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EL CURRÍCULUM VITAE 
 

Provinent del llatí, currículum  significa carrera a peu o en carro, i també lluita; vitae  fa 

referència a allò que és propi de la vida. Actualment s’entén com l’historial d’una 

persona quant a la seva formació i experiència laboral. És el document que fem arribar 

a l’empresa quan volem optar a un lloc de feina. El currículum és el primer contacte del 

candidat amb l’empresa i a través d’aquest tenen l’oportunitat de comprovar si una 

persona té un perfil adequat o no per a un lloc de treball. És l’eina publicitària de qui 

busca feina, per tant, ha de destacar tot allò que hi ha de positiu i valuós en la seva 

experiència i formació.  

Primer, cal reunir tota la informació referent a la formació i experiència laboral de la 

persona, fent una tria de la més rellevant per al lloc de feina a què s’està optant, de 

manera que es pugui destacar al currículum les dades que més s’ajustin al perfil 

demandat. A continuació, caldrà decidir quin tipus de currículum serà més convenient 

presentar: 

- Cronològic:  les dades formatives i d’experiència laboral s’ordenen cronològicament 

(normalment, de més recents a més antigues). 

-  Funcional: la disposició de les dades de l’experiència professional s’organitza per 

àrees temàtiques, és a dir, agrupant diferents tipus de feina (per exemple, feines 

administratives, a l’hosteleria, de monitoratge, etc.). Resulta adequat quan es té 

experiència variada i dispersa en el temps i interessa ressaltar especialment la d’un 

dels àmbits (la que té a veure amb la feina a la qual s’està optant en l’ocasió en què 

s’envia el currículum). Permet estructurar camps professionals que cronològicament 

poden no ser correlatius i que donen coherència i unitat al currículum. Respecte a 

l’estil, un bon currículum ha de ser concret, estructurat, clar, breu, positiu i adaptat al 

lloc de treball a què s’opta.  

 

Estructura del currículum 
 

Les dades del currículum cal que estiguin organitzades coherentment en diferents 

apartats, per tal que sigui fàcil fer-se una imatge professional de la persona: 

� DADES PERSONALS  

- Nom i cognoms 



 

 

 
 

  

- Indret i data de naixement 

- Adreça postal complerta, telèfon i correu electrònic i/o pàgina web pròpia 

- Altres  (exemple: carnet de conduir, vehicle propi, número de col·legiat, etc.) 

� FORMACIÓ (REGLADA I COMPLEMENTÀRIA) 

Per a cada dada formativa, caldrà especificar: 

- Any de titulació o període que ha durat la formació 

- Títol obtingut 

- Centre formatiu 

- Població del centre 

- Nombre d’hores que hagi durat el curs, en cas que es tracti de formació 

complementària  

Si s’està cursant alguna formació en el moment de redactar el currículum, ha 

d’especificar-se en l’any de titulació: actualment cursant (+ títol). 

Dins d’aquest apartat pot incloure’s dos subapartats més o bé posar-se com a apartats 

a banda (idiomes i informàtica), ja que són dues competències considerades 

transversals: 

� IDIOMES: cal incloure el nivell de cada un dels idiomes que es coneix, 

especificant si és parlat, escrit o traduït. Si es té algun títol oficial o s’ha fet 

alguna estada a l’estranger, convé que quedi detallat. 

� INFORMÀTICA : han de constar els sistemes operatius i els programes 

informàtics que es coneixen, detallant-ne el nivell per a cadascun d’ells. 

� EXPERIÈNCIA LABORAL/PROFESSIONAL 

En aquest apartat tenen cabuda totes les experiències laborals que s’han tingut. En 

funció de la feina a què s’estigui aspirant, s’haurà decidir quina informació incloure i 

quina obviar, així com la manera com distribuir-la. També es pot ampliar la informació 

tot detallant les tasques realitzades a cada experiència laboral que es vulguin 

destacar. Per a cada experiència professional citada cal incloure: 

� Període treballat 

� Feina realitzada 

� Empresa/entitat contractant 

� Població 

� Opcional: tasques desenvolupades, en cas que es consideri interessant 

detallar-les 

� ALTRES DADES D’INTERÈS  



 

 

 
 

  

En aquest apartat s’inclouen dades que poden interessar i que no tenen cabuda en 

altres apartats: pertinença a associacions, activitats de voluntariats, activitats 

artístiques, esportives, etc. que poden transmetre competències específiques i 

tranversals rellevants per al lloc de feina al qual s’opta. 

 

Currículum vitae europeu 
 

És el model de currículum estandaritzat que s’utilitza quan es vol anar a treballar en 

algun país europeu. Podeu trobar-ne un model a http://europass.cedefop.europa.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

MODEL DE CURRÍCULUM CRONOLÒGIC 
 

TANIT VILA I RIBA  

Girona, 18 d’abril de 1982 

c/ Constància 10 esc. esq. 1r B  08950 Esplugues de Llobregat 

617 91 34 82 

tanitvila@gmail.com 

 

FORMACIÓ 
   

• 2007: MÀSTER en PSICOTERÀPIA INTEGRADORA HUMANISTA . Institut 

Erich Fromm. Barcelona. 

• 2004: LLICENCIADA en PSICOLOGIA.  Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

ALTRES CONEIXEMENTS: IDIOMES I INFORMÀTICA 
 

• Català i castellà: nivell alt parlat, escrit i traduït. 

• Anglès: nivell mig parlat, escrit i traduït. 

• Domini dels entorns Mac i Windows i paquet Office a  nivell d’usuària. 

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
 

• Desembre 2004- actualment: MONITORA DE SALUT MENTAL del servei 

d’Hospitalització Parcial de la Unitat d’Aguts dels Serveis de Salut Mental Sant Joan de 

Déu (Sant Boi), responsable dels tallers d’Art teràpia i Corporal. 

• Juliol- octubre 2004: MONITORA DE SALUT MENTAL  al Centre Ocupacional Sant 

Jordi per a disminuïts psíquics adults, a càrrec dels serveis de Salut Mental de Sant Joan 

de Déu (Sant Boi). 

• Setembre 2002- maig 2004: ADMINISTRATIVA . Centre mèdic Opis. Esplugues. 

• Setembre 2000- juny 02: MONITORA DE MENJADOR  a l'escola d'educació especial  

Can Mercader (Cornellà), dissenyant i dirigint tallers psicoeducatius pels alumnes 

discapacitats psíquics. 

 



 

 

 
 

  

VOLUNTARIAT 
 

• 2000-actualment: Tasques d’acompanyament emocional a persones malaltes 

de SIDA. Associació Actua. Barcelona. 

• 1999: Tasques d’atenció a persones sense sostre i realització de tallers 

d’alfabetització. Fundació Arrels. Barcelona. 

 

MODEL CURRICULUM FUNCIONAL O TEMÀTIC 
   

ANGELINA FERRER I ROS  

Barcelona, 2 de juny de 1978 

56.932.354-M 

 C/  Prat de la Riba, 2  08002  Barcelona  

 609 00 01 02  

angie@hotmail.com 

   

 FORMACIÓ  
  

REGLADA  

• 1993. Diplomada en Ciències Empresarials . Universitat  de  Barcelona. 

  

COMPLEMENTÀRIA   

• 1999: Curs de comptabilitat  (60h). Acadèmia Educem. Barcelona. 

• 1994: Curs de secretariat (100h.).  CIFO. Santa Coloma. 

• 1996: Curs de Tècniques de venda (100h).  CIFO. Santa Coloma. 

   

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL  
   

Àrea Comercial  

• Gener- abril 2004: Gestora comercial . Empresa Eufin (Barcelona). 

Tasques: atenció al client, gestió i supervisió de factures, vendes a domicili.  

• 1995: Tècnica comercial . Informàtica Beep (Barcelona). 

 Tasques:  visites a clients, elaboració de pressupostos.    

Àrea Administrativa  

• 1999: Auxiliar administrativa . Clínica Barraquer (Barcelona). 

Tasques:  atenció al públic, introducció de dades a nivell informàtica  

• 1994-95: Comptable . Empresa Transports Marià (Barcelona). 

• Tasques: comptabilitat, organització de reunions.  

Altra experiència laboral 



 

 

 
 

  

• Juny- setembre 1993: Cambrera . Bar Santi. Castelldefels. 

• Setembre- juny 1992: Cangur . Particular. Barcelona. 

  

ALTRES DADES D’INTERÈS 
  

• Disponibilitat per viatjar i canviar de residència. 

• Permís de conduir B i vehicle propi. 

 

CARTA DE PRESENTACIÓ 

 
 
 

Per a què serveix una carta de presentació? 
 

Precedeix el currículum i s’hi adjunta. Té com a objectiu principal despertar una 

expectativa positiva sobre el currículum, a més de manifestar explícitament l’interès de 

col·laborar amb l’empresa i d’obtenir una entrevista personal per acabar de completar 

les dades reflectides al currículum. 

 

La carta de presentació és l’oportunitat d’expressar i mostrar aspectes més personals 

del candidat, d’anar més enllà de les dades formatives i professionals. La carta pot 

transmetre actituds i motivacions tant a través de què es diu com de la manera com es 

diu i pot aconseguir que el responsable de la selecció es predisposi a llegir el 

currículum amb un interès especial; fins i tot podria arribar a despertar les ganes de 

conèixer el candidat, malgrat que aquest no complís els requisits demanats quant al 

perfil professional, si a través de la carta percebés actituds i habilitats valorades i útils 

pel lloc de feina a cobrir. En conseqüència, cal decidir amb cura què volem mirar de 

transmetre i posar de relleu mitjançant la carta i buscar la millor manera d’expressar-

ho, tot utilitzant la creativitat i un estil personal. I, sobretot, mirar que allò que 

transmetem sigui rellevant i identificatiu de la nostra persona, tot fugint dels tòpics, 

perquè segurament aquests no tindran un impacte significatiu. 

