
Resum de la convocatòria de beques d’assistència i ajuts per a persones
treballadores desocupades que siguin alumnes d’especialitats formatives

finançades pel SOIB, per al període 2022-2025

Enllaç seu electrònica
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5356386

  (Per completar la informació és necessari consultar la convocatòria publicada al web
del SOIB i al BOIB núm. 127, de 29/09/22, el qual preval en cas d’incongruència)

Requisits

LÍNIA 1 (Persones majors de 16 i menors de 30 anys) 

a) Cursar una acció formativa, de formació professional per a l’ocupació finançada pel 
SOIB que hagi finalitzat entre l’1 d’agost de 2020 i el 31 de desembre de 2025 i no 
haver rebut beca pel mateix concepte a les convocatòries anteriors.

b) Tenir més de 16 anys i menys de 30 el dia d’inici de l’acció formativa.

c) Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat en el Servei d’Ocupació de les 
Illes Balears (SOIB) el dia d’inici de l’acció formativa.

d) Finalitzar l’acció formativa (mòdul) amb aprofitament (apte/a) o, en el cas de ser una
persona amb discapacitat, haver finalitzat l’acció formativa. En aquest cas, ha 
d’estar inscrita com a persona amb discapacitat a l’oficina d’ocupació a la data d’inici
del curs i fer constar aquesta condició en el full de demanda de l’acció formativa. 

LÍNIA 2 (Persones a partir de 30 anys)

a) Cursar una acció formativa de formació professional per a l’ocupació finançada pel 
SOIB que hagi finalitzat entre l’1 d’agost de 2020 i el 31 de desembre de 2025 i no 
haver rebut beca pel mateix concepte a les convocatòries anteriors.

b) Tenir 30 anys o més el dia d’inici de cada acció formativa.
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c) Estar inscrit en el SOIB com a demandant d’ocupació desocupat el dia d’inici de cada
acció formativa.

d) Haver estat inscrit en el SOIB o en un altre servei públic del sistema nacional 
d’ocupació com a demandant d’ocupació desocupat durant almenys quatre mesos 
en els darrers sis immediatament anteriors al dia de la incorporació a cada acció 
formativa.

e) Finalitzar l’acció formativa amb aprofitament (apte/a) o, en el cas de ser una 
persona amb discapacitat, haver finalitzat l’acció formativa. En aquest cas ha d’estar 
inscrita com a persona amb discapacitat a l’oficina d’ocupació a la data d’inici del 
curs i fer constar aquesta condició en el full de demanda de l’acció formativa. 

LÍNIA 3 (Dones víctimes de violència masclista) 

a) Cursar una acció formativa de formació professional per a l’ocupació finançada pel 
SOIB que hagi finalitzat entre l’1 d’agost de 2020 i el 31 de desembre de 2025 i no 
haver rebut beca pel mateix concepte les convocatòries anteriors.

b) Estar inscrita com a demandant d’ocupació desocupada en el SOIB el dia d’inici de 
cada acció formativa.

c) Ser una dona víctima de violència masclista acreditada, d’acord amb l’apartat 6.5.b) 
de l’annex de la convocatòria.

LÍNIA 4 (Ajuts per a transport públic) 

a) Cursar una acció formativa de formació professional per a l’ocupació finançada pel 
SOIB que hagi finalitzat entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2025.

b) Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat en el SOIB el dia d’inici de 
cada acció formativa.

LÍNIA 5 (Ajuts per a manutenció) 

a) Cursar una acció formativa de formació professional per a l’ocupació finançada pel 
SOIB que hagi finalitzat entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2025.
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b) Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat en el SOIB el dia d’inici de 
cada acció formativa.

c) Haver-se de desplaçar d’un municipi a un altre que disti, almenys, 30 quilòmetres 
del primer i la impartició de les classes sigui de matí i d’horabaixa. 

LÍNIA 6 (Ajuts per a allotjament i manutenció) 

a) Cursar una acció formativa de formació professional per a l’ocupació finançada pel 
SOIB que hagi finalitzat entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2025.

b) Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat en el SOIB el dia d’inici de 
cada acció formativa.

c) Haver-se de desplaçar entre les illes, amb l’autorització prèvia del SOIB per assistir 
als cursos.

