la línia 2 hauran de complir els 
següents: 

 

a) Haver col·laborat amb el Departament d’Empresa i Ocupació 
en algun dels programes següents, i en convocatòries 
corresponents als exercicis 2012 i /o 2013: 

- Programa de treball amb suport a l’empresa ordinària 

- Programa d’orientació i acompanyament a la inserció de les 
persones amb discapacitat i/o malaltia mental de la xarxa 
d’orientació per a l’ocupació 

b) No tenir la condició d’administracions locals. 

A més dels requisits indicats a la base anterior les agències que sol·licitin els 
ajuts previstos per a la línia 2 hauran de complir els següents: 

a) Comptar en els seus estatuts amb la missió de vetllar per la millora 
de l’ocupabilitat i la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió 
social.  

b) Comptar amb experiència demostrada en l’atenció a col·lectius en 
risc d’exclusió social. 

Aquests requisits s’acreditaran mitjançant la presentació de còpia 
compulsada dels estatuts i una memòria tècnica d’activitats en la que 
s’expliquin un mínim de XX projectes en coherència amb el marc de la 
convocatòria.  

Cal un redactat més jurídic. 

5 8/9- 
Base 5 

Són destinatàries les persones aturades inscrites com a 
demandants d’ocupació a alguna de les Oficines de Treball del 
Servei d’Ocupació de Catalunya que figuren a l’annex 02, que en 
el moment de la derivació de l’Oficina a l’Agència de col·locació, 
compleixin els següents requisits: 

a) Persones majors de 45 anys que portin entre 3 i 18 
mesos inscrites ininterrompudament com aturades. 

b) Persones menors de 45 anys i majors de 30 que portin 
més de 12 mesos inscrites ininterrompudament com 
aturades. 

c) Persones menors de 30 anys que portin menys de 12 
mesos inscrites com aturades.  

En tots els casos, les persones derivades han d’haver realitzat en 
l’Oficina de Treball el qüestionari de factors d’ocupabilitat.  

Les persones indicades a l’apartat a i b seran aquelles que hagin 

Són destinatàries les persones aturades inscrites com a demandants 
d’ocupació a alguna de les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de 
Catalunya que figuren a l’annex 02, o bé aquelles que havent accedit 
directament a l’Agència de Col·locació, s’inscriguin com a demandants 
d’ocupació de manera prèvia a l’inici de les intermediacions i que en el 
moment de la derivació de l’Oficina a l’Agència de col·locació, compleixin els 
següents requisits: 

a) Persones majors de 45 anys que portin entre 3 i 18 mesos inscrites 
ininterrompudament com aturades o bé persones que portin més de 
3 mesos en situació d’atur i no percebin prestació. 

b) Persones menors de 45 anys i majors de 30 que portin més de 12 
mesos inscrites ininterrompudament com aturades o bé persones 
que portin més de 3 mesos en situació d’atur i no percebin prestació. 

c) Persones menors de 30 anys que portin més de 3 mesos inscrites 
com aturades.  

En tots els casos, les persones que inicien processos d’intermediació en les 



obtingut un resultat que permeti i aconselli una incorporació 
immediata al mercat de treball, tant perquè les ocupacions i els 
sectors als que s’adreça la seva recerca de feina són favorables, 
com per no tenir carències significatives de formació o 
experiència. En el cas de les persones de l’apartat c) seran 
aquelles amb dèficits en algun factor estructural o competencial.  

Agències de Col·locació, han de realitzar en l’Oficina de Treball el qüestionari 
de factors d’ocupabilitat.  

Les persones indicades a l’apartat a i b seran aquelles que hagin obtingut un 
resultat que permeti i aconselli una incorporació immediata al mercat de 
treball, tant perquè les ocupacions i els sectors als que s’adreça la seva 
recerca de feina són favorables, com per no tenir carències significatives de 
formació o experiència. En el cas de les persones de l’apartat c) seran 
aquelles amb dèficits en algun factor estructural o competencial. 