 

El contingut de la carta pot variar en funció de si s’envia com a resposta a un anunci o 

per iniciativa pròpia (autocandidatura). 

 

Alguns requisits que ha de complir qualsevol carta de presentació: 



 

 

 
 

  

- Ha de ser personal i intransferible, és a dir, que només pugui ser utilitzada per la 

persona que l’ha redactada. Cal fugir dels models estàndards de carta de presentació 

que podrien ser enviades per persones diferents. 

- Ha de ser única, és a dir, elaborada en exclusiu per a cada candidatura. No s’ha 

d’aprofitar una mateixa carta per a dues ofertes diferents. 

- No ha de repetir les dades que ja estan al currículum. 

 

 

 

Estructura de la carta  
 

La carta està composada de les següents parts: 

- Encapçalament: dades personals de la persona destinatària nom i la raó social 

(adreça) de l’empresa a la qual va dirigit el currículum. 

- Indret i data d’enviament de la carta. 

- Salutació inicial: fórmula de cortesia dirigida al destinatari que dóna pas al primer 

paràgraf. Cal evitar tant les fórmules excessivament col·loquials com les massa 

formals. 

- Primer paràgraf: s’hi especifica el motiu de la carta, introdueix l’objectiu. En cas que 

sigui una carta de resposta a un anunci, s’ha de fer menció a l’anunci publicat, la font i 

la data del mateix. En cas que sigui com a autocandidatura, pot dir-se com s’ha 

conegut l’empresa. 

- Segon paràgraf: s’hi expliquen les raons per les quals s’ha sol·licitat l’empresa en 

qüestió i els motius pels quals la persona interessada considera vàlida la seva 

candidatura, amb la qual cosa cal informar-se el màxim possible de les 

característiques de la mateixa. A més, s’ha de fer explícita l’adequació entre les 

capacitats, preparació i experiència i el tipus de professional requerit per l’empresa en 

qüestió. 

- Tercer paràgraf: es pot fer referència al currículum adjunt i se sol·licita que es tingui 

en compte la candidatura presentada per al procés de selecció, o bé se sol·licita una 

entrevista. 

- Comiat: com en la salutació, cal evitar tant les fórmules excessivament col·loquials  

com les massa formals. 

- Signatura. 

 



 

 

 
 

  

 



 

 

 
 

  

 

MODEL DE CARTA D’AUTOCANDIDATURA 

 

Montse Villar Domènech 

c/ Gran, 22 3r 2a 

0875 Vallirana 

662.45.87.11 

mvillar@yahoo.es 

 

Kirurgia Instruments, S.L. 

Sr. Jaume dachs 

c/ Nàpols 154 

08013 Barcelona 

 

Barcelona, 10 de gener de 2009 

 

Senyor, 

 

Prenc la iniciativa d’escriure-li la present carta perquè tinc coneixement dels seus productes 

d’alta tecnologia en l’àmbit de l’atenció quirúrgica hospitalària i de la tasca d’innovació 

continuada de la seva empresa, fet que em motiva a poder col·laborar amb vostès. 

 

Com podrà comprovar al currículum que li adjunto, tinc dos anys d’experiència en la venda 

tècnica de material quirúrgic i hospitalari. Sóc tècnica superior en Laboratori de Diagnosi 

Clínica i en aquests moments estic acabant el curs d’especialització Gestió Comercial de 

l’Àmbit Sanitari. Després de portar la venda tècnica de materials de diagnòstic, m’he 

responsabilitzat a nivell nacional de la línia de productes de tecnologia quirúrgica, com el bisturí 

elèctric THELM 28. 

 

A més d’una clara motivació per l’àmbit tècnic, puc aportar el coneixement de professionals 

sanitaris i facilitat per a la comunicació interpersonal i la negociació. 

 

Li agrairia que em rebés en una entrevista a fi de poder ampliar la meva història professional. 

 

A l’esguard, doncs, de les seves notícies, aprofito per a saludar-lo ben atentament, 

 

Montse Villar i Domènech 

 



 

 

 
 

  

 

 

MODEL DE CARTA COM A RESPOSTA A UN ANUNCI 
 

Montse Villar Pérez 

c/ Gran, 22 3r 2a 

0875 Vallirana 

662.45.87.11 

mvillar@yahoo.es 

 

Kirurgia Instruments, S.L. 

Sr. Jaume dachs 

c/ Nàpols 154 

08013 Barcelona 

 

Barcelona, 10 de març de 2009 

 

Senyor Jaime Dachs, 

 

He llegit amb interès l’anunci publicat al diari La Notícia, del dia 4 de març, en què sol·liciten un 

venedor tècnic per al seu departament comercial. 

 

Tal com demanen, tinc dos anys d’experiència en la venda tècnica de material quirúrgic i 

hospitalari, i també conec els clients del sector sanitari a nivell nacional. Sóc tècnica superior 

en Laboratori de diagnosi clínica i en aquests moments estic acabant el curs d’especialització 

Gestió comercial de l’àmbit sanitari. Les dades d’assoliment d’objectius de facturació que 

aporto al document adjunt avalen el meu interès i competència en la venda. 

 

Per tot això, li demanaria que tinguessin en compte la meva candidatura per a aquest procés 

de selecció. 

 

Moltes gràcies per l’atenció. Atentament, 

 

 

 

Montse Villar i Domènech 

 

 



 

 

 
 

  

 

 

 

FORMACIÓ OCUPACIONAL I FORMACIÓ CONTÍNUA  

 

Existeixen algunes possibilitats de formació per a persones aturades i en actiu que 

poden ser molt útils per al reciclatge professional i per optar a millor feines. Aquesta 

oferta formativa s’ofereix, de forma gratuïta, pel Servei d’Ocupació de Catalunya 

(SOC). La formació que s’ofereix és la següent: 

 

1. Formació professional ocupacional 

 

Què és? 

Són programes formatius teòrico-pràctics 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 treballadores. 

Es caracteritzen per tenir una oferta formativa d’especialitats molt àmplia en tots els 

sectors econòmics i, en alguns casos, la possibilitat de realitzar pràctiques de 

perfeccionament en empreses catalanes o de l’estranger.  

 

A qui van dirigits? 

Els cursos de Formació Professional Ocupacional estan dirigits a persones en actiu o 

situació d’atur (registrades al Servei d’Ocupació de Catalunya).  

 

On es realitzen? 

Aquestes accions es porten a terme a través tant als Centres d'Innovació i Formació 

Ocupacional (CIFO)  del Servei d'Ocupació de Catalunya com als centres 

col·laboradors públics (ajuntaments) o privats (entitats, centres formatius, etc.). 

 

Què són els CIFO? 

Els CIFO són els Centres d’Innovació i Formació Ocupacional del Servei d’Ocupació 

de Catalunya. En el marc dels programes de millora de la qualificació professional dels 

treballadors i treballadores, els CIFO tenen assignades les següents funcions:  

• Portar a terme accions formatives d’experimentació en noves qualificacions.  



 

 

 
 

  

• Desenvolupar accions d’innovació metodològica, per a la consecució de 

competències i capacitats professionals.  

• Programar, de manera contínua, accions formatives dirigides a persones 

treballadores en situació d’atur.  

 

2. Formació ocupació 

 

Què és? 

La Formació Ocupació inclou les Escoles Taller (ET), les Cases d'Oficis (CO) i els 

Tallers d'Ocupació (TO). Aquests són programes públics d’ocupació que tenen com a 

finalitat donar formació i treball a persones en atur, mentre participen en un projecte 

d’utilitat pública o d’interès general i facilitant la seva incorporació al mercat laboral.  

Aquests projectes estan relacionats amb la recuperació del patrimoni, el medi ambient, 

l’atenció a les persones, etc. La durada és d’entre 6 i 12 mesos per a CO i TO i d’entre 

12 i 24 mesos per a ET i UPD (Unitats de Promoció i Desenvolupament). 

Els projectes UPD estan relacionats amb els projectes ET, CO i TO. Es tracta de 

projectes d’estudi que analitzen les potencialitats i fan la prospecció de l’ocupació en el 

territori. 

Les entitats promotores que poden realitzar aquests projectes ET, CO, TO són, entre 

d’altres: ajuntaments, fundacions i entitats sense ànim de lucre, mentre que per a les 

UPD han de ser entitats amb un àmbit supraterritorial, consorcis, etc.  

 

A qui van dirigits?  

Els beneficiaris de ET i CO són joves en situació d’atur menors de 25 anys, mentre 

que els de TO són persones en situació d’atur majors de 25 anys i han d’estar inscrites 

al Servei d'Ocupació de Catalunya. Quant a les UPD, són per a  tècnics especialistes.  

 

3. Formació continua 

 

Què és? 

Els cursos de formació contínua varen ser creats per garantir la formació al llarg de 

tota la vida laboral. Estan organitzats pel Consorci de la Formació Contínua de 

Catalunya. Pot accedir a aquests cursos el treballador o la treballadora per compte 

propi o per compte aliè.  



 

 

 
 

  

Els cursos estan totalment subvencionats, amb una important disponibilitat d’horaris i 

de localitats; fins i tot algunes especialitats es poden cursar a distància o mitjançant 

teleformació. 

Actualment s’estan desenvolupant tres programes formatius:  

• Plans de formació intersectorials (coneixements i habilitats que es poden 

aplicar en qualsevol sector productiu) 

• Plans de formació dirigits a treballadors d’entitats d’economia social 

• Plans de formació sectorials (coneixements i habilitats que es poden aplicar en 

diferents sectors productius) 

 

• Programes de formació intersectorials 

Es tracta d’accions formatives que tenen com a objectiu l’adquisició de coneixements 

i/o habilitats aplicables en qualsevol sector productiu, com ara idiomes, recursos 

humans, aplicacions informàtiques, etc.  

