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Organisme: Servei d’Ocupació de Catalunya
FORMA I INSEREIX 2012

Oberta la convocatòria 2012
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ofereix, mitjançant el programa Forma i Insereix, una línia de
finançament per a les empreses que necessitin contractar persones treballadores. El finançament es destina a la
formació de persones treballadores, prioritàriament en situació d'atur, amb el compromís per part de l'empresa
de contractar, com a mínim, el 60%.

BENEFICIARIS:
Podran ser beneficiàries d'una subvenció per a la realització de les accions formatives les entitats que tinguin seu
social o delegació a Catalunya següents:
Línia 1
a) Les empreses i altres entitats amb qualsevol nombre de persones treballadores.
b) Les associacions d’empreses, gremis o altres entitats amb personalitat jurídica pròpia. En aquest cas, els
membres associats de l’entitat beneficiària es comprometran a efectuar la totalitat o part de les activitats
que fonamenten la concessió de la subvenció, en especial la contractació de les persones que rebin la
formació, en nom i per compte de l’entitat beneficiària, i tindran igualment la consideració de beneficiaris,
d’acord amb el que disposa l’article 11.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Línia 2
Els centres o entitats de formació públics o privats, inscrits al registre de centres i entitats de formació del
Servei d’Ocupació de Catalunya.
Línia 3
Les empreses de treball temporal que operin a Catalunya degudament autoritzades en els termes previstos
en la Llei 14/1994, d’1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal, i que compleixin els
requisits establerts per la normativa vigent.

Col·lectius destinataris
El Servei d’Ocupació de Catalunya fomentarà la participació d’alumnes que presentin major dificultat en la
incorporació al mercat de treball i també la igualtat d’oportunitats home - dona envers l’ocupació.
Es considera prioritària la participació en les accions formatives de les persones desocupades següents:



Joves menors de 30 anys.



Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social
(persones amb discapacitat, majors de 45 anys, aturats de llarga durada)



Persones que no cobren prestació per desocupació o no en tinguin dret.

TERMINI:
El termini per sol·licitar la subvenció finalitza el dia 31 d’octubre

Termini d'execució de les accions formatives
La data màxima d’inici de les accions serà el 30 de desembre de 2012.
La data màxima de finalització de les accions serà el 30 de juny de 2013.

Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 GANDESA
Tel. 977 420018 · Fax 977 420395
e-mail: deconomica@terra-alta.org