6 9/10- 
Base 6 

Són destinatàries dels ajuts previstos a la línia 2  les persones 
aturades inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats o 
demandants de millora de feina a qualsevol de les Oficines de 
Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, i de forma específica 
les dones per entendre que és un dels col·lectius amb major taxa 
desocupació en el mon laboral, que compleixin els requisits 
següents:  

1.- que pertanyin a la borsa de demandants d’ocupació de 
l’agencia sol·licitant, 

2.- que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior 
al 33% i que pateixin alguna de les discapacitats següents: 
intel·lectual, física, sensorial, o trastorn mental; sobre aquesta 
última, serà suficient la seva acreditació mitjançant un informe 
per part del servei que fa el seguiment terapèutic, 

3.- que tinguin un grau d’autonomia suficient per poder afrontar 
el procés d’inserció sense un acompanyament intensiu, 

4.- que la condició de persona amb discapacitat haurà de constar 
registrada a les dades de la demanda d’ocupació de la persona, 
amb excepció de les persones amb malaltia mental  

Són destinatàries dels ajuts previstos a la línia 2  les persones aturades 
inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats o demandants de millora 
de feina a qualsevol de les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, abans d’accedir al servei d’Agència o que havent accedit a 
l’Agència de Col·locació, s’inscriguin com a demandants d’ocupació abans 
d’iniciar-se les intermediacions laborals i que compleixin els requisits 
següents:  

1.- que pertanyin a la borsa de demandants d’ocupació de l’agencia 
sol·licitant, 

2.- que estiguin realitzant un itinerari paral·lel d’inclusió social i laboral i 
siguin derivats per serveis socials bàsics o serveis socials especialitzats. 

3.- que a més de la intermediació laboral, es comprometin a seguir un 
itinerari de millora de l’ocupabilitat. 

  



També es consideraran afectats per una discapacitat en grau 
igual o superior al 33%  els pensionistes de la Seguridad social 
que tinguin  reconeguda una pensió de incapacitat permanent en 
el grau total, absoluta o gran invalidesa i els pensionistes de 
classes passives que tinguin reconegut una pensió de jubilació o 
de retir per incapacitat  permanent per al servei d’inutilitat amb 
disponibilitat d’incorporar-se al mercat de treball ordinari.  

 

7 10/Base 
7 

(...)Totes les persones derivades pel SOC hauran de realitzar una 
entrevista inicial on l’agència realitzarà les accions descrites a 
l’apartat a) relacionades amb la valoració dels perfils 
professionals,  aptituds i coneixements i la qualificació 
professional de les persones, i on s’acordarà i explicarà 
individualment a les persones les actuacions a realitzar i les 
accions que es portaran a terme per a la seva inserció. 

Les agencies beneficiaries hauran de realitzar les accions 
descrites amb les persones derivades,  en el termini de 6 mesos 
des de la notificació de la resolució inclosa la primera acció de 
inserció laboral. En relació a aquesta última és prendrà com a 
data de referència la data de signatura del contracte de treball. 

Totes les accions en les que participi la persona derivada, inclosa 
l’entrevista inicial hauran de quedar registrades 
documentalment amb indicació de la data, hora, contingut de 
l’acció i signatura de la persona derivada i del personal tècnic de 
l’agència que imparteix l’acció. El SOC proporcionarà documents 
normalitzats a tal efecte. 

Les agències beneficiaries de la Linia 2 hauran d’efectuar 
addicionalment les següents accions amb les persones amb 

(...)Totes les persones derivades pel SOC o que accedeixin directament al 
servei de l’Agència de Col·locació hauran de realitzar una entrevista inicial on 
l’agència realitzarà les accions descrites a l’apartat a) relacionades amb la 
valoració dels perfils professionals,  aptituds i coneixements i la qualificació 
professional de les persones, i on s’acordarà i explicarà individualment a les 
persones les actuacions a realitzar i les accions que es portaran a terme per a 
la seva inserció. 