Hi pot accedir qualsevol persona que treballi al territori català, tant per compte propi 

com aliè.  

El següent llistat mostra diferents entitats que et poden oferir aquesta formació: 

 

� Unió General de Treballadors de Catalunya  

93 268 92 92 

idfo@idfo.com  

https://www.idfo.com/web/cursos/cursos.htm 

 

� Comissió Obrera Nacional de Catalunya  

93 481 27 17 

ceprom@ccoo.cat  

http://www.ccoo.cat/ceprom  

 

� Foment del Treball Nacional  

93 484 12 32 

formacio@foment.com  

 

� PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya  



 

 

 
 

  

93 496 45 00 

formacio@pimec.es 

http://www.pimec.es/webpimec/que_oferim/serveis/formacio/programa.htm 

 

• Programes formatius dirigits a persones treballador es d’entitats 

d’economia social 

Es tracta d’accions formatives que tenen com a objectiu l’adquisició de coneixements 

i/o habilitats aplicables en qualsevol sector productiu, com ara idiomes, recursos 

humans, aplicacions informàtiques, etc.  

Pot accedir-hi qualsevol persona que treballi al territori català i que sigui soci/sòcia o 

treballador/a de les cooperatives, societats laborals i entitats d’economia social. 

Per a obtenir informació: 

� Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FC AC)  

93 229 20 18 

fcac@fcac.es  

 

� Federació de Societats Laborals de Catalunya (FESAL C)  

93 247 94 60 

fesalc@fesalc.es 

http://www.fesalc.es/carhtml/home.htm?formacio_intro.htm 

 

• Contractes Programes Sectorials 

Actualment s’estan desenvolupant accions formatives de caràcter sectorial que 

permeten l’adquisició de coneixements i/o habilitats que són aplicables en diferents 

sectors de la producció; tant per millorar la capacitació en les competències, com per 

cobrir problemes o necessitats de crisi d’un determinat sector. Es tracta de formació 

especialitzada en sectors concrets. 

Pot accedir-hi qualsevol persona que treballi al territori català, en el sector productiu en 

qüestió, ja sigui per compte propi o d’altri. 

 

On puc trobar més informació? 

 
Oficina Jove del Vallès Oriental 
Plaça de l’Esglèsia, 8, Granollers 
93842 66 84  
www.grajove.cat 
treball.vallesoriental@oficinajove.cat 

 
Serveis territorials del SOC 

Barcelona – 93 622 04 00 

www.gencat.cat/treball 



 

 

XARXA DE PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL DE BARCELONA 

www.oficinadetreball.net 



 

 

 

 

 

ON BUSCAR FEINA                                     

 

Existeixen diferents canals a través dels quals buscar feina, el coneixement dels quals 

es fa imprescindible per a fer una recerca el màxim d’efectiva possible. Quantes més 

vies de recerca coneguis, més oportunitats tindràs, perquè podràs accedir a més 

quantitat i més varietat d’ofertes. A continuació hi ha una relació d’aquests canals: 

 

 

Xarxa social   
 

És una via informal importantíssima, ja que moltes vegades l’empresari decidirà 

contractar abans algú de qui tingui referències. És en aquest sentit que el capital 

relacional de la persona és una font d’oportunitats (alhora que de desigualtats socials, 

d’altra banda). És important aprofitar els contactes que hom tingui, informar-los que 

s’està cercant feina i anar ampliant la xarxa social, establint contactes amb persones 

de l’àmbit on es busqui feina. Poden ser contactes professionals: professors de cursos 

de formació (ocupacional, contínua, etc.), professors d’àmbit universitari, empreses on 

s’han realitzat pràctiques d’estudis, companys i excompanys de feina, antics caps i 

responsables de feina, clients, proveïdors, assistents a seminaris i ponències, 

membres d’associacions professionals, gremis o col·legis professionals, participants 

d’activitats extraprofessionals, voluntariat, etc. 

 

 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
 

Disposa d’ofertes de feina del sector privat. Per accedir-hi cal tenir com a mínim 16 

anys i estar inscrit a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) corresponent (segons 

domicili). Les ofertes estan disponibles a totes les OTG i a la pàgina web del servei 

www.oficinatreball.net . 

 

Serveis públics d’ocupació municipals  
 

Tot i que Ocupació no és una competència dels ajuntaments (sinó de la Generalitat), la 

majoria d’aquests acostumen a tenir un departament d’ocupació que sovint també 

inclou serveis de cara al públic com orientació laboral i borsa de treball. Així doncs, 

caldrà informar-se sobre l’existència d’aquest servei al municipi de la persona que 



 

 

 

 

cerca feina i conèixer-ne el protocol per a inscriure-s’hi. L’avantatge de les borses de 

treball dels serveis municipals rau en el fet que acostumen a tenir ofertes de feina del 

municipi mateix o properes a aquest. 

 

Internet (borses de treball)  
 

Cada vegada pren més rellevància la recerca mitjançant aquesta via. Hi ha borses de 

treball generals (amb ofertes de feina de tot tipus i de tots els sectors) i webs amb 

borses de treball específiques per a feines d’un determinat sector (de l’àmbit social, 

per exemple). Es pot estar inscrit a tantes borses de treball com un vulgui i anar rebent 

ofertes diverses, a cadascuna de les quals pots inscriure’t com a candidat. El procés 

d’inscripció a una borsa de treball per internet no acostuma a ser complicat i resulta un 

recurs molt fàcil que permet arribar a grans quantitats d’ofertes sense gaire esforç 

(només el d’haver-se donat d’alta, mitjançant la introducció del currículum a la pàgina 

web en qüestió). 

Cada vegada més empreses i entitats empren internet com a recurs per a cercar 

candidats, així que cal estar al dia. L’únic requisit per emprar aquest canal de recerca 

és un coneixement mínim de les eines informàtiques i de navegació per internet. 

Tant als Punts d’Informació Juvenil de Barcelona, com al web www.jovestreball.net (a 

l’apartat de Documents útils, i dins de Recerca de feina per internet) es pot trobar un 

llistat de webs que tenen ofertes de feina, tant generals com d’àmbits específics. 

 

Premsa escrita especialitzada 
 

Diaris i revistes amb informació sobre ofertes de treball. En l’actualitat n’hi ha diverses, 

que s’editen una o més vegades per setmana, tot i que, amb l’increment d’ús 

d’internet, la tendència és a la seva desaparició. Algunes són: els Clasificados de La 

Vanguardia (els diumenges), Trabajo y formación de Público (els dilluns), Laboris. 

Tenen ofertes de feina temporals i algunes que inclouen la possibilitat d’incorporació a 

l’empresa. Via de recerca útil per les persones que cerquen feina temporal, en primer 

lloc; sense gaire qualificació i per a joves que busquen la seva primera feina. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Col·legis professionals, associacions, ONGs, gremis , sindicats, etc .  
 

Les ofertes de feina poden trobar-se a les diferents entitats, associacions, etc., així 

com als seus webs respectius. S’hi podran trobar ofertes de feines especialitzades en 

el sector associatiu al qual correspongui. Cal, doncs, fer-ne una prèvia recerca. I caldrà 

tenir en compte que per accedir a les ofertes de feina dels col·legis professionals cal 

estar col·legiat. 

 

Empreses de Treball Temporal (ETT)  
 

Hi ha moltes ETT diferents. Per accedir a les seves ofertes de feina, cal inscriure’s 

mitjançant el currículum i estar atent a les ofertes que van sortint, encara que a voltes 

la mateixa ETT fa la preselecció de candidats per a les ofertes de feina que els van 

arribant (cosa que significa que la mateixa ETT telefona les persones inscrites quan el 

seu perfil és l’adequat per a certes ofertes). Les borses de treball d’aquestes poden ser 

específiques d’alguna professió o d’algun àmbit concret (àmbit social, de l’hosteleria, 

etc.). Així doncs, quan s’ha delimitat l’objectiu professional caldrà buscar quines 

d’aquestes empreses ofereixen feina de l’ocupació que un busca. 

 

Empreses privades de selecció de personal  
 

Els processos a selecció duts a terme per aquestes empreses acostumen a ser més 

complets (inclouen més proves) que els fets per les ETTs, i els llocs de feina oferts no 

necessàriament són temporals.  

 
 
Oferta pública d’ocupació  
 

S’accedeix als diferents llocs de treball, tant de l’administració local (ajuntaments) com 

de la Generalitat, a través de concursos oposicions (consistents en proves orals i 

escrites sobre temàtiques generals sobre l’estructura i funcionament de l’Administració 

i temàtiques específiques sobre la plaça en si). Les oposicions poden preparar-se per 

lliure o bé reben classes en acadèmies especialitzades. La informació sobre les 

vacants es publica als Butlletins Oficials i també es pot trobar penjada a internet (per 

exemple, a www.diba.cat/cido). 

 

 

 



 

 

 

 

Autocandidatura  
 

Es tracta de presentar la pròpia candidatura a empreses o entitats que d’entrada no 

han ofert cap lloc de feina. Acostuma a requerir més esforç, atès que primer cal fer una 

prospecció de possibles empreses o entitats que es dediquin al tipus de feina a què 

hom vol optar, informar-se sobre les característiques de les mateixes, aconseguir-ne 

les dades de contacte i enviar currículums amb cartes de presentació personalitzades. 

Així doncs, l’autocandidatura té les característiques següents: 

- La iniciativa de comunicar-se és del treballador, no de l’empresa. 

- El lloc de treball demanat pot no estar lliure (encara). 

- Els canals els crea el treballador, són propis. 

- La competència amb altres persones candidates és menor. 

