
Formació per cobrir les necessitats de contractació
de les empreses
 Forma i Insereix (SOC - FI)

2Pressupost

2 M €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.
 

1Objectiu

Fons Social Europeu i fons de la
Conferència Sectorial del Sistema de
Qualificacions i Formació Professional
per a l'Ocupació, distribuïts pel
Ministerio de Educación y Formación
Profesional.

3Persones beneficiàries

Adreçat preferentment a persones treballadores en situació d’atur. Això no vol dir que no
hi 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.

5Sol·licituds4
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.

Entitats beneficiàries

Des del 19 de novembre de 2021 fins
al 3 de desembre de 2021.
 

6Novetat

Hauran de finalitzar com a màxim el
31 d'octubre de 2022.

7Termini de les
accionsNova especialitat   FCO015 "Aproximació a l'entorn laboral en

un sector professional". 10 hores de formació per a la selecció i
preparació dels participants, ja que pretén donar-los a conèixer el
sector i les empreses a on posteriorment se’ls ha de contractar.
Les entitats interessades en aquesta impartició, s'han
d'inscriure en el Registre. 

Resolució EMT/3408/2021, de 10 de novembre
Ordre EMT/195/2021, de 19 d'octubre
Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre

qualificacio.soc@gencat.cat
8 ContacteNormativa

serveiocupacio.gencat.cat

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=914513&type=01&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=912752&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=828372&type=01&language=ca_ES
mailto:qualificaci%C3%B3.soc@gencat.cat

