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CONVOCATÒRIA FORMA I INSEREIX 2014 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS 

 

  1.  Què es Forma i Insereix? 

És un programa que subvenciona la formació que ha de servir per la contractació d’alumnes 
preferentment demandants d’ocupació no ocupats (DONO) per part d’empreses de tots els sectors. 
Ho poden sol·licitar per elles mateixes o mitjançant associacions o gremis (línia 1); o mitjançant 
l’execució de les accions formatives en centres de formació homologats pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (línia 2) 

 2. Sol·licitud 

Qui pot sol·licitar? 

a) Empreses amb establiment operatiu a Catalunya (línia 1). També les associacions 
 empresarials, gremis o altres entitats amb personalitat jurídica pròpia que tinguin un vincle 
 demostrable amb l’empresa que haurà de contractar. 

b) Centres de formació, públics o privats, inscrits al corresponent registre del SOC que 
 sol·licitin a demanda de les empreses (línia 2). 

Què es sol·licita 

Una subvenció per a la formació de treballadors que s’hauran de contractar per part de l’empresa 
sol·licitant (línia 1) o de les empreses compromeses amb els centres de formació (línia 2). 

Què és una acció formativa en el programa Forma i Insereix 2014? 

Una especialitat impartida per l’entitat sol·licitant destinada a formar persones treballadores per tal 
que puguin entrar en el mercat laboral (DONOs) o bé millorar les seves condicions. Pot ser del 
Fitxer d’Especialitats Formatives (conduents a l’obtenció d’un certificat de professionalitat o no) o 
una especialitat a mida de les empreses contractants. També es pot construir un itinerari mixt. 

Pel que fa als Certificats de Professionalitat (CP) es poden sol·licitar mòduls formatius encara que 
no el completin. Tot i això, la formació complementària (FC) és obligatòria i per cursar el mòdul de 
pràctiques (MP), que només és obligatori si es fa el CP sencer, caldrà que els alumnes hagin 
superat totes les unitats de competència del certificat. Cal pensar que els alumnes poden tenir 
mòduls formatius superats en altres programacions. Per això és molt important fer una bona 
selecció dels participants. 

Com es sol·licita? 

Mitjançant l’aplicatiu del SOC (Gestió Integrada d’Accions-GIA). S’hi entra des de la pàgina web 
del SOC, es sol·liciten codis d’accés i, en obtenir-los, es pot generar la sol·licitud. Les sol·licituds es 
presentaran en paper preferentment a la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE) del 
Departament d’Empresa i Ocupació. 
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Quin és el compromís del sol·licitant? 

Contractar (empreses de la línia 1) o inserir (en el cas dels centres de formació de la línia 2) un 
mínim del 60% dels alumnes que hagin assistit com a mínim al 75% de l’acció formativa. Els 
alumnes contractats ho hauran de ser en la matèria per la qual se’ls ha format. 

Qui són les persones beneficiàries? 

Prioritàriament persones treballadores en situació d’atur demandants d’ocupació (DONO). Tot i 
que també poden ser treballadors de la  pròpia empresa que puguin millorar la seva situació laboral 
o treballadors d’altres empreses sempre que es respectin el percentatges (80% de DONO). 

Procediment de concessió 

Reglat. Les sol·licituds es resoldran per ordre de presentació fins que la partida pressupostària 
s’exhaureixi. El termini començarà a comptar en el moment que la documentació estigui completa. 
Si hi ha requeriment documental comptarà des del dia que es completi la documentació requerida. 

 3. Subcontractació 

Es pot subcontractar la formació? 

Les entitats de la línia 1 poden subcontractar, per una sola vegada, la gestió i la realització de 
l’acció formativa subvencionada. 

Les entitats de la línia 2 només poden subcontractar la docència sempre que no sigui per un valor 
superior al 80% de la subvenció. 