 

Anuncis propis (o autoanuncis)  
 

S’hi expressen les demandes de persones que s’ofereixen per a realitzar un 

determinat tipus de feina. L’objectiu és sol·licitar un lloc de treball per al qual no s’ha 

publicat cap oferta concreta. Poden aparèixer publicats als mitjans de comunicació 

generals o especialitzats, es poden penjar en taulers de llocs públics (com ara Punts 

d’Informació Juvenils, centres d’ensenyament, comerços, etc.) i fins i tot en algunes 

pàgines web. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TREBALL EN EL LLEURE 

 

L’Educació en el lleure, com a part de l'educació no formal, és tota aquella intervenció 

educativa en situació de temps lliure i fora de l'ensenyament reglat  i de l'àmbit 

familiar.  

La seva funció educativa és la transmissió de valors, tot contribuint a l’educació 

integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats 

pròpies del temps d'esbarjo. 

 

Per a què serveix el diploma de monitor/a o de director/a d’activitats d’educació en el 

lleure? 

 

Si col·labores amb una entitat d’educació no formal o d’educació en el lleure ja saps 

que és molt important tenir el diploma de monitor/a (1r nivell) o, si és el cas, el 

de director/a (2n nivell). Això et permetrà tenir uns recursos i una formació que farà 

que la teva feina sigui molt més rigorosa i eficaç. 

És molt importat que sàpigues que diverses normatives vigents (principalment 

la d’activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys) estableixen l’obligació 

de tenir la titulació corresponent (monitor/a o director/a segons el cas). Així, per a 

activitats com colònies, casals d’estiu, campaments, rutes, monitors de menjador, et 

cal tenir la titulació adient, tant si ets voluntari/ària com si t’hi dediques 

professionalment.  

També pots treballar sense la titulació requerida però haurà de ser com a auxiliar o 

ajudant de monitor. 

Per aquest motiu, el diploma de monitor/a o de director/a et por ser útil per a dedicar-te 

professionalment a les activitats de lleure educatiu que organitzen les diverses 

administracions, empreses i entitats de serveis. 

La Secretaria de Joventut de la Generalitat regula la formació necessària per obtenir 

aquests diplomes, reconeix les escoles que poden fer aquesta formació i expedeix el 

carnet corresponent un cop l’escola reconeguda certifica que l’alumne/a ha superat el 

curs 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Com puc obtenir aquests diplomes?   
 

Has d’adreçar-te a una escola reconeguda, inscriure-t’hi i superar el curs. Un cop fet 

això, la pròpia escola s’encarregarà de tramitar-te el diploma davant la Secretaria de 

Joventut de la Generalitat. 

 

Quins requisits cal complir per treballar de monito r/a?  
 

En la gran majoria de casos, tenir el diploma de monitor/a d'activitats de lleure infantil i 

juvenil és un requisit indispensable. En activitats esportives, caldrà el títol de monitor 

esportiu de l’àmbit específic. Es pot fer de monitor a partir dels 16 anys, tot i que 

l’experiència concreta atorga grans possibilitats a l’hora ser contractat pel mateix 

servei. 

 

Quines feines es poden realitzar? 
 

El treball de monitor/a en el lleure varia segons el lloc on es realitzi: 

- En l'àmbit escolar: les feines més habituals són de monitor/a de menjador, de 

monitor/a de pati, de suport d'activitats extraescolars... 

- En l'àmbit de l'educació en el lleure: les feines més habituals són de monitor/a o 

director/a d'activitats de temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), 

de monitor/a ludotecari/ària, de tallerista o de monitor/a especialitzat/ada. 

- En l'àmbit d'oci en general: hi ha feines de monitor/a de fires i de parcs, d'animador/a 

turístic/a o socio-cultural, d'educador/a especialitzat/ada... 

 

Entitats que ofereixen feina de monitor/a 
 

T'hi pots posar en contacte personalment, telefònicament o per correu electrònic. En la 

majoria de casos pots presentar el currículum durant tot l'any, però pensa que hi ha 

èpoques que la demanda de monitors/es és superior. 

 

Relació contractual 
 

El conveni que regula actualment l’activitat laboral de monitors i directors, i el món del 

lleure en general, és el Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i 

sociocultural de Catalunya per als anys 2008-2010 (codi de conveni núm. 7902295). 

Aquest i d’altres convenis es poden consultar i descarregar per internet mitjançant la 

pàgina de cercador de convenis de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat). 



 

 

 

 

També hi pots trobar la legislació relativa a la composició obligatòria del cos de 

monitors en funció del nombre de participants a l’activitat de lleure. 

 

Tipus de contractes més corrents 
 

Donada la natura de l’activitat en el lleure, la contractació de personal acostuma a ser 

temporal. Els contractes temporals més corrents són: 

� Contracte eventual per circumstàncies de la producció: de 3, 6 mesos o un any. 

Es fa sota el supòsit de que cal cobrir un excés puntual de feina que amb la 

plantilla actual no es pot assolir. Es contracta per a realitzar l’activitat normal de 

l’empresa. 

� Contracte d’obra i servei: temporal però no queda clar el temps. (Normalment 

és fins a fi d’obra, si hi ha una data és només de caire orientatiu). Es fa sota el 

supòsit de que cal cobrir una tasca que no té a veure amb l’activitat normal de 

l’empresa. El conveni permet també per a la realització d’activitats que es 

concretin en el desenvolupament i l’aplicació d’un projecte concret del lleure 

educatiu de caràcter puntual, tal com: 

o Activitats singulars (sortides culturals, acampades, activitats de 

vacances, programes socioculturals específics i activitats anàlogues). 

o Tallers de grups reduïts o específics  

o Setmanes blanques 

� Contracte de formació: Combina treball i formació. Duració màxima d’un any o 

un curs escolar. Només es poden realitzar aquests contractes a treballadors 

que tinguin menys de 20 anys i quan aquest sigui el seu primer contracte en el 

sector. Cobres com a mínim el 85% del salari corresponent a la categoria 

professional per a la qual reps formació. 

 

El conveni col·lectiu del lleure també contempla el cas “especial”  de les  cases de 

colònies  com una forma de distribució irregular de la jornada de treball efectiva de 

manera que, respectant els màxims i mínims de descans legals establerts, sigui 

necessària per a la correcta realització del servei atenent a les petites incidències que 

es poguessin produir en aquesta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vacances i pagues extres 
 

Si ets contractat per a un període de temps curt es molt provable que no gaudeixis ni 

de les vacances. Això no vol dir que no en tinguis, sinó que te les pagaran en el 

moment de la quitança.  

Recorda que les pagues extres poden anar prorratejades a la nòmina mensual, però si 

no, es paguen (proporcionalment al temps treballat) el 31 de desembre i el 31 de juny. 

 

Dietes i desplaçaments 
 

Els treballadors i treballadores que per necessitats de l’empresa hagin de fer viatges 

o desplaçaments fora del terme municipal on radica el seu centre de treball han de 

percebre dietes en funció de la necessitat o no de pernoctar fora del municipi on sigui 

establert el centre de treball. 

En cas de no necessitar pernoctar, però tenir la necessitat de fer un àpat, s’ha  

d’abonar al treballador l’equivalent a mitja dieta, que correspon a un import de 14 

euros; si ha de pernoctar fora del municipi del centre de treball, el treballador té dret a 

percebre l’equivalent a una dieta completa per l’import total de 92 euros. 

L’ús del vehicle propi, sempre a petició de l’empresa, comporta una indemnització 

de 0,19 euros per quilòmetre recorregut, seguint l’evolució en quant a quantia subjecte 

a retenció que en cada moment disposi la legislació fiscal aplicable. Els imports 

esmentats han de ser satisfets per l’empresa per mesos vençuts. 

 

Vestuari i material 
 

L’empresa i/o entitat ha de proporcionar a tot el personal de serveis el vestuari i el 

material adequat per a realitzar les seves funcions. 

 

On pots trobar més informació?   
 
 

Oficina Jove del Vallès Oriental  

Pl. Esglèsia, 8 
93.842.66.84 
www.grajove.cat 
treball.vallesoriental@oficinajove.cat 
 
www.hacesfalta.org  
Borsa de treball especialitzada en el 
lleure 

 
 
 
www.jovestreball.net  
Apartat: Treballar de monitor 
d’educació en el lleure 
-Conveni col·lectiu del sector 
-Llistat d’entitats que ofereixen feina de 
monitor 



 

 

 

 

 
  

TREBALL I IMMIGRACIÓ 

 
 
1. Joves amb autorització de residència temporal 

 
Es necessària per a tot estranger que vulgui romandre a l’estat espanyol per un 
període superior a 90 dies i inferior a 5 anys. El tràmit més comú per al jovent és 
l’Autorització de residència per reagrupament familiar i afins. 
L’autorització de residència es concedeix als menors estrangers que són fills o tutelats 
de residents legals. Aquesta autorització se’ls atorgarà pel període de vigència del 
familiar mitjançant el qual han accedit a aquesta autorització. Aquesta dependència 
amb el familiar també es traslladarà pel que fa al manteniment i renovació. 
Es pot atorgar als estrangers menors d’edat o incapacitats que siguin fills de resident 

legal o del seu cònjuge i aquells que estiguin sota representació legal d’un resident. 

