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És un programa de 
formació professional per 
a l’ocupació, amb 
compromís de 
contractació, integrat en el 
conjunt de les Polítiques 
Actives d’Ocupació (PAO) 
del SOC.

OBJECTIU
L’objectiu d’aquest
programa, que s’adreça
prioritàriament a
persones treballadores
desocupades, és formar-
les per a què les
empreses les puguin
contractar.
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SUBVENCIÓ
Es subvenciona la formació de
persones treballadores,
preferentment aturades, per a la seva
posterior contractació laboral.
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EMPRESES
Empreses de tots els sectors
econòmics amb establiment
operatiu a Catalunya, inscrites o 
acreditades al Registre de 
Centres i Entitats del SOC.

ASSOCIACIONS, GREMIS O 
AGRUPACIONS EMPRESARIALS
inscrites o acreditades al 
Registre de Centres i Entitats del
SOC

ENTITATS DE FORMACIÓ
Entitats de formació amb
establiment operatiu a Catalunya.  
Inscrites o acreditades al Registre de 
Centres i Entitats del SOC
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Entitats participants
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AGREGAR UN PIE DE PÁGINA

Persones
treballadores no 

ocupades

Mínim del 
70%

Persones 
treballadores que 
vulguin millorar el 
seu lloc de treball

Màxim del 30%
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Inscrites al 
Servei Públic 
d’Ocupació 

de Catalunya
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Persones beneficiàries
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SOL·LICITUD

Des de l’endemà de la 
publicació al DOGC fins al 
31 d’octubre 2022

Abans del 30 de desembre 
2022. Cal presentar 
“Certificat Inici”

F&I Fons Educació fins al 
31 d’octubre 2023 i F&I 
Treball fins al 30 de 
novembre de 2023

De l’1 al 30 de desembre 
2023
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F&I fons del Ministeri 
d’Educació i Formació 
Professional (CP’s)

F&I Fons del Ministeri 
de Treball i Economia 
Social (No CP’S)

PRESSUPOST
2.000.000 € 1.000.000 €
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Compromís de contractació

EMPRESES
ASSOCIACIONS, GREMIS O 
AGRUPACIONS EMPRESARIALS ENTITATS DE FORMACIÓ

6

MAIG 2022

Quan l’entitat 
sol·licitant sigui una 
empresa, la 
contractació l’haurà 
de fer ella mateixa

Quan la sol·licitud la 
formuli una 
associació o gremi, la 
contractació s’haurà 
de fer en empreses 
associades o 
agremiades

Quan la sol·licitud la 
formuli una entitat de 
formació, la 
contractació s’haurà 
de fer a les empreses 
compromeses
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Procediment de concessió
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Sol·licitud Atorgament
• El procediment és directe. Els projectes presentats no competeixen 

contra cap altra sol·licitud.

• Les propostes es valoren per ordre d’entrada i fins que el pressupost 
s’exhaureix.

• Límit d’atorgament són 3 itineraris formatius o 150.000€ (CP Fons
Ministeri d’Educació) o 125.000€ (No CP Fons Ministeri de Treball)
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Accions subvencionables
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No es subvenciona la contractació
ni es tracta de cap bonificació.

Es subvencionaran Especialitats formatives no
regulades com a certificats de professionalitat i
Formació a mida i les FCO quan no les inclogui el
programa formatiu.

Es subvencionaran Certificats de professionalitat i Itineraris 
mixtos, dels quals el 75% han d’estar vinculats a un Certificat 

de Professionalitat. (CEN, FCO i pràctiques si s’escau).

SUBVENCIÓ FORMACIÓ F&I Ministeri
Educació I Formació Professional

SUBVENCIÓ FORMACIÓ F&I 
Ministeri de Treball i 

Economia Social
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Característiques:
Durada prevista: 10 hores

Objectiu estratègic: Establir un
contacte empresa – participant
previ a la formació que permeti la
preselecció d’alumnes i perfili el
compromís per part de l’alumne a
treballar al sector/empresa i
l’estabilitat en la contractació.

Objectiu formatiu: Conèixer en
profunditat les característiques
rellevants per a la inserció laboral
en un sector professional concret

Formació prèvia OPTATIVA: Aproximació a l’entorn laboral

Orientacions:

La formació s’haurà de desenvo-
lupar sempre des de la
perspectiva específica del
sector/empresa
en què es preveu la contractació.

El desenvolupament requereix
d’empreses interessades a
realitzar contractacions.

Continguts:

- Coneixement del sector professional
concret:
Característiques, Conveni laboral,
Possibles itineraris professionals dins del sector

- Coneixement de les empreses concretes:
Visita/es a l’empresa, Desenvolupament de tallers pràctics a l’empresa , Converses entre
participants i empreses (RRHH o responsables de la contractació)

- Revisió del propi perfil professional:
Adaptació o millora del CV , Altres accions de cerca de feina adaptades al sector (grups existents a
les xarxes,
networkings,...) Revisió de les motivacions a treballar al sector productiu específic/ empresa...
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1. Detectar necessitats
formatives i escollir la 
formació a realitzar i 
sol.licitar-la

2. Realitzar Mòdul
Aproximació entorn laboral
(optativament)

3. Fer la selecció dels
alumnes

4. Realitzar Formació 
Professionalitzadora o CEN

5. Realitzar FCO003 Inserció
Laboral (10h) i FCOS02 PRL 
(30h)

6. Realitzar Pràctiques a la 
empresa (si és el cas)

7. Fer la contractació dels
alumnes als 6 mesos
- 9 mesos estacionalitat
+ 2 mesos habilitació
professional

8. Justificar la subvenció
atorgada
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Empreses, 
associacions, 
gremis o 
agrupacions 
empresarials

Entitats de 
Formació

• Compromís: contractar el 40 % dels 
alumnes atorgats que hagin finalitzat la 
formació.

• Compromís: contractar el 60 % dels 
alumnes atorgats que hagin finalitzat la 
formació.

Durada mínima dels contractes:
Els contractes han de ser els definits en la nova 
reforma laboral

• Alumnes subvencionables:
• Els que hagin assistit com a mínim al 75% 

de la formació de l’especialitat o itinerari 
formatiu programat (formació 
professionalitzadora i mòdul pràctiques, si 
és el cas) i hagin estat contractats.



ESPAI DE CONSULTES

Forma i Insereix 2022
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ

Servei de Formació Professional per a la Inserció Laboral

MAIG 2022

qualificacio.soc@gencat.cat
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