En tots dos casos s’haurà de formalitzar per escrit mitjançant contracte, conveni o acte de validesa 
similar entre ambdues parts. 

L’entitat subcontractada en la línia 1 haurà estar donada d’alta al registre de centres i entitats de 
formació del SOC. Si l’especialitat és del fitxer d’especialitats del SOC o va adreçada a l’obtenció 
d’un certificat de professionalitat haurà d’estar acreditada en aquesta especialitat. 

L’entitat subcontractada de la  línia 1, si la formació es fa fora de l’empresa que sol·licita la 
subvenció, haurà de disposar del certificat de solidesa de l’immoble on s’impartiran les classes 
expedit i visat a partir del 2010. Tant si es subcontracten espais com formadors haurà de disposar 
del certificat de qualitat en matèria de formació vigent en el període d’execució de la formació. 

Es pot subcontractar amb més d’una empresa? 

Sí. Les accions formatives sol·licitades poden requerir de diverses especialitzacions que poden 
oferir centres de formació diferents. 

Es pot canviar d’empresa subcontractada? 

Sí. Sempre que hi hagi motius sobrevinguts i ben explicitats. S’haurà de sol·licitar al SOC i no es 
podrà iniciar l’acció fins que no hi hagi resolució autoritzant el canvi. 
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Quines limitacions legals delimiten la subcontractació? 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions defineix les limitacions quan hi hagi 
vinculació entre les dues empreses.  

Tampoc es permet subcontractar a les entitats que hagin percebut altres subvencions per la 
realització de l’activitat objecte de contractació ni a les entitats sol·licitants de la mateixa 
convocatòria que no hagin obtingut subvenció per no reunir els requisits o no assolir la valoració 
suficient. 

Què són les entitats associades, agremiades o vinculades? 

Són aquelles que tenen algun tipus de vincle demostrable amb l’empresa contractadora que els ha 
demanat formular-ne la sol·licitud. Si executen alguna part de l’objecte subvencionat tenen la 
condició de beneficiàries amb tot el que representa de compliment de requisits.  

 4. Especialitats formatives 

On podem trobar les especialitats formatives? 

Les vinculades a l’obtenció de certificats de professionalitat a www.sepe.es (apartat certificados de 
profesionalidad).  

Les vinculades al Fitxer Català d’Especialitats Formatives del SOC a 
www.oficinadetreball.gencat.cat (apartat “cercador d’especialitats formatives” - empreses i 
col·laboradors) 

Inscripció/acreditació al registre de centres i entitats del SOC 

Les entitats sol·licitants de la línia 1 que no siguin centres de formació d’alta al registre de centres i 
entitats de formació del SOC i que formin especialitats del catàleg amb mitjans propis hauran d’estar 
inscrites o acreditades en el moment de presentar la sol·licitud. La resolució d’atorgament 
estarà condicionada a la resolució d’inclusió al registre. 

Les entitats sol·licitants que vulguin fer formació a mida han de donar d’alta la nova especialitat 
sol·licitada. El SOC la comunicarà al Servicio Público Estatal de Empleo que haurà d’autoritzar-la. 
Quan l’especialitat sigui autoritzada es resoldrà la sol·licitud. L’empresa sol·licitant obtindrà una 
autorització provisional que no serà, en cap cas, l’alta al registre de centres i entitats de formació del 
SOC. Si es subcontracta en una empresa de formació, aquesta haurà d’estar donada d’alta en 
alguna especialitat al registre.  

Les entitats formatives de la línia 2 hauran d’estar incloses en el registre de centres amb una 
especialitat vigent  a data de la sol·licitud. Si l’especialitat és del fitxer l’entitat haurà de disposar de 
l’homologació en l’adreça on es sol·licita la formació i en l’especialitat. També hauran de disposar 
del certificat de solidesa de l’immoble on s’impartiran les classes expedit i visat a partir del 2010 i 
disposar del certificat de qualitat en matèria de formació vigent en el període d’execució de la 
formació. 