 
 
Circumstàncies que atorguen dret a accedir a aquest tipus d’autorització: 

 
a) Reagrupament des del país d’origen. El familiar que pretengui aquest 

reagrupament haurà d’haver obtingut autorització de residència per un any i 
haver sol·licitat autorització per a residir com a mínim un altre any. 

 
b) Fills de residents legals nascuts a Espanya. Adquiriran automàticament la 

mateixa autorització de residència dels seus progenitors. 
 

c) Estrangers menors d’edat o incapacitats no nascuts a l’estat espanyol fills 
d’espanyols o d’estrangers residents legals o tutelats per aquests ciutadans o 
institucions espanyoles. Quan s’acrediti la seva permanència continuada a l’estat 
espanyol durant un mínim de dos anys, i els seus pares o tutors compleixin els 
requisits establerts per a exercir un reagrupament familiar des del país d’origen. 
En el cas que aquests menors estiguin en edat d’escolarització obligatòria 
s’haurà d’acreditar que han estat matriculats en un centre d’ensenyament i han 
assistit regularment a classe. 

 
Tots aquests dependran administrativament del familiar reagrupador. Els joves podran 
mantenir aquesta autorització, fins i tot una vegada que hagin arribat a la majoria 
d’edat, si demostren que segueixen estan a càrrec dels seus reagrupadors. 
 
Amb aquesta autorització es pot: 

 
• Estudiar (també fer pràctiques professionals) 
• Per poder treballar hauran de sol·licitar a la Delegació del govern la 

modificació del permís de residència per un permís de residència i 
treball (treballar únicament en l’oferta aconseguida). Si no, no podran  
treballar. A partir de la consecució de la modificació hauran de complir 
els requisits exigits per la llei per a la renovació.  

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Pot demanar la modificació: 
L’estranger en edat laboral que compti amb una oferta de treball que compleixi aquests 
requisits: 
 

1. Que es garanteixi al treballador una activitat continuada durant el període de 
vigència de l’autorització per a residir i treballar. La primera autorització té una 
durada d’un any l’oferta haurà de tenir una durada igual o superior. 

2. Que les empreses sol·licitants hagin formalitzat la seva inscripció al 
corresponent règim de la Seguretat Social. 

3. Que les condicions de l’oferta s’ajustin a les establertes per la llei. 
4. Que es tingui la titulació, si s’escau, degudament homologada. 
5. Si són menors d’edat, serà necessària l’autorització dels seus representants 

legals. 
 
A partir dels 16 anys, es podran inscriure a l’OTG i accedir als cursos d’inserció laboral 
oferts pel SOC sense necessitat de modificar la seva autorització. 
Es pot estudiar i treballar: pels joves estrangers majors de 16 anys existeix la 
possibilitat de sol·licitar una autorització per a treballar sense que comporti l’obtenció 
d’una autorització independent.  
Amb aquesta autorització, l’estranger amb l’autorització de residència sense permís de 
treball pot treballar per un període i empresari concret (que l’horari no dificulti els seus 
estudis).  
 
L’empresari o persona física que el vol contractar haurà de sol·licitar a favor de 
l’estranger una autorització.  
 
Requisit:  
La retribució haurà de ser inferior al salari mínim interprofessional a temps complert en 
còmput anual. 
 
Aquesta autorització s’atorgarà per a l’activitat i la durada per a la qual hagi estat 
concedida. Es podrà instar la pròrroga si es compleixen els requisits que hi van donar 
fonament. Per demanar-la has de comptar amb una autorització de residència i has 
d’haver residit a l’estat espanyol com a mínim durant un període d’un any. 
 
 
2. Joves amb autorització de residència i treball t emporal  

 
Residència i treball temporal  
Pot ser de caràcter inicial amb vigència per un període de 12 mesos, però, per regla 
general, serà de caràcter limitat tant pel que fa al sector d’activitat com a l’àmbit 
geogràfic o una 1a o 2a renovació, en ambdós casos tindrà una vigència de 2 anys i 
cap limitació. 
 
Residència temporal i treball (procedent de residència sense treball) 
Es pot: 
 

• Treballar: en igualtat de condicions que els nacionals espanyols, tot i 
que en principi només en el regim que ha estat concedida (per 
compte propi o d’altri). 

 
� Autorització Inicial: 12 mesos. Per compte d’altri. 

Requisits de renovació un cop passi aquest període:  



 

 

 

� Continuïtat de la relació laboral que va donar lloc a 
l’autorització. 

� Realització habitual de l’activitat per la qual se’l va 
autoritzar un mínim de 6 mesos per any i estigui en una de 
les situacions següents: 
- Contracte amb un altre empresari i estigui en situació 

d’alta o similar en el moment de renovar. 
- Tingui una nova oferta de treball. 

 
Es renovarà l’autorització d’aquells estrangers que només hagin realitzat activitat 
laboral per un període de com a mínim tres mesos sempre que demostrin: 

1. Que la relació laboral que va donar lloc a l’autorització laboral es va 
interrompre per causes alienes a la seva voluntat. 

2. Que ha buscat feina activament. 
3. Que tingui en el moment de renovar un contracte de treball en vigor. 
 

� 1a i 2a renovació: 24 mesos. Per compte propi. 
Quan s’acrediti la continuïtat en l’activitat que va donar lloc a la seva concessió i 
el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Els requisits 
seran els mateixos, però considerant la durada d’aquestes renovacions per a 
computar els termines exigits, és a dir 12 mesos d’activitat o 6 en casos 
excepcionals. No actuarà la limitació de l’activitat laboral a realitzar. 

 
• Estudiar: Per llei es pot accedir als estudis postobligatoris. El fet 

que la renovació de l’autorització depengui dels requisits de 
cotització enunciats abans fa que a la pràctica la possibilitat de 
només estudiar amb aquest permís no sigui possible.  Si 
l’estranger pretén finalitzar els estudis post-obligatoris i no treballar 
mentre els cursa es recomanable que mantingui l’autorització de 
residència  per reagrupament familiar i afins  tot i assolir la 
majoria d’edat i poder,  per llei, sol·licitar autorització de residència i 
treball independent. 

 
• Estudiar i treballar 

 
3. Joves amb autorització de residència permanent 
 
L’estranger que està autoritzat a residir i treballar a l’estat espanyol indefinidament. 
Tenen dret a obtenir-la els estrangers que hagin residit legalment i de for ma 
continuada a l’estat espanyol durant cinc anys.  Els joves reagrupats, en estar 
depenent de l’autorització dels seus pares, podrien obtenir-la abans dels 5 anys. 
També poden tenir-la els joves que han nascut a l’estat espanyol i que quan arribin a 
la majoria d’edat pugin demostrar que han residit legalment a l’estat espanyol els tres 
anys anteriors. 
Amb aquesta autorització es pot tant estudiar com treballar . Només podrà ser 
extingida per causes establertes per la llei, per resolució motivada de l’òrgan 
competent, per manca de renovació per l’interessat o per l’estada continuada durant 
12 mesos fora de territori espanyol. 
 
 
4. Joves amb autorització per a recerca d’estudis 
 
Estrangers que han vingut a l’estat espanyol amb intenció de realitzar treballs de 
recerca no remunerats  laboralment o estudiar en qualsevol dels centres docents o 



 

 

 

científics de l’estat espanyol, públics o privats, reconeguts oficialment. L’autorització 
s’extingirà quan cessi l’activitat per a la qual es va donar.  
 
Es pot prorrogar anualment quan l’interessat acrediti: 

a. Que segueix reunint els requisits establerts per a l’obtenció del visat d’estudis. 
b. Que ha superat les proves o els requisits pertinents per a la continuació dels 

estudis o que la recerca desenvolupada progressa adequadament. 
 
Aquesta autorització la poden tenir els que hagin estat admesos a aquests centres i 
que comptin amb recursos suficients per a fer front al cost dels estudis i a les 
despeses de la seva estada i retorn al seu país. Tindran dret al sistema públic de 
beques i ajudes. 
 
Es pot:  

• Estudiar 
 

• Treballar :  Un cop els sigui concedida la modificació de 
l’autorització d’estudis a l’autorització  de resid ència temporal i 
treball . Té el mateix procediment que de només residència a 
residència i treball amb un plus de requisits: 

a. Que hagin viscut a l’estat espanyol com a mínim un període de tres anys  
acreditables. 

b. Que hagin realitzat els estudis o treball de recerca amb aprofitament.  
c. Que no hagin estat becats o subvencionats pels organismes públics o 

privats en programes de cooperació o de desenvolupament del país 
d’origen. 

 
• Estudiar i treballar : Quan un empresari presenti sol·licitud d’autorització de 

treball i es compleixi una sèrie de requisits: 
 

a. Les condicions fixades al contracte hauran de possibilitar la continuïtat 
dels estudis  (temps parcial o que coincideixi en períodes no lectius, màxim 
de 3 mesos si és jornada completa). 

b. Els contractes hauran de formalitzar-se per escrit.  
c. No tindrà limitacions geogràfiques, excepte que la feina coincideixi amb el 

període lectiu, que aleshores es limitarà a l’àmbit territorial de la residència  
del seu titular. 

d. La vigència de l’autorització coincidirà amb la durada  del contracte . 
 
 

5. Joves sense cap tipus d’autorització 
 
Què poden fer? 

• Estudiar: S’ha reconegut reglamentàriament la capacitat 
de les comunitats autònomes per facilitar l’accés a 
l’educació no obligatòria dels menors immigrants que 
estiguin empadronats, independentment de la manca 
d’autorització administrativa. A Catalunya, quan l’estranger 
hagi estat escolaritzat i tingui entre 16-18 anys, pot 
formar-se fins que compleixi la majoria d’edat . Es pot 
plantejar un problema amb les pràctiques, però com que 
per ara no es consideren com a relació laboral, es podran 
fer. 



 

 

 

• Treballar:  No poden accedir al món laboral però podran 
inscriure’s al SOC  i podran realitzar cursos d’ocupació 
o altres tipus de formació professional, com els 
programes de garantia social. 

• Estudiar i treballar:  No poden, en principi, accedir a cap 
d’aquestes activitats. És impossible accedir a l’autorització 
de treball mentre no es tingui l’autorització administrativa 
de residència. 

