
 

Contracte d'encomana d'organització de la formació subscrit entre empreses a l'empara del Real 
de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional 
per a l'ocupació en l'àmbit laboral. 

 

REUNITS 

D’una part, el Sr./a. __________________________________________________________________ 

amb NIF _____________, com a representant legal de ______________________________________  

amb CIF _____________ domiciliada a___________________________________________________ 

 

D’una altra part, el Sr. MIQUEL DARNÉS CIRERA amb NIF 37657500Z, com a Degà del Col·legi 
d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, amb CIF Q0870003A domiciliada al 
carrer Consell de Cent, 365 08009 BARCELONA 

 

ACORDEN 

Primer. Objecte. 

El present contracte té per objecte regular la relació que s'estableix entre les empreses que 
proporcionaran formació als seus treballadors i l'entitat externa que té encomanada la seva 
organització, d'acord amb els articles 9.3 i 12 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre , per la qual es 
regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral i la resta de normativa 
d'aplicació, especialment l'Ordre TAS/2307/2007, de 27 de juliol, per la qual es desenvolupa 
parcialment el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre, la qual regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.  
 
Segon. Entitat externa. 

A efectes d'aquest contracte, d'acord amb el que preveu l'article 9.3 i 12 de la Llei 30/2015, les 
empreses acorden encomanar l'organització de la formació en l'entitat externa Col·legi d'Enginyers 
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 

Tercer. Obligacions de l'Entitat Externa. 

Seran obligacions de l'entitat Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona: 



1-Comunicar l'inici i finalització de les accions formatives programades per les empreses, davant 
l'Administració, mitjançant els processos telemàtics implantats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal 
(Incloure en el cas que així s'acordi amb l'empresa). 

2-Assegurar el desenvolupament satisfactori de les accions formatives. 

3-Assegurar les funcions de seguiment, control i avaluació de les accions formatives. 

4-Assegurar l'adequació de la formació realitzada a les necessitats formatives reals de les empreses i 
en l'activitat empresarial. 

5-Contractar entitats de formació acreditades i / o inscrites en el Registre Estatal d'Entitats de Formació 
per a la impartició de les accions formatives, llevat de tractar-se de la mateixa entitat. 

6-Facilitar cadascuna de les empreses que Subscrigui el present contracte la documentació relacionada 
amb l'organització, gestió i impartició de les accions formatives, així com la informació necessària per a 
la correcta aplicació de les bonificacions per part d'aquestes empreses. 

7-Sotmetre a les actuacions de comprovació, seguiment i control que realitzin les administracions 
públiques competents i els altres òrgans de control, assegurant-se la seva satisfactori 
desenvolupament. 

8-Totes aquelles obligacions establertes en l'Ordre TAS / 2307/2007, de 27 de juliol, per la qual es 
desenvolupa parcialment el Reial Decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de 
formació professional per al ocupació en matèria de formació de demanda i el seu finançament, 
relacionades amb la formació programada per les empreses per a les que organitza la formació dels 
seus treballadors. 

9-Altres obligacions que, si escau, les parts acordin relacionades amb la planificació de les accions 
formatives a realitzar, selecció de centres d'impartició, Permisos Individuals de Formació, programació 
del calendari d'impartició i qualsevol altra que contribueixi a facilitar el desenvolupament de la formació 
en l'ocupació. 

10-Custodiar el present contracte mantenint a disposició dels òrgans de control competents, indicats en 
la normativa vigent així com la restant documentació relacionada amb l'organització, gestió i impartició 
de la formació pugui ser requerida per les administracions i òrgans de control competents i per la 
Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació. 

 

 

 

 



 

Quart. Obligacions de les empreses. 

Les empreses que subscriuen aquest contracte tindran les següents obligacions: 

1-Identificar en compte separat o epígraf específic de la seva comptabilitat, sota la denominació de 
"formació professional per a l'ocupació" totes les despeses de les accions formatives i permisos 
individuals de formació. 

2-Sotmetre a les actuacions de comprovació, seguiment i control que realitzin les administracions 
públiques competents i els altres òrgans de control. 

3-Custodiar la documentació relacionada amb l'organització, gestió i impartició de les accions 
formatives facilitada per l'entitat externa, d'acord amb els models posats a disposició per a la Fundació 
Estatal per a la Formació en l'Ocupació. 

4-Garantir la gratuïtat de les accions. 

5-Trobar-se l'empresa al corrent de pagament enfront de l'Agència Tributària i Seguretat Social. 

 

Cinquè. Despeses d'organització de la formació. 

Aquests costos no podran superar el 10 per cent del cost de l'activitat formativa, podent arribar fins a un 
màxim del 15 per cent en cas d'accions formatives dirigides a treballadors d'empreses que comptin 
entre 6 i 9 treballadors de plantilla i un màxim del 20 per cent en cas d'empreses fins a 5 treballadors en 
plantilla. 

 

Sisè. Desistiment unilateral. 

Qualsevol de les empreses que hagi subscrit el contracte, podrà desistir del mateix amb anterioritat a la 
seva finalització, sense perjudici de les obligacions contretes durant la seva vigència. 

L'anterior punt haurà d'instrumentar-se jurídicament mitjançant un document signat per les parts. 

 

Setè. Protecció de dades. 

Els signants del present contracte, han de garantir el compliment del que estableix el Reglament (UE) 
2016/679, de 27 d'abril de 2016 de protecció de dades de caràcter personal, assumint les obligacions i 
responsabilitats que es deriven de la mateixa i de la subscripció del present document. 



Totes les dades de caràcter personal que es comuniquin per raó de l'objecte d'aquest contracte tindran 
caràcter confidencial i seran utilitzades exclusivament pels propòsits del contracte, sense que es pugui 
aplicar a una finalitat diferent, ni tampoc comunicar-los, ni tan sols per la seva mera conservació, a 
altres persones. Aquesta obligació es mantindrà vigent fins i tot després de finalització de la vigència 
del contracte, per qualsevol raó que fos. 

Les parts han d'adaptar les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries que garanteixin la 
seguretat de les dades i eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de 
la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si 
provenen de l'acció humana, del medi físic o natural. 

Vuitè. Entrada en vigor i vigència del contracte. 

El present contracte entrarà en vigor el dia de la seva signatura per les parts. 

Barcelona, ______ de _____________________ de 20______ 

SIGNATURA    SIGNATURA 

(Pel representant legal de l’empresa)  Miquel Darnés i Cirera 
(Representant legal de l’entitat externa) 
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