Les agències beneficiaries hauran de realitzar les accions descrites amb les 
persones derivades,  en el termini de 6 mesos des de la notificació de la 
resolució inclosa la primera acció de inserció laboral. En relació a aquesta 
última és prendrà com a data de referència la data de signatura del 
contracte de treball. 

Totes les accions en les que participi la persona derivada, inclosa l’entrevista 
inicial hauran de quedar registrades documentalment amb indicació de la 
data, hora, contingut de l’acció i signatura de la persona derivada i del 
personal tècnic de l’agència que imparteix l’acció. El SOC proporcionarà 
documents normalitzats a tal efecte. 

Les agències beneficiaries de la Línia 2 hauran d’efectuar addicionalment les 
següents accions amb les persones en situació o risc d’exclusió social: 



discapacitat i/o malaltia mental : 

a) Accions d’assessorament a les empreses sobre les avantatges  
d’ incorporar persones con discapacitat. 

b) Accions adreçades a valorar les necessitats mínimes 
d’adaptació del lloc de treball que ocupi.  

c) Accions de seguiment del procés de inserció mitjançant 
entrevistes amb les persones treballadores seleccionades i el 
personal de l’empresa, amb l’objectiu de vetllar pel procés 
d’inserció i solucionar possibles dificultats en el cas que es 
produïssin.  

a) Accions d’assessorament a les empreses  

b) Accions adreçades a valorar les necessitats mínimes d’adaptació del lloc 
de treball que ocupi.  

c) Accions de seguiment del procés de inserció mitjançant entrevistes amb 
les persones treballadores seleccionades i el personal de l’empresa, amb 
l’objectiu de vetllar pel procés d’inserció i solucionar possibles dificultats en 
el cas que es produïssin.  

8 11/Base 
8 

(...)Per la línia 2: Titulació universitària de grau mig o superior i 
experiència mínima d’un any en el tractament del col·lectiu de 
persones amb discapacitat i/o malaltia mental en  tasques 
relacionades amb la intermediació laboral i/o prospecció 
empresarial.  

El personal mínim que ha de dur a terme les tasques descrites a 
la base 8, en les entitats beneficiaries de la línia 2 és 1 persona  a 
temps complert, per agència de treball. 

 

(...)Per la línia 2: Titulació universitària de grau mig o superior i experiència 
mínima d’un any en tasques d’inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió 
social i prospecció empresarial.  

El personal mínim que ha de dur a terme les tasques descrites a la base 8, en 
les entitats beneficiaries de la línia 2 és de 1 a 2 persones  a temps complert, 
per agència de treball. 

 

9 12/ 
Base 9 

Les accions es consideraran iniciades en el moment en què 
l’agència realitzi la primera entrevista inicial a alguna de les 
persones aturades beneficiaries.   

Aquest inici s’haurà de dur a terme, en el cas dels beneficiaris de 
la línia 1, en el termini de 15 dies naturals des de la data de la 
recepció de la relació de persones derivades. L’acció d’entrevista 
inicial a totes les persones derivades s’haurà de realitzar en el 
termini màxim de 30 dies naturals a partir de la recepció de la 

Les accions es consideraran iniciades en el moment en què l’agència realitzi 
la primera entrevista inicial a alguna de les persones aturades beneficiaries.   

Aquest inici s’haurà de dur a terme, en el cas dels beneficiaris de la línia 1 
derivats pel SOC, en el termini de 15 dies naturals des de la data de la 
recepció de la relació de persones derivades. L’acció d’entrevista inicial a 
totes les persones derivades s’haurà de realitzar en el termini màxim de 30 
dies naturals a partir de la recepció de la relació de persones derivades, tret 
que l’entitat comuniqui que la persona no s’ha presentat a través del fitxer 



relació de persones derivades, tret que l’entitat comuniqui que la 
persona no s’ha presentat a través del fitxer d’incidències i 
Galileu. 

En el cas de persones beneficiaries de la línia 2, les entrevistes 
inicials s’hauran de realitzar en el termini de 30 dies naturals des 
de la notificació de la resolució. Les entitats de la Línia 2 hauran 
de comunicar al Servei d’Ocupació de Catalunya en el termini de 
15 dies des de la recepció de la notificació de la Resolució les 
dades de les persones que seran objecte de les accions previstes 
en aquesta Ordre. 