 
Per solucionar aquesta situació de regularitzar la seva situació administrativa, les 
possibilitats de regularització variaran segons les circumstàncies personals i familiars 
de l’estranger i s’hauran de tenir en compte les seves intencions futures de si vol 
continuar la seva formació o vol accedir al mon laboral. 

  
Possibilitats: 
 

• Autorització per reagrupament familiar sense visat.   
Residència de menors. Puguin acreditar la seva estada continuada a l’estat espanyol 
de mínim 2 anys. 

- En edat d’escolarització, haver estat matriculats i assistit regularment a classe 
durant aquest període. 

- Complir els requisits per a la reagrupació familiar des del país d’origen: 
disponibilitat de mitjans econòmics familiars, d’un habitatge  en condicions... 

- Els menors que tinguin un dels seus progenitors o tutors en situació de 
residència regular. 

 
 

• Autorització de residència per circumstàncies excep cionals  
 
Els joves estrangers que no estiguin acompanyats o ja siguin majors d’edat  quan 
estiguin en un d’aquests casos: 
 

- Arrelament laboral:  Joves que puguin demostrar: 
 

1. Dos anys d’estada continuada a l’estat espanyol. 
2. Una relació laboral de com a mínim un any. 
3. No tinguin antecedents penals. 
 

- Arrelament social:  Joves que puguin demostrar: 
 

1. Tres anys d’estada continuada a l’estat espanyol. 
2. Una oferta laboral de com a mínim un any de durada a jornada completa. 

D’aquí la importància de la realització de pràctiques professionals o cursos 
del SOC per tenir el primer contacte amb l’empresari. 

3. No tenir antecedents penals. 
4. Un informe que acrediti la seva inserció laboral emès per l’ajuntament. 

 
Obtindran una autorització de residència i treball, i els serà aplicable el règim 
d’autoritzacions de residència temporal i treball, i se’ls concedirà l’autorització per un 
any sense que sigui aplicable cap limitació d’àmbit d’activitat i geogràfic. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

TREBALLAR DE TEMPORADA 
 

 

Els joves sovint necessitem d’una feina en el període de vacances per a fer uns diners 

extres, especialment a l’estiu i al Nadal. Aquestes feines suposen per a molts i moltes 

la seva primera experiència en el món del treball. 

Hi ha empreses i sectors que periòdicament cerquen persones per cobrir places durant 

una temporada; sovint coincideix amb les vacances de molts treballadors seus o bé 

amb un increment de feina arran de l’augment del turisme. Aquestes feines sempre 

són temporals, de jornada completa, parcial o per hores. Per cercar una feina d’estiu o 

temporal has de seguir els mateixos passos que si busquessis una feina estable.  

Et proposem algunes idees de feines de temporada: 

 

Treball en el lleure 

 

Els educadors i les educadores en el lleure treballen durant el temps lliure d’infants i de 

joves organitzant-los activitats, conduint i animant grups, tenint cura dels infants o 

contribuint a planificar activitats. La funció educativa es basa en transmetre valors com 

ara la participació i la solidaritat. Així contribueixen a l’educació integral dels infants i 

els joves. A l’estiu es pot treballar de monitor/a en activitats organitzades tant per 

entitats públiques com privades (entitats de lleure, esplais, cases de colònies...). Els 

tipus d’activitat són les colònies, els casals, els camps de treball, les rutes i els 

campaments, i les àrees temàtiques (centres d’interès) poden tenir relació amb el medi 

ambient, els idiomes, els esports, l’art, l’arqueologia... En l’àmbit escolar, les feines 

més habituals són de monitor de menjador, de monitor de pati i de suport d’activitats 

extraescolars. 

 

Quins estudis o habilitats demanen? 

Gairebé sempre és indispensable el títol de monitor d’activitats de lleure infantil i 

juvenil . Si has de coordinar alguna activitat, et demanaran el títol de director 

d’educació en el lleure. Et pot anar bé de tenir el títol de socorrista, el de manipulador 

d’aliments, haver cursat (o cursar) estudis universitaris de la branca educativa o social, 

o haver fet algun cicle formatiu de la família de serveis socioculturals i a la comunitat.  

 



 

 

 

En el cas de les activitats temàtiques, t’hi ajudarà la formació especialitzada de 

música, idiomes, medi ambient, teatre, etc. 

 

Cal experiència prèvia? 

L’experiència és un dels aspectes més valorats a l’hora de contractar un monitor o una 

monitora. Si has fet de monitor, encara que sigui voluntàriament, ho pots posar al 

currículum. 

 

Quines condicions laborals ofereixen? 

L’horari de monitor depèn de la mena d’activitat. Als casals acostuma a ser de matí i 

de tarda; a les colònies, els campaments, els camps de treball i les rutes la dedicació 

és total. El contracte acostuma a ser temporal. També és recomanable consultar el 

conveni col·lectiu del sector per conèixer les condicions laborals que s’han d’aplicar. 

 

Com hi pots accedir? 

Pots presentar el currículum directament a les administracions, associacions o entitats 

de lleure que organitzen les activitats. Hi ha webs especialitzades per a cercar feina 

d’aquest àmbit (www.hacesfalta.org o www.bcn.es/tjussana).  

 
 
Fer de socorrista 

 

És una feina d’atenció i prevenció d’accidents (primers auxilis) que pots fer a piscines, 

platges i llacs com a socorrista aquàtic; o bé en instal·lacions esportives o de lleure 

com a socorrista terrestre. 

 

Quins estudis o habilitats demanen? 

És imprescindible tenir el títol de socorrista terrestre o aquàtic i terrestr e, segons 

on vulguis treballar. Et pot ser útil el títol d’animador sociocultural o monitor. Pel que fa 

a les habilitats, cal que estiguis en bona forma físicament, disposar de molts reflexos i 

uns nervis ben temperats, facilitat de relació amb la gent i capacitat de concentració. 

 

Cal experiència prèvia? 

L’experiència és molt important, perquè et dóna tranquil·litat en la responsabilitat 

encomanada i preferència en la selecció; és a dir, quan es pot, es contracta la mateixa 

persona cada temporada. 

 



 

 

 

Quines condicions laborals ofereixen? 

L’horari dependrà del lloc on treballis. És una feina generalment ben retribuïda, atesa 

la responsabilitat que representa. Els contractes són de caràcter temporal. 

Com hi pots accedir? 

A la Creu Roja (www.creurroja.org), on també fan els cursos de primers auxilis i 

socorrista, disposen d’una borsa de treball; les empreses o entitats solen recórrer-hi 

quan necessiten un socorrista. També pots provar d’adreçar-te directament a les 

instal·lacions esportives. A part això, hi ha empreses de lleure, càmpings, hotels, etc., 

que a vegades també necessiten socorristes. 

 

Feina al camp 

 

La feina consisteix, bàsicament, a collir fruita. Entre els mesos de juny i novembre 

calen temporers al camp, perquè és l’època de la collita de cireres, préssecs, pomes, 

peres, ametlles, avellanes, raïm, prunes i altres fruites, especialment a la comarca de 

Lleida. 

Quins estudis o habilitats demanen? 

Per treballar de temporer i recollir fruita només cal tenir l’edat mínima legal per a 

treballar (16 anys).  

Cal experiència prèvia? 

No és necessària experiència; si en tens, millor.  

Quines condicions laborals ofereixen? 

L’horari al camp, per a evitar la calor, comença a tot estirar a les 7 del matí i pot durar 

unes 8 o 10 hores. Es pot treballar intensivament durant un mes. Se solen fer 

contractes de jornaler. 

 

Com hi pots accedir? 

Pots adreçar-te directament a les finques, consultar les ofertes del sector en una 

oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya o demanar més informació a les principals 

entitats de pagesos de Catalunya. (www.uniodepagesos.com o www.jarc.es) 

 
 
Sector turístic i hosteleria 

 

A l’estiu l’oferta més àmplia és a l’hostaleria o en feines d’informació i animació 

turística, les quals poden consistir en treballar a la recepció d’un hotel, un càmping, 



 

 

 

una oficina d’informació o un centre d’interès turístic (museu, parc temàtic 

d’atraccions...) atenent el públic, acompanyant grups o promovent productes i serveis. 

Quins estudis o habilitats demanen? 

Poden demanar-te formació acadèmica, com ara algun cicle formatiu relacionat amb 

turisme o l’hostaleria, o bé formació de monitor de lleure i activitats socioculturals. Cal 

tenir facilitat de tracte amb el públic, bona presència, amabilitat, flexibilitat i capacitat 

d’adaptació i, molt sovint, dominar idiomes. 

Cal tenir experiència prèvia? 

L’experiència en aquest sector no és indispensable, tot i que si en tens sempre et serà 

favorable.  

Quines condicions laborals ofereixen? 

Solen fer un contracte de feina temporal. De vegades, els àpats i l’allotjament poden 

ser gratuïts. Probablement, durant el temps del contracte només et deixaran fer festa 

els dies mínims establerts legalment. 

Com hi pots accedir? 

La majoria de vegades aquests llocs de treball es cobreixen mitjançant les ETT, però 

una altra opció és adreçar-se directament a empreses i comerços petits i entitats per 

oferir-te per treballar-hi, i deixar el currículum allà on t’interessi. Pots obtenir llistes 

d’empreses per mitjà de les pàgines grogues o bé adreçar-te als gremis d’hostaleria i 

turisme (www.gremirestauracio.com).  Les borses de treball en línia també poden ser 

un bon recurs per a trobar una feina d’aquestes característiques. 

 
 
Altres 
 

Altres feines que s’acostumen a fer en temporada d’estiu o de Nadal, poden ser:  

Promocions, enquestes i repartiment de publicitat; botigues i grans magatzems, 

supermercats; fàbriques, indústries i magatzems; cl asses particulars i cangurs o 

feina a festivals i concerts. 

