Programa FORMA’T 2008-2009
Formació adreçada als treballadors i treballadores

FORMA’T és un programa del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
mitjançant el qual s’ofereix subvenció a les empreses pels costos generats
per la formació dels seus treballadors i treballadores.
Aquest programa inclou les línies d’actuació següents:
§ Idiomes: inclou l’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.
OBJECTIU
§ Prevenció de riscos laborals: inclou formació teòrica i pràctica en
matèria de prevenció de riscos, que sigui suficient i adequada al lloc de
treball o la funció de cada treballador/a preferentment la formació
orientada a prevenir les lesions més representatives quantitativament
§ Transferència de coneixements: qualsevol altra activitat formativa
que suposi una millora de les competències professionals dels
treballadors i treballadores, com poden ser màsters, postgraus, etc. En
cap cas poden ser assignatures universitàries.

BENEFICIARIS DE
LES ACCIONS

§ Treballadors/es en actius de petites, mitjanes i grans empreses el centre
de treball del/s qual/s estigui situat a Catalunya.

Treballadors autònoms i Empreses que vulguin invertir en formació per als
seus treballadors i treballadores que reuneixin el següents requisits:

ENTITATS
BENEFICIARIES

IMPORTS
SUBVENCIONABLES

SOL·LICITUD I
TERMINIS

§ Empreses amb centre de treball a Catalunya
§ Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social
§ Les empreses de més de 50 treballadors/es, ha de complir amb l’obligació
d’un mínim de 2% del personal discapacitat.
§ Complir la normativa de política lingüística.
§ Si és una empresa de 25 o més treballadors ha de declarar i indicar els
mitjans que utilitzarà com a mesura de prevenció o detecció dels casos
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe.

§ Fins al 70% del cost de la formació rebuda pels treballadors/es en el cas
de petites i mitjanes empreses i treballadors/es autònoms/ònomes.
§ Fins al 30% del cost de la formació rebuda pels/per les treballadors/es en
el cas de grans empreses.
§ Queden excloses despeses vinculades a la participació del treballador en
l’acció formativa tal com dietes, transport i d’altres no directament
associades al cost de la formació.

§ Imprès de sol·licitud es pot descarregar ww.oficinatreball.net
§ El termini de sol·licituds és fins el 30 de setembre de 2009
§ Ordre TRE/486/2008, de 6 de novembre on s’estableixen les bases