LÍNIA 7 (Ajuts de conciliació) 

a) Cursar una acció formativa de formació professional per a l’ocupació finançada pel 
SOIB que hagi finalitzat entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2025.

b) Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat en el SOIB el dia d’inici de 
cada acció formativa.

c) Tenir al seu càrrec fills menors de 12 anys o familiars dependents fins al segon 
grau, i que compleixin els requisits que estableix la convocatòria. (Consultau la 
convocatòria)

Documentació 

 (Model de sol·licitud disponible a l’apartat de convocatòries i al de formació/beques i 
ajuts del web <http://www.soib.es> i a la Seu Electrònica de la CAIB 
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5356386)

1. L’alumne ha d’omplir la sol·licitud que li facilitarà el centre. S’ha de presentar 
una sol·licitud per acció formativa.

Carrer del Gremi d’Hortolans, 11, 1a planta
 07009 Palma
Tel. 971 17 79 00  
www.soib.es

http://www.soib.es/
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5356386


2. Les entitats formatives hauran de penjar a l’aplicació ESOIB/ACFOR les 
sol·licituds dels alumnes a cada acció formativa, juntament amb la 
documentació que complementa la sol·licitud.

3. Una vegada fet aquest tràmit, l’aplicació de gestió generarà un document de 
sol·licitud (D29), el qual l’entitat l’haurà de completar i modificar i presentar 
electrònicament mitjançant el Registre de la Seu Electrònica del Govern 
(Podeu generar el document D29 a l’apartat de «plantilles» de cada curs).

4. Posteriorment, les entitats formatives hauran de penjar el D29 registrat a 
l’aplicació ESOIB/ACFOR.

5. Les dones víctimes de violència masclista podran optar entre presentar les 
sol·licituds mitjançant el centre, de manera presencial o en qualsevol de les 
oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de
l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren 
l’Administració local. 

S’HAURAN D’APORTAR ELS DOCUMENTS SEGÜENTS NOMÉS EN CAS QUE NO   S’AUTORITZI   LA CONSULTA 
TELEMÀTICA:

• Fotocòpia del document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent.
• Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de 

l’Estat i amb la Seguretat Social.
• Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears.
• Informe de vida laboral.
• Certificació de l’Institut Balear de la Dona acreditativa de la condició de víctima 

de violència masclista amb vigència el dia de la data d’inici de l’acció formativa 
en relació amb la qual se sol·licita l’ajut. 

S’HAURAN D’APORTAR ELS DOCUMENTS SEGÜENTS NOMÉS EN CAS D’AJUTS DE CONCILIACIÓ I BEQUES 
PER A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA:

• Fotocòpia del llibre de família i certificat de convivència (només per a ajuts de 
conciliació).
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• Certificat de dependència expedit per la Direcció General de Dependència o 
d’un altre òrgan competent (només per a ajuts de conciliació per a persones 
dependents).

• En cas de no autoritzar la consulta telemàtica de la condició de víctima de 
violència masclista a l’IBDONA haurà d’aportar qualsevol dels documents 
relacionats a la convocatòria i al model de sol·licitud.

Quan

El termini per presentar la sol·licitud comença el dia següent de la publicació en el BOIB
i finalitza el 31 de març de 2026. No s’admetrà cap sol·licitud presentada fora de 
termini. 

Procediment del SOIB

1. S’examinen les sol·licituds rebudes. El SOIB ha de tramitar el pagament una vegada 
finalitzada cada acció formativa i després d’haver comprovat d’ofici que la persona 
beneficiària compleix amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

2. S’emeten les propostes de concessió i denegació dels ajuts i/o beques (publicació en
la pàgina web del SOIB i concessió d’un termini de 10 dies hàbils per presentar les 
al·legacions). 

3. Es dicta una resolució de concessió i pagament o denegació dels ajuts o beques 
(publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web del SOIB).

4. En haver transcorregut el termini màxim per resoldre i notificar (6 mesos des de la 
data del registre de la sol·licitud en el SOIB) sense que s’hagi dictat una resolució 
expressa, la petició s’ha d’entendre desestimada. 
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