Centres o entitats inscrites: aquelles que estan d’alta al registre de centres i entitats formatives del 
SOC per poder executar alguna especialitat. 

Centres o entitats acreditades: aquelles que compleixen amb els requisits per impartir la formació 
d’algun CP. 
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Com Què Inscripció/acreditació Taxa
Línia 1 

Mitjans  propis Especialitat del fitxer (CP 
o no) 

L'empresa haurà d'estar Inscrita o acreditada al registre 
o en procediment d'alta en el moment de presentació 
de la sol·licitud. Caràcter definitiu 
 SÍ 

Mitjans  propis A mida 

L'empresa no està inscrita ni acreditada. Demanarà 
l'autorització abans de l'inici de les accions. Sol·licitud 
implícita en la sol·licitud de subvenció. Caràcter 
provisional 
 NO 

Subcontractació Especialitat del fitxer (CP 
o no)  

L'entitat subcontractada ha d'estar inscrita o acreditada 
al registre  en l’especialitat en el moment de la 
sol·licitud.  
La subcontractació pot ser total o parcial. SÍ 

Subcontractació A mida 

L'entitat subcontractada ha d'estar inscrita al registre en 
alguna especialitat. Autorització abans de l'inici de les 
accions. Caràcter provisional. 
La subcontractació pot ser total o parcial. SÍ 

Línia 2 

Al centre de 
formació 

Especialitat del fitxer  (CP 
o no) 

El centre de formació haurà d'estar inscrit o acreditat en 
el registre en el moment de publicar la convocatòria en 
alguna especialitat. En el moment de formular la 
sol·licitud haurà d’estar acreditada en l’especialitat que 
sol·liciten. 
Només es pot subcontractar la docència. SÍ 

Al centre de 
formació A mida 

El centre de formació haurà d'estar inscrit en el registre 
en alguna especialitat. Autorització abans de l'inici de 
les accions. Caràcter provisional. 
Només es pot subcontractar la docència. SÍ 

Conceptes 

Inscrita 
Alta en el registre de centres i entitats del SOC per poder executar una especialitat del 
fitxer 

Acreditada Alta en el registre  de centres i entitats del SOC per poder executar un CP 

Fitxer Fitxer d’especialitats formatives del SOC 

Registre Registre de centres i entitats de formació del SOC 
 

Taxes 

La LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6551) el 30 de gener de 2014 
estableix la taxa per a l’inscripció i modificació de dades en el Registre de centres i entitats de 
formació professional per a l’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya preveu el pagament de 
taxes per inscriure’s, acreditar-se o canviar les dades. 
Ordre EMO 90/2014 de 21 de març per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents al 
Departament d'Empresa i Ocupació durant l'any 2014. 
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Qui i quan s’han de pagar? 

Les entitats que no estiguin inscrites al registre de centres i entitats del SOC hauran de pagar 
335,00€. Les que ja estiguin inscrites però que afegeixin una nova adreça hauran de pagar 60,00€. 
Les que modifiquin l’adreça hauran de pagar 245,00€ sempre que comporti l’emissió d’un acte 
administratiu. Les modificacions generals que no comportin l’emissió d’un acte administratiu tindran 
un cost de 45,00€. 

Aquestes taxes s’hauran de satisfer prèviament a la sol·licitud de la subvenció. L’alta es gestionarà 
mitjançat l’aplicatiu GIA i es pagarà a la xarxa d’oficines OGE (veure la Guia informativa del 
procediment d’alta, modificació i baixa al Registre) - 
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/_fitxers/GUIA_REG
ISTRE_CENTRES_FORMACIO_3_2014.pdf) que generarà una carta de pagament. Un cop pagada 
el Servei de Verificació Sobre el Terreny concertarà una visita per fer la verificació tècnica de 
l’adequació d’espais.  

 5.  La subvenció 

Què és subvencionable? 

