
 

 

AJUT ECONÒMIC PER LA FORMACIÓ DE COL·LECTIUS ESPECIALMENT VULNERABLES 

 

A. ANTECEDENTS 

Els serveis de formació desenvolupen diferents cursos dirigits a formar professionals: 

- Carnissers, especejadors de canals 

- Peixaters 

- Mossos de magatzem de productes alimentaris 

- Floristes 

Aquests cursos contemplen una part de capacitació tècnica (formació teòrico-pràctica), entre 

100 i 185 hores, en funció del curs, i una altra de pràctiques en empreses, de 50 hores. 

El nombre màxim d’alumnes per cada curs és de 15. 

L’objectiu és que després de la realització del curs s’aconsegueixi trobar una ocupació , la qual 

cosa  s’ acaba aconseguint en un promig el 70% de l’alumnat . 

 

B. CURSOS PER ENITATS DE CAIRE SOCIAL 

Com a conseqüència de l’alt percentatge d’inserció laboral, moltes entitats socials es mostren 

interessades en realitzar un curs a Mercabarna. 

Els cursos més sol·licitats per part d’aquestes entitats són:  

1. PEIXATERIA (120 hores teòriques i 50 hores pràctiques) 

2. CARNISSERIA I XARCUTERIA (185 hores teòriques i 50 hores pràctiques) 

3. CARNISSERIA  (160 teòriques i 50 hores pràctiques) 

4. MOSSO DE MAGATZEM (100 hores teòriques i 50 hores pràctiques) 

El cost dels cursos és el següent: 

1. PEIXATERIA: 16.663,76 euros 

2. CARNISSERIA I XARCUTERIA:  24.603,00 euros 

3. CARNISSERIA: 20.736,65 euros 

4. MOSSO DE MAGATZEM: 10.605,46 euros 

 

C. AJUT ECONÒMIC  

Per tal de fomentar la formació i la posterior inserció laboral, durant el 2018, Mercabarna 

ajudarà a 3 entitats en la realització d’un curs dels mencionats en l’apartat B. 

 



 

 L’ajut per a cadascun dels cursos és el següent: 

1. PEIXATERIA: 2.173,53euros 

2. CARNISSERIA I XARCUTERIA:  3.209,09 euros  

3. CARNISSERIA: 2.704,78  euros 

4. MOSSO DE MAGATZEM: 1.383,32 euros 

El nombre màxim d’alumnes per cada curs serà 15. 

A l’any 2018 s’assignaran 3 ajuts econòmics a 3 entitats. 

 

D. REQUISITS PER ACOLLIR-SE A L’AJUT ECONÒMIC 

Per tal de poder accedir a aquests ajuts, les entitats socials hauran de complir una sèrie de 

requisits: 

1. Acreditació del Registre de l’entitat 

2. Que l’àmbit d’actuació de l’entitat sigui Barcelona capital i/o província 

3. Acreditació de la trajectòria de l’entitat en matèria d’inserció laboral 

4. Acompanyament per part de l’entitat al col·lectiu a que es dirigeix pel que fa a 

competències transversals així com en el procés d’inserció 

5. En relació a les fonts de finançament, l’entitat que