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Àrea de Serveis a l’Empresa



 Subvenció per a la capacitació professional de persones prioritàriament desocupades per cobrir llocs de treball específics definits per

l’empresa.

 Es materialitza en cursos amb metodologia teòrico-pràctica per adquirir les competències necessàries del lloc de treball o llocs de

treball que l’empresa necessita cobrir de forma immediata.

 El programa es divideix en dues línies :

 LÍNEA 1: Adreçada a empreses amb establiment a Catalunya, associacions empresarials, gremis i altres entitats

 LÍNEA 2: Adreçada a centres o entitats de formació públics o privats

 Al finalitzar la formació, com a mínim el 60% dels alumnes han de ser contractats. O bé contractats directament (línea 1) o inserir en

altres empreses (línea 2). El lloc de treball ha d’estar relacionat amb la formació rebuda. Aquests alumnes contractats han d’haver

assistit almenys al 75 % de l’acció formativa, per tal de cobrir un lloc de treball vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda.

 El SOC subvenciona el 100% de las accions formatives segons els barems indicats a l’ ORDRE EMO/ 185/2014 (Annex 2).

 El pressupost per l’any 2014 del SOC serà de 4.000.000 €, per les dues línies:

 Línea 1: 2.500.000 €

 Línea 2: 1.500.000 €

(Els ajuts de la línea 1, tenen consideració d’ajuts de minimis. La quantitat total d’ajut que pot rebre una única empresa no pot se

superior a 200.000 € durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

 La quantia de les subvencions: l’atorgament de la subvenció es farà en funció del nombre d’alumnes atorgats amb un màxim de 15

alumnes per acció formativa.

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA 
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• Prioritàriament persones demandants d’ocupació (mínim 80% dels participants) inscrites al SOC abans d’iniciar l’acció formativa,

amb un període mínim de 45 dies d’inscripció en els darrers 12 mesos. L’empresa pot proposar la participació de treballadors propis que

s’hagin incorporat a l’empresa en els darrers 3 mesos o bé que requereixin la formació específica.

 Es prioritzen els següents col·lectius :

 Joves menors de 30 anys

 Persones amb especials dificultats d’inserció (discapacitats, majors de 45 anys i aturats de llarga durada)

 Persones que no cobrin prestacions o no en tinguin dret

• AJUTS PER A L’ALUMNAT: Els alumnes en situació d’atur poden percebre beques, sempre que compleixin els requisits per gaudir-ne,

regulats a l’Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, modificada per l’Odre TRE/396/2009, de 2 de setembre. Es presentarà una sola sol·licitud

per alumne/a i itinerari formatiu.

 El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 31 d’octubre de 2014, inclòs.

 Les accions formatives es poden iniciar des de la data de notificació de l’atorgament. Podran iniciar-se fins el 30 de desembre de 2014

com a data límit, i hauran de finalitzar, com a màxim, el 31 de juliol del 2015.
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PERSONES DESTINATÀRIES

CALENDARI D’EXECUCIÓ
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 Poden ser beneficiàries d’una subvenció per la realització de les accions formatives les següents entitats, que tinguin seu social operativa

o delegació a Catalunya :

 LÍNEA 1: Adreçada a empreses, associacions empresarials, gremis i altres entitats amb establiment a Catalunya que es

comprometin a contractar com a mínim el 60 % dels alumnes atorgats, els quals han de realitzar almenys el 75% del curs. La

contractació ha de ser per un període mínim inicial de 6 mesos a jornada completa o el temps equivalent en cas de contractació

a temps parcial.

 LÍNEA 2: Adreçada a centres o entitats de formació inscrits al corresponent Registre de centres i entitats de formació del

SOC que es comprometin a inserir en empreses com a mínim el 60% dels alumnes atorgats, els quals han de realitzar almenys el

75% del curs. La contractació ha de ser de caràcter indefinit o per un període mínim inicial de 6 mesos a jornada completa o el

temps equivalent en cas de contractació a temps parcial.

 El SOC verificarà la vinculació del lloc de treball amb la formació rebuda i el manteniment del període de contractació establert, amb un

sol contracte o amb la suma dels períodes consecutius de diversos contractes. S’entendran consecutius els contractes successius que no

estiguin separats per més de 15 dies entre la finalització d’un i l’inici del següent.

 Terminis de contractació :

 La contractació dels participants es realitzarà en un termini no superior a 4 mesos des de la finalització de l’activitat formativa. De

forma excepcional, aquest termini pot ser ampliat fins a 6 mesos, prèvia sol·licitud motivada i abans de finalitzar el termini dels 4

mesos inicials.

 En els sectors amb estacionalitat (comerç, turisme, hostaleria i agrari) el termini de contractació serà de 9 mesos des de la

finalització de l’acció formativa.

DESTINATARIS DEL PROGRAMA I REQUISITS D’INSERCIÓ



 Accions formatives subvencionables:

Les entitats poden programar especialitats o itineraris formatius sobre les següents accions de formació :

 Vinculades al Fitxer Català d’Especialitats Formatives adreçades o no, a l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat (Consulteu l’apartat

“Cercador d’Especialitats Formatives” a l’adreça www.oficinadetreball.cat)

 Les específiques pels llocs de treball, a mida de les necessitats de les empreses. En aquest cas, al tractar-se d’una especialitat nova,

s’enviarà la petició al servei públic d’ocupació estatal (SEPE), que la revisarà i autoritzarà, si s’escau.

 Impartidor de la formació: Les accions formatives podran ser impartides per l’entitat a qui es subvenciona o per un centre de formació

homologat pel SOC, al qual es contracta per desenvolupar aquesta formació. En aquest cas, es firmarà un conveni de col·laboració entre

ambdós.

 Alumnes per curs: Es podrà sol·licitar subvenció per un nombre de persones no inferior a 4 ni superior a 15, d’acord amb els següents

criteris:

 Línea 1:

 Empreses < 50 treballadors : mínim 4 i màxim 15 per acció formativa

 Empreses > 50 treballadors : mínim 6 i màxim 15 per acció formativa

En cas que la formació s’imparteixi per part de la pròpia empresa: entre 1 i 15 alumnes per acció formativa.

 Línea 2:

 Mínim 10 i màxim 15 per acció formativa

En les dues línies, es podran incorporar fins a 20 alumnes, si les instal·lacions de l’entitat o centre ho permeten, sense que impliqui més subvenció.

Les accions formatives s’hauran d’iniciar, com a mínim, amb el 80% del nombre d’alumnes atorgats, dels quals com a mínim el 80% han de ser

persones desocupades demandants d’ocupació.
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 L’atorgament de la subvenció es farà en funció del nombre d’alumnes atorgats, amb un màxim de 15 alumnes per acció formativa.

 La quantia màxima a concedir per a cada acció formativa es determinarà de la següent manera:

 Preu màxim = hores x nombre d’alumnes atorgats x import mòdul econòmic de l’especialitat

El mòdul econòmic de cada àrea es pot consultar en la Resolució EMO/1237/2014, de 2 de juny, del SOC.

 Per empreses de menys de 50 treballadors/ores, que hagin sol·licitat per la línia 1, en els cursos sol·licitats amb nombre inferior a 6

alumnes, el preu per alumne/a i hora serà el màxim que marqui la Resolució, segons l’especialitat.
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 Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la que s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria de subvencions del programa

Forma i Insereix per a l’any 2014 (FI 2014). DOGC de 19/06/2014

QUANTI A   DE LES SUBVENCIONS

NORMATIVA