Les vies de recerca d’aquestes feines acostumen a ser similars: borses de treball en 

línia i recerca per internet, empreses de treball temporal, a les Oficines de Treball de la 

Generalitat (OTG), autocandidatura, premsa laboral, etc. 

 
 
On trobar més informació? 
 
Oficina Jove del Vallès Oriental 
Plaça de l’Esglèsia, 8, Granollers 
93 842 66 84 
treball.vallesoriental@oficinajove.cat 

 
 
 
 



 

 

 

 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
www.oficinatreball.net 
Busca quina OTG et pertoca



 

 

 

Oficina Jove de Treball 
c/ Calàbria, 147 
93 567 56 63 
www.jovestreball.net  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

TREBALLAR A L’ESTRANGER  

 

En una economia globalitzada com l'actual, és freqüent que les persones treballin en 

països diferents al propi. Treballant a l'estranger s'adquireix una experiència 

professional i personal molt valuosa. 

Les empreses tenen interessos a diferents llocs del planeta i això crea noves 

oportunitats de treball a l'estranger. Per altra banda, cada dia hi ha més persones, 

sobretot joves, que per aprendre un idioma i adquirir experiència s'instal·len en un altre 

país. Tot això comporta que l'opció de treballar a l'estranger sigui una via 

d'incorporació al mercat de treball cada vegada més utilitzada. 

Hi ha dues formes d'accedir-hi: ja sigui mitjançant una relació laboral o mitjançant 

pràctiques en una empresa. 

Quan una persona es planteja viatjar a l'estranger com a objectiu laboral, és 

interessant conèixer determinats aspectes sobre el país de destí. 

Tant si es pretén realitzar pràctiques en empreses estrangeres durant un període de temps 

determinat o durant els mesos d'estiu, com si es desitja establir-se de forma més estable en un 

altre país, és necessari conèixer bé la legislació en matèria laboral del país de destí i de quina 

manera està relacionada amb la del propi país. 

La Unió Europea facilita notablement la mobilitat de persones treballadores dins les 

seves fronteres, per això existeixen procediments ja establerts que cal seguir per 

poder beneficiar-se dels drets socials que corresponguin. 

Tot i així, la resta de països presenta un ventall molt ampli en allò que fa referència a 

legislació laboral. Informar-se és la clau per no perdre oportunitats. 

 

Països de la Unió Europea 

Els ciutadans i les ciutadanes de la Unió Europea tenen dret a treballar -és a dir, no 

necessiten cap permís per fer-ho- en qualsevol dels països membres, amb els 

mateixos drets i obligacions que els ciutadans i ciutadanes del país on volen treballar i 

en les mateixes condicions de contractació. 

En principi hom pot quedar-se en un altre país de la Unió durant un període suficient -

que generalment els Estats fixen en sis mesos-, per buscar-hi feina. Si passat aquest 

temps hom demostra que continua buscant feina, no el poden obligar a deixar el país. 

També es té dret a inscriure’s a les oficines d'ocupació, que haurien d'oferir la mateixa 

ajuda que a les persones demandants de treball del país. 

Hom té dret a residir en el país comunitari on treballa. Per a períodes superiors a tres 

mesos, aquest dret el faculta per obtenir una targeta de resident comunitari. 

Per a més informació sobre treballar i/o viure a un altre país de la Unió Europea: 



 

 

 

Programa d'informació per al ciutadà europeu . Telèfon 900 98 31 98. 

 

Per poder treballar en països diferents als de la Unió Europea, es necessita: 

- Passaport i visat. 

- Inscriure’s a l'oficina consular més propera. 

- Sol·licitar el permís de residència i de treball. 

 

Si l'estada és superior a tres o sis mesos, caldrà presentar un document que acrediti 

que es disposa de diners per a mantenir-se, o bé demostrar que es té una feina; en 

aquest darrer cas, caldrà presentar el contracte i una adreça en la qual hom  pugui ser 

localitzat. 

Per a més informació es pot consultar: 

- el web del Ministeri de l'Interior http://www.mir.es. 

- el web del Ministeri d'Assumptes Exteriors http://www.mae.es, a l'apartat de visats. 

 

També es pot trucar al telèfon gratuït del Ministeri de l'Interior: 900 150 000. 

 

Treball en pràctiques a l’estranger 

 

Són nombrosos els programes que faciliten anar a treballar en pràctiques a l'estranger 

a joves amb estudis universitaris o professionals. A continuació s’indiquen els més 

interessants: 

• El Programa Lingua.  S'emmarca com a programa d'ajuda per a futurs 

professors de llengua. Es promou des de l'Oficina de Cooperació Internacional 

Educativa i Científica. Veure més informació: http://www.xtec.es/ofinternacional  

• Pràctiques en institucions europees.  Veure més informació: 

http://www6.gencat.net/joventut/catala/portal/treball/treball5.htm  

 

• Ajudes per a especialistes en matèria de comerç ext erior . Programes de 

beques, ajudes i cursos subvencionats per a la realització de pràctiques a 

empreses i institucions a l'estranger. La seva finalitat és integrar-se 

posteriorment a empreses catalanes i impulsar la vocació internacional. 

Aquests programes es promouen des de la Direcció General de Comerç del 

Departament de Comerç, Turisme i Consum. Veure més informació: 

http://www.gencat.net/diue/serveis/ajuts_subvencions/internacionalitzacio/�bequ

es_practiques_empreses/index.html  



 

 

 

• Joves professionals de comerç exterior.  Des del Consorci de Promoció 

Comercial de Catalunya (COPCA) s'ofereix la possibilitat d'emplenar aquest 

formulari. Les dades personals seran incorporades en un fitxer automatitzat 

propietat del COPCA. La finalitat del fitxer és la gestió i tramitació dels serveis, i 

l'enviament d'informació de serveis que puguin resultar del vostre interès. 

Veure més informació: http://www.copca.com Veure formulari. 

 

• Beques Turisme de Catalunya.  Beques d'investigació de mercats i d'accions 

de promoció i comercialització turística. També permeten fer pràctiques als 

centres de promoció turística. Veure més informació: 

http://www6.gencat.net/joventut/catala/portal/treball/dossi03h.htm 

 

• Programa AIESEC.  Programes de pràctiques -tant de cooperació internacional 

com d'empresa- promoguts per l'Associació Internacional d'Estudiants de 

Ciències Econòmiques i Empresarials. Veure més informació: 

http://www.aiesec.org/spain/es/ca 

 

• Programa IAESTE.  Intercanvis organitzats per l'Associació Internacional 

d'Intercanvi d'Estudiants per Experiència Tècnica. Veure més informació: 

http://www.iaeste.es/archivos/catala/0_cat.html  

 

• Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupame nt.  L'ONU té un 

programa per al desenvolupament dirigit a joves professionals amb titulació 

universitària. Veure més informació: 

http://www.aeci.es/08empleo/02Promo/8.2.htm  

 

• Beques de l'Institut Espanyol de Comerç Exterior.  L'ICEX promou beques 

per a realitzar pràctiques a les oficines comercials d'Espanya a l'estranger. 

Veure més informació: http://www.icex.es 

 

• Jove Emprenedor Europeu.  Programa per a joves titulats espanyols promogut 

per la Cambra Oficial de Comerç d'Espanya a la Gran Bretanya. Veure més 

informació: http://www.spanishchamber.co.uk  

 

 

 



 

 

 

• Programa Alfa.  Adreçat a facilitar estades de pràctiques en empreses situades 

a països d'Europa, mitjançant la concessió de beques i ajuts a alumnes que 

estiguin inscrits en cursos de formació professional ocupacional per a persones 

aturades. Veure més informació: 

http://www10.gencat.net/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=2253  

 

• Eurodissea.  Té per objectiu propiciar l'intercanvi d'experiències laborals entre 

joves europeus que pertanyen a les regions europees següents: 

Franche-Comté, Poitou-Charentes, Limousin, Île de France, Champagne, ARdenne, 

Rhône-Alpes (França) Wallonie, Bruxelles capital (Bèlgica) Baden-Württemberg 

(Alemanya) Jura, Ticino, Valais (Suïssa) Akershus (Noruega) Açores, Madeira 

(Portugal) Ístria i Varazdin (Croàcia) Harghita (Romania) 

A aquest programa hi pot accedir qualsevol persona entre 18 i 30 anys resident a 

Catalunya que tingui suficients coneixements de l'idioma del país d'acollida i formació 

o experiència professional en l'àmbit laboral objecte de l'estada. La durada de les 

estades és entre 4 i 7 mesos. Veure més informació: 

http://www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=7235 

 

• Leonardo da Vinci.  Programa europeu de formació professional. Els països 

amb els quals es col·labora habitualment organitzant programes d'estades són: 

França Itàlia Alemanya el Regne Unit Irlanda 

Hi poden accedir persones majors de 18 anys residents a Catalunya, que tinguin un 

coneixement suficient de l'idioma del país d'acollida i que tinguin formació o 

experiència professional pràctica en l'àmbit laboral objecte de l'estada. La durada de 

les estades és de 12 a 16 setmanes, en funció de cada projecte concret. Veure més 

informació: http://www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=7246 

 

Què s'ha de fer per participar als programes Eurodissea i Leonardo? 

Lliurar o enviar per correu ordinari la sol·licitud que serveix per a ambdós programes a 

alguna de les adreces que figuren més avall. 

Es pot presentar durant tot l'any i té validesa d'un any a partir de la data en què s'ha 

lliurat. Un cop presentada, la sol·licitud és introduïda en una base de dades i, quan 

arriba una oferta al servei amb el perfil adequat, es posen en contacte amb la persona 

per a iniciar un procés de selecció. 

