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Introducció
El Programa FORMA’T ofereix un ajut a les empreses pels 
costos generats per la participació dels seus treballadors i 
treballadores en accions de formació en alguna d’aquestes 
tres línies d’actuació:

� Idiomes
� Prevenció de riscos laborals
� Transferència de coneixements

FINANÇAMENT: SOC i Fons Social Europeu

Normativa: Ordre TRE/486/2008 , de 6 de novembre (DOGC 
núm. 5263)
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Introducció Línies d’actuació del programa

� Idiomes : aprenentatge tant d’idiomes estrangers associats a 
una ocupació com l’ensenyament del català. Als efectes de 
millorar la competència lingüística, oral i escrita del treballador/a

� Prevenció de riscos laborals : formació teòrica i pràctica en 
matèria de prevenció de riscos laborals suficient i adequada al 
lloc de treball o funció de cada treballador o treballadora.
Preferentment la formació orientada a prevenir les lesions més 
representatives quantitativament.

� Transferència de coneixements : qualsevol altra activitat 
formativa que suposi una millora en les competències 
professionals. Especialment dins de l’àmbit de les universitats, 
escoles universitàries, centres associats i escoles de negoci. 
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Qui forma?

�Qualsevol centre de formació (professor autònom, 
universitat, escola de negocis o acadèmia) que tingui 
capacitat legal per presentar factura i acreditar 
assistència a l’acció formativa

A qui es forma?

�A un treballador/a o a un grup treballadors/res.
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Entitats beneficiàries

Empreses que vulguin invertir en formació per als seus 
treballadors i treballadores:

� Autònoms
� Petites i mitjanes empreses (PIME)
� Grans empreses

Les ESAL també hi poden participar
En tots els casos amb centre de treball a Catalunya.
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Col·lectius prioritaris 

� dones
� homes > de 50 anys
� discapacitats 
� persones amb baixa qualificació
� joves < de 25 anys en la seva primera ocupació ( 6 

primers mesos de contracte)
� les persones que es reincorporin a la vida laboral 

després de 3 anys com a mínim 
� especialment les que varen deixar de treballar per la 

dificultat de compaginar la vida laboral i la familiar (en 
els 6 primers mesos de contracte). 
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Subvenció

Es subvencionarà el cost de la participació dels 
treballadors/res a les accions formatives

� Autònoms i PIMEs fins al 70% del cost de l’acció
formativa

� Grans empreses fins el 30% del cost de l’acció
formativa
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Període subvencionat

� Des de l’1 d’agost de 2008 fins a 30 de setembre 
de 2009
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des de 1 d’agost de 2008
fins el 30 de setembre de 2009



Principals avantatges per a l’empresa

� Planificació

És una convocatòria bianual que permet a les empreses programar 
un pla de formació adequat a les necessitats de la seva plantilla.

� Simplificació administrativa

La documentació que es demana en fase de sol·licitud és molt 
simple.

� Simplificació de la justificació econòmica

La justificació econòmica també és molt simple. Bàsicament es limita 
a la presentació de la factura dels costos de la formació.
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Documentació per sol·licitar
(els impresos són a la xarxa telemàtica del SOC) 

� Document de sol·licitud
� Memòria resum de l’acció formativa
� Nom de l’acció formativa

� Data d’inici i final

� Dades de l’entitat formadora
� Breu descripció de l’acció: 

� caràcter innovador de la formació (temari)

� impacte sobre el territori (col·lectius)
� efecte multiplicador (sectors emergents)

� transversalitat (pimes)
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Justificació de l’acció formativa

� Factura original pagada i declarada per l’assistència

� Declaració signada pel treballador, on consti que és 
coneixedor de la participació del FSE en el 
cofinançament del cost de l’acció formativa 

� Còpia del certificat d’assistència i/o aprofitament 
expedit per l’entitat formativa 
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Com es fa la sol·licitud?
Sol·licitud telemàtica mitjançant l’aplicació informàtica del SOC 
(Gestió Integrada d’Accions) disponible al lloc web 
www.oficinadetreball.cat. 

Un cop emplenada i impresa s’haurà de presentar en format paper a 
qualsevol registre habilitat 

Cada empresa pot fer les sol·licituds que consideri oportunes a les  
diferents accions formatives. Sense límits de participants ni preus 
màxims.
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Consultes

Servei d’Ocupació de Catalunya
C/ Llull, 297-307
08019 Barcelona
Telèfon 93.553.61.94

Correu electrònic: format.soc@gencat.cat

Web: www.oficinadetreball.cat
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Resultats i comparativa 08-09

2,63254123071017502009

5,6789613507958252008

Ràtio alumnes/acció formativaAlumnesAccions formativesAtorgamentsSol·licitudsConvocatòria

70,70%7,00%22,30%2009

51,50%22,80%25,70%2008

Transfer. coneixementsPrev. riscos laboralsIdiomesConvocatòria

1422 – 43,70%1832 – 56,30%2009

4018 – 50,89%3878 – 49,11%2008

DonesHomesConvocatòria