Les despeses de les accions formatives en les que els alumnes hagin assistit, com a  mínim, al 
75% de la formació i que, com a mínim, hagin estat contractats o inserits un 60% dels alumnes 
formats.  

Quants alumnes es poden formar en una acció formativa? 

En el cas de la línia 1, depèn del tipus d’empresa. Entre 1 i 15 com a màxim. En cas dels centres de 
formació de la línia 2 entre 10 i 15. En ambdues línies es podran incorporar fins a 20 alumnes per 
acció formativa si les instal·lacions i l’homologació ho permeten. En tot cas la subvenció sempre 
serà per a 15 alumnes com a màxim. Aquests límits poden variar en cas de cursos DCP (adreçats a 
persones amb discapacitat). 

Quins són els preus/hora de cada especialitat que se subvencionaran? 

Els preus màxims que se subvencionaran són els publicats a la Resolució EMO/1237/2014, de 2 
de juny. En el procés de sol·licitud, el GIA en farà el càlcul. 

 6.  La contractació d’alumnes 

Quina  durada mínima ha de tenir contracte? 

Un cop finalitzada l’acció formativa els alumnes hauran de ser contractats per l’empresa sol·licitant o 
per aquella que el centre de formació ha designat. El contracte haurà de ser preferentment 
indefinit o d’una durada no inferior a 6 mesos a jornada completa o d’una durada equivalent quan 
sigui a temps parcial.  Excepció: sectors estacionals (comerç, turisme, hostaleria, agrari) que serà 
de 4 mesos. 

En quin període s’haurà de contractar els alumnes? 

En els 4 mesos posteriors a la data de finalització de la formació (ampliable a 6 mesos) excepte en 
els sectors en què l’estacionalitat sigui un factor determinant per a la contractació (comerç, turisme, 
hostaleria i agrari) en què es podrà contractar en un període màxim de 12 mesos no ampliables. 

 

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/empreses/_fitxers/GUIA_REGISTRE_CENTRES_FORMACIO_3_2014.pdf
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Pot contractar una empresa diferent de la definida en la sol·licitud? 

Sí però no serà subvencionable. La subvenció és per a una empresa determinada definida a la 
sol·licitud. Com a excepció es pot admetre un canvi d’empresa sempre que es formuli per escrit, 
estigui motivat i sigui per a un lloc de treball de les mateixes condicions. 

Es pot contractar per a un lloc de treball diferent del definit a la sol·licitud? 

Sí però no serà subvencionable. La subvenció és per al lloc de treball determinat en la sol·licitud pel 
qual es fa la formació i es subvenciona. 

Un mateix alumne pot ser contractat per dues empreses del mateix grup empresarial? 

Sí, sempre que s’hagi presentat el conveni signat en el moment de la sol·licitud i els contractes 
siguin consecutius. 

L’alta com a autònoms dels treballadors formats compta com a contractació? 

No. 

 7.  Les accions formatives 

Amb quants alumnes es poden iniciar les accions formatives? 

Les accions formatives s’hauran d’iniciar, com a mínim, amb un 80% del nombre d’alumnes 
atorgats, dels quals, com a mínim, el 80% han de ser persones desocupades demandants 
d’ocupació (DONO). Si no s’hi arriba no es podrà tancar el DL-1 i el curs no es podrà començar. Cal 
tenir present que s’haurà de completar fins el 100% dels alumnes atorgats tenint en compte els 
mínims d’alumnes DONO definits a l’Ordre.  

Exemple: atorgament de 15 alumnes. Es pot començar amb 12 alumnes, dels quals el 80% ha de 
ser  DONO. 

Quantes hores màximes de formació es poden fer cada dia? 

8 hores diàries, incloses les pràctiques. 

Cal tenir una assegurança d’accidents que cobreixi els riscos dels alumnes? 