 

 

 



 

 

 

Passos a seguir per omplir i enviar la sol·licitud en versió electrònica: 

 

- Descarregar la sol·licitud electrònica. 

- Omplir-la i signar-la. 

- Enviar-la per correu ordinari a l'adreça següent: 

 

Servei d'Ocupació de Catalunya Intercanvis Internacionals c. Llull, 297, 3r 

No s'acceptaran sol·licituds sense fotografia, sense signatura, ni enviades per correu 

electrònic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TREBALLADORS AUTÒNOMS 

 
 

1. Què significa ser autònom? 

 

Treballador autònom és aquell qui duu a terme de manera habitual, personal i directa 

una activitat econòmica sense subjecció a cap tipus de contracte de treball.  

 

Els treballadors autònoms estan inclosos en un Règim Especial de la Seguretat 

Social,  al qual s'han d'afiliar de forma obligatòria des de l'inici de l'activitat. 

No s'inclouen dins d'aquest Règim Especial els denominats falsos autònoms, és a dir, 

aquelles persones que treballen realment per compte d'una altra persona, física o 

jurídica, o sigui, dins de l'àmbit de la direcció i organització d'aquesta, si bé sota 

l'aparença formal d'un contracte diferent del de treball. 

 

Per tal de fer els tràmits necessaris que requerits per fer-se autònom, és 

imprescindible conèixer en profunditat la normativa i els passos fiscals a seguir. 

 

 

2. Passos a seguir per a convertir-se en autònom  
 
• Llicència d’obertura i llicència d’activitats i ins tal·lacions : Es formalitza a 

l’ajuntament i és necessària per poder registrar l’empresa. Ha d’anar 

acompanyat d’un projecte d’instal·lació. No totes les activitats requereixen 

una llicència : per exemple, un professor que imparteix classes a centres 

educatius no propis, no està obligat a tramitar-la. 

• Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE):  És una taxa que grava 

l’exercici de l’activitat professional. Classifica les activitats empresarials i 

professionals mitjançant un codi anomenat "epígraf de l’activitat". Es realitza a 

l’Agència Tributària.  

• Alta Censal i opció del règim fiscal:  Es tramita a l’Agència Tributària. S’ha de 

completar l’imprès 036, on s’opta pel règim fiscal corresponent i s’indica 

l’activitat que es realitzarà i les dades de l’empresa.  

• Inscripció/afiliació al Règim Especial d’Autònoms d e la Seguretat Social:  

Es tramita a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Des de l’alta censal, 

es disposa d’un període de 30 dies naturals per a realitzar la inscripció. S’ha de 

portar el model 036, el DNI i el model TA521/1 d’alta en el Règim Especial de 



 

 

 

Treballadors Autònoms. Aquest últim es podrà complimentar a la mateixa 

oficina de la TGSS. 

 

3. Cotitzacions, IRPF, IVA...   
 
Els treballadors independents cotitzen mitjançant una quota que no depèn del volum 

d’ingressos, sinó que depèn de la base de cotització  escollida per l’autònom. La base 

de cotització és una quantia establerta per llei sobre la qual s’aplica el percentatge o 

tipus de cotització, i com resultat s’obté la quota a ingressar a la seguretat social. 

Existeixen uns imports mínims i màxims entre els quals han d’estar les bases de 

cotització al que correspongui la categoria professional del treballador. 

La quota també depèn de les cobertures que s’han contractat: per 

contingències comuns o professionals. Hi ha una base mínima de cotització 

d’uns 800 euros i una màxima de gairebé 3.000 euros, sobre les quals 

l’autònom ha d’abonar un 26,5% o un 29,8%, depenent de si ha escollit que li 

cobreixi la incapacitat temporal o no. El pagament de les quotes és mensual i la 

cotització atorga el dret a percebre una prestació per incapacitat, per baixa 

maternal i per jubilació.  

Dos impostos que ha de pagar són l’IRPF i l’IVA, els quals s’abonen trimestralment:  

 

• IRPF: L’abonament de l’impost a les persones físiques és la via mitjançant la 

qual l’autònom declara les seves rentes. Hi ha dues possibilitats per abonar 

aquest impost: la diferència entre les despeses i els ingressos més el 20% 

(estimació directa ), o un mòdul que determina l’Agència Tributària (estimació 

objectiva ).  

• IVA: Tribut de naturalesa indirecta que cau sobre el consum i grava, en la 

forma i condicions previstes per llei, les vendes de béns i prestacions de 

serveis efectuades per empresaris i professionals, així com les adquisicions 

intracomunitàries( béns que procedeixen dels països membres de la Unió 

Europea i són transportats al territori espanyol) de les compres o les 

importacions de béns. També hem de diferenciar entre l’IVA pròpiament dit 

(diferència entre ingressos i despeses) i l’IVA simplificat que es paga per 

mòduls.  

 



 

 

 

 

4. Falsos autònoms 

 

Està prevista una normativa que comenci a regir en breu. Suposa el reconeixement 

dels falsos autònoms: persones que treballen per un úni c client del qual obtenen 

el 75% dels seus ingressos. En aquests casos, la llei estableix l’obligació de firmar 

un contracte per a regularitzar aquesta situació i atorga seguretat i garanties als 

treballadors econòmicament dependents i a les empreses que els contracten. Aquesta 

normativa també suposa la millora de les prestacions, proposa estendre a tots els 

autònoms la protecció social per incapacitat temporal i, en el cas dels treballadors 

autònoms econòmicament dependents, també la cobertura per accidents de treball o 

malaltia. 

 

5. Tràmits per a constituir-se com a empresari autò nom  

 
1. Cal assabentar-se de quines són les oficines d’Hisenda i Seguretat Socia l 

que corresponen a cadascú . Es pot trucar als telèfons 901 12 12 24 (AEAT) i 

901 50 20 50 (Seguretat Social). 

 

2. S’ha d’anar a l’Agència Tributària (Hisenda) a fer l’alta censal , que servirà per 

a tributar l’IVA i l’IRPF. Cal demanar un imprès d’alta censal (036) i emplenar-

lo. Per fer aquest tràmit cal decidir:  

o En quin epígraf de l’IAE hauries donar-te d’alta  (a Internet hi han 

diverses llistes d’epígrafs). S’ha de vigilar si l’activitat és professional o 

empresarial, perquè això condiciona la manera com es factura i si s’han 

de presentar o no despeses trimestrals a compte de l’IRPF. 

o Si tributaràs per mòduls o no (tan sols ho poden fer algunes activitats 

com poden ser l’hosteleria, el comerç... El més habitual és que es tributi 

per estimació directa simplificada (no cal portar la comptabilitat, però sí 

un registre d’ingressos i despeses), a no ser que facturis més de 

600.000 euros . 

 

3. Amb l’alta censal, cal anar a la Seguretat Social i sol·licitar l’alta al règim 

d’autònoms . Normalment es vol cotitzar per la base mínima (a menys que es 

vulgui jubilar-se en els següents quinze anys), encara que és recomanable 

incloure la cobertura per incapacitat temporal, atès que la diferència a pagar de 

més és poca i et pot ser d’utilitat; la quota que hauria de quedar són uns 239 



 

 

 

euros al mes. Recorda de portar les dades del compte bancari i domicilia les 

despeses, o hauràs d’anar a buscar els butlletins per pagar al banc o caixa 

cada mes. 

 

S’han de presentar les declaracions de l’IVA cada trimestre, així com anualment 

s’hauran de presentar el resum d’operacions amb tercers i la declaració anual de l’IVA. 

Si et retenen l’IRPF a totes les factures faràs la declaració de la renda com tothom i 

prou. Si a més del 30% dels teus ingressos no s’aplica retenció, aleshores has de 

presentar trimestralment l’imprès 130 amb les despeses a compte de l’IRPF. 

 

6. Tipus d’IVA 
 
• El 16%, per regla general.  És el percentatge que s’aplica a béns i serveis a la 

majoria de les vegades. 

• El 7%, el reduït.  Els principals béns i serveis als quals s’aplica aquest tipus 

són: aliments no inclosos a l’IVA súper reduït; transport de viatgers; serveis 

d’hostaleria; entrades a teatres, circs, concerts, cine, etc.; serveis funeraris; 

perruqueries; dentistes; edificis, vivendes i places de garatge, aparells i 

complements per al diagnòstic, eines i recursos per l’alleugeriment de la 

malaltia... 

• El 4%, el súper reduït.   Béns i serveis qualificats com de primera necessitat: 

pa, llet, formatges, ous, verdures, fruites, hortalisses i tubercles naturals, que 

no hagin estat modificats de cap manera (és a dir, no es contempla l’agricultura 

ecològica, encara que s’escolten demandes que ho sol·liciten). També s’aplica 

aquest tipus d’IVA a llibres, diaris i revistes no publicitaris; medicaments d’ús 

humà, cadires de rodes per a minusvàlids, pròtesis i vivendes de protecció 

oficial.  

 
 

 
On pots trobar més informació? 
 

Oficina Jove del Vallès Oriental 
Plaça de l’Esglèsia, 8, Granollers 
93 842 66 84 
www.grajove.cat 
treball.vallesoriental@oficinajove.cat 
 
 
 
 
 



 

 

 

Departament de Treball  
http://www.gencat.cat/treball  
 
CIDEM 
http://www.cidem.com/cidem/cat/  

 
Servei d'assessorament per a la creació d'empreses 
http://www.gencat.cat/treball/ambits/autoocupacio/index.html  
 
Creació d'empreses, formes jurídiques, tràmits gene rals, ajudes i incentius 
http://www.ipyme.org/IPYME/es-ES 
 
CP’AC Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoo cupació de Catalunya 
http://www.autoocupacio.org 
 
Oficina Jove de Treball 
C/ Calàbria, 147 
93 567 56 63 