 

d’incidències i Galileu. 

En el cas de persones beneficiaries de la línia 2, derivades pel SOC, les 
entrevistes inicials s’hauran de realitzar en el termini de 30 dies naturals des 
de la notificació de la resolució. En el cas de persones beneficiaries de la línia 
2, que formin part de la borsa d’inscrits de l’Agència de Col·locació, s’hauran 
d’inscriure com a demandants d’ocupació del SOC en el termini de 15 dies 
des de la inscripció a l’Agència. Les entrevistes inicials i el qüestionari 
d’ocupabilitat del SOC s’haurà de realitzar en el termini de 30 dies naturals 
des de la inscripció com a demandant d’ocupació.   

Les entitats de la Línia 2 hauran de comunicar al Servei d’Ocupació de 
Catalunya en el termini de 15 dies des de la recepció de la notificació de la 
Resolució o des de la data d’inscripció de l’usuari com a demandant 
d’ocupació, les dades de les persones que seran objecte de les accions 
previstes en aquesta Ordre. 

Les Agències de Col·locació hauran d’atendre el 100% de persones derivades 
des del SOC i comunicar de la manera més breu possible (15 dies màxim) el 
número de persones ateses que accedeixen directament a l’Agència. Des de 
l’oficina del SOC de referència, es procurarà que entre el volum d’usuaris 
derivats i el número d’usuaris que han accedit directament a l’Agència, no es 
superi el número d’usuaris màxim a atendre per tècnic.  

10 - Contingut a afegir desprès de la base 9 Des de les Oficines del SOC, es trametrà a les Agències de Col·locació 
informació referent a ofertes de treball. Comunicant a les empreses que 
requereixin treballadors, les dades de contacte amb l’Agència de Col·locació 
més pròxima per territori o especialitzada en la inserció de professionals 
requerits.  

11 Base 13 (...)En el cas d’agències sol·licitants de la línia 2, la sol·licitud 
inclourà el col·lectiu de persones amb discapacitat i/o malaltia 
mental i el nombre màxim de persones per col·lectiu amb els que 
vol treballar.  Els col·lectius són els relacionats a la base 6.2. 

Igualment, les agències sol·licitants de la línia 2, indicaran a la 

(...)En el cas d’agències sol·licitants de la línia 2, la sol·licitud inclourà el 
col·lectiu de persones en situació o risc d’exclusió social i la ràtio de 
professional/ usuaris per tècnic. Els col·lectius són els relacionats a la base 
6.2. 

Igualment, les agències sol·licitants de la línia 2, indicaran a la sol·licitud el 



sol·licitud el centre de treball on volen operar i que 
necessàriament serà un dels centres autoritzats com a agència 
de treball. L’agència que  indiqui un centre de treball  no 
autoritzat, serà inadmesa. En el cas que indiqui més d’un centre 
de treball i algun dels centres de treball no estigui autoritzat, 
aquest centre de treball no serà tingut en compte en la valoració. 

En compliment del requisit previst a la base 4, les agències 
sol·licitants de la línia 2 indicaran a la sol·licitud, el programa on 
han col·laborat amb el Departament d’Empresa i Ocupació,  i any 
de col·laboració. (…) 

 

centre de treball on volen operar i que necessàriament serà un dels centres 
autoritzats com a agència de treball. L’agència que  indiqui un centre de 
treball  no autoritzat, serà inadmesa. En el cas que indiqui més d’un centre 
de treball i algun dels centres de treball no estigui autoritzat, aquest centre 
de treball no serà tingut en compte en la valoració. 