Sí. En el moment de començar l’acció formativa els alumnes han de tenir coberts tots els riscos 
amb una pòlissa d’accidents definida a l’Ordre 

 8.  La justificació 

Quan s’ha de presentar la justificació de les despeses subvencionades? 

L’entitat sol·licitant haurà de justificar les despeses generades per l’execució de les accions 
formatives subvencionades en el termini de 3 mesos a comptar des de la finalització de la darrera 
acció formativa, en qualsevol cas mai més tard del 31 d’octubre de 2015. Ho farà mitjançant el 
compte justificatiu amb aportació de justificants. 
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 9.  Terminis 

Sol·licitud 

Fins el 31 d’octubre de 2014 

Execució 

Fins el 31 de juliol de 2015 

Justificació 

Fins el 31 d’octubre de 2015  

  10.    Documentació a presentar 

1. Per a totes les entitats: 

-Sol·licitud estàndard (qui sol·licita, què sol·licita, quant sol·licita, en quina línia, amb o sense 
subcontractació, autoritzacions, declaracions responsables) (G146NFO-325-03) 

-lnforme motivat (característiques de l’empresa contractant, pla d’inserció, selecció dels alumnes, 
compromisos de les empreses contractants) (G146NFO-207-06) 

2. Si es sol·licita per la línia 1 per entitats agremiades, vinculades o associades 

-Sol·licitud estàndard (qui sol·licita, què sol·licita, quant sol·licita, en quina línia, amb o sense 
subcontractació, autoritzacions, declaracions responsables) (G146NFO-325-03) 

-lnforme motivat (característiques de l’empresa contractant, pla d’inserció, selecció dels alumnes, 
compromisos de les empreses contractants) (G146NFO-207-06) 

-Declaracions responsables per entitats agremiades, vinculades o associades (G146NFO-326-03) 

3. Si hi ha subcontractació (a més dels documents genèrics): 

-Poders originals del representant legal de l’entitat subcontractada 

-Declaracions responsables de  l’entitat de formació subcontractada (G146NFO-323-03) 

-Conveni o contracte (segons la base 8.7d i el punt 3 de l’annex 3) 

4. Si es sol·licita formació a mida 

-Sol·licitud d’inclusió de noves especialitats formatives (G146NHCF-023) 

-Sol·licitud estàndard (qui sol·licita, què sol·licita, quant sol·licita, en quina línia, amb o sense 
subcontractació, autoritzacions, declaracions responsables) (G146NFO-325-03) 

-Detall de l’acció formativa sol·licitada (G146NFO-335-01) 

5. Per a empreses noves o que hagin modificat les seves capacitats (a més dels documents 
genèrics): 

-Memòria d’activitat de l’empresa (G146NFO-274-04) 
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6. Per a entitats sol·licitants de la línia 1 que no estiguin inscrites al registre de centres i entitats de 
formació del SOC abans de formular la sol·licitud: 

-Plànols oficials de l’entitat indicant els espais de formació 

-Memòria del centre de formació si no es fa a la mateixa empresa (G146NHCF-018) 

-Acreditació de competències i compromís de disponibilitat del personal docent (G146NHCF-019) 

7. Teleformació 

-Quan es demanin especialitats conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat caldrà 
presentar el document del Servicio Público Estatal de Empleo que acrediti que el CP es pot impartir 
en aquesta modalitat 

8. Per a empreses noves o que hagin variat les dades bancàries (tenir present el codi IBAN) 

-2 exemplars de la sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la 
Generalitat de Catalunya (www.20.gencat.cat/docs/economia) 

9. Si l’entitat s’ha d’incriure al registre: 

-Sol·licitud d’inscripció al registre (G146HCF-020) 

10. Si no es pot sol·licitar mitjançant el GIA 

- Detall de l’acció formativa sol·licitada (G146NFO-335-01) 

 

Aquests documents es poden obtenir al web del Departament d’Empresa i Ocupació i al GIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


