FORMACIÓ PER COBRIR LES NECESSITATS DE CONTRACTACIÓ DE LES EMPRESES
FORMA I INSEREIX (SOC - FI)
Us informem que s’ha obert la convocatòria d’enguany del Programa FORMA I INSEREIX
adreçat a empreses, associacions empresarials, gremis i centres de formació del registre del
SOC.
Objectiu
El Programa Forma i Insereix, impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC),
ofereix subvencions a empreses per dur a terme accions de formació per a l'ocupació, amb la
modalitat de compromís de contractació.
És un programa integrant del conjunt de les polítiques actives d’ocupació (PAO) que inclou
un compromís de contractació per part de l'entitat o l'empresa sol·licitant. Subvenciona la
formació professional per a la ocupació (FPO) que busca professionalitzar l’alumnat
participant per tal que se’l pugui capacitar per ser contractat per les empreses sol·licitants o
compromeses (persones inscrites al SOC com a demandants d'ocupació no ocupades DONO)
o millorar/consolidar a les persones treballadores en actiu.

puguin participar persones treballadores de la mateixa empresa que necessitin una formació
específica o de treballadors d’empreses diferents que puguin millorar les seves expectatives
laborals. En tot cas sempre han d’estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. La
participació d’alumnes treballadors/res en actiu no pot superar el 30% del total dels inicials.
Activitats subvencionables
Es poden subvencionar:



Formació del Catàleg d'especialitats formatives, destinades o no a l'obtenció
de certificats de professionalitat.
Itineraris mixtos de diferents especialitats formatives.

Presentació sol·licituds
Del 3 de març al 31 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.
Execució del programa

Pressupost

Cada entitat beneficiària ha d'iniciar almenys una de les accions formatives abans del 30 de
desembre de 2022 i finalitzar-les com a màxim el 31d'octubre de 2023.

El pressupost del programa és de 2.000.000 €

Normativa

Entitats beneficiàries

Resolució EMT/487/2022, de 15 de febrer

Poden ser beneficiaris:

Tràmit

a) Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
b) Les associacions, gremis, agrupacions empresarials o altres entitats amb personalitat
jurídica pròpia que tinguin un vincle demostrable jurídicament amb l’empresa que
té necessitats de contractació/ formació.
c) Els centres de formació inscrits al Registre d’entitats de formació professional per a
l’ocupació del SOC.
Persones destinatàries
Adreçat preferentment a persones treballadores en situació d’atur. Això no vol dir que no hi

Podeu accedir al tràmit mitjançant el següent enllaç:
Accés al tràmit
Contacte
qualificacio.soc@gencat.cat
Si necessiteu assessorament, us podeu posar en contacte amb nosaltres, a l’adreça
electrònica promocioeconomica@esplugues.cat o al telèfon 93 371 33 50 (ext. 1179).