En compliment del requisit previst a la base 4, les agències sol·licitants de la 
línia 2 indicaran a la sol·licitud, els programes d’inserció sociolaboral de 
col·lectius en risc que hagin gestionat, així com altra informació que acrediti 
la seva expertesa incloent tota aquella que va motivar la seva autorització 
inicial. (…) 

 

12 18/ 
Base 19 

Els criteris de valoració de les sol·licituds seran els següents: 

Nombre de contractacions comunicades a través de l’Espai 
Telemàtic Comú entre s’1 de gener de 2012 i 31 de desembre de 
2013, i que es troben publicats a l’annex 04 d’aquesta Ordre. En 
el cas que una agència tingui més d’un centre de treball a 
Catalunya, els resultats globals de contractació de l’agència es 
dividiran pel nombre de centres de treball autoritzats. En el cas 
d’empat en el nombre de contractacions comunicades,  es 
valorarà el nombre de persones ateses i informades a través de 
l’Espai Telemàtic entre s’1 de gener de 2012 i 31 de desembre de 
2013, i que es troben publicats a l’annex 05 d’aquesta Ordre. En 
el cas que una agència tingui més d’un centre de treball a 
Catalunya, els resultats globals d’atencions de l’agència es 
dividiran pel nombre de centres de treball autoritzats. 

 

Els criteris de valoració de les sol·licituds seran els següents: 

- Experiència de l’entitat en la gestió de serveis d’intermediació i inserció 
laboral.  

- Metodologia de treball de l’agència de col·locació. Atenent a les 
característiques que van motivar l’acreditació inicial com a Agència de 
Col·locació.  

- Haver realitzat les gestions requerides com a Agència de Col·locació 
durant els anys d’acreditació; tramesa d’informació, memòries anuals, 
etc.  

En el cas d’empat, es valoraran les xifres d’activitat reportades per les 
Agències, prioritzant aquelles que han realitzat més insercions laborals de 
qualitat (d’acord amb la definició del preàmbul)  

 

13 20/ 
Base 22 

El sistema de determinació dels ajuts s’efectuarà segons  un 
fórmula mixta de pagament per accions  i pagament per  
objectius d’acord amb el que s’indica a continuació: 

Per entrevista inicial: 40 euros  

El sistema de determinació dels ajuts s’efectuarà segons  un fórmula mixta 
de pagament per accions  i pagament per  objectius d’acord amb el que 
s’indica a continuació: 

Per entrevista inicial: 40 euros  



Per inserció laboral : 

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 3 mesos: 300 
euros 

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 4 mesos: 400 
euros 

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 5 mesos: 500 
euros 

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 6 mesos: 600 
euros 

 

Per inserció laboral : 

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 3 mesos i inferiors a 4 
mesos i en jornada complerta: 

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 3 mesos i inferiors a 4 
mesos i en jornada parcial: 

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 4 mesos i inferiors a 5 
mesos i en jornada complerta:  

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 4 mesos i inferiors a 5 
mesos i en jornada parcial:  

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 5 mesos i inferiors a 6 
mesos, i en jornada complerta 

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 5 mesos i inferiors a 6 
mesos, i en jornada parcial 

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 6 mesos, però de 
caràcter temporal i jornada complerta: 

Per contractacions acumulades iguals o superiors a 6 mesos, però de 
caràcter temporal i jornada parcial: 

Per contractacions de caràcter indefinit a jornada parcial: 

Per contractacions de caràcter indefinit a jornada complerta: 

 

En el cas d’insercions laboral de col·lectius de la línia 2, s’afegirà un 
suplement de XX euros que cobreixi les accions de millora de l’ocupabilitat.  

 

Per cada inserció laboral s’afegirà un import de XX en concepte d’ajust entre 
la oferta de treball i el perfil de candidat si: 

- El perfil acadèmic del treballador/a és el requerit en l’oferta de treball i 
no suposa que el professional realitzi treballs en categories inferiors.  

- Si la contraprestació econòmica percebuda per la feina, cobreix les 
necessitats bàsiques del treballador/a. 

Es pot redactar millor aquest apartat... si entenem que els criteris d’import 
econòmic de la subvenció han d’anar en funció de la qualitat de l’ocupació 
que li oferim a l’usuari...  



 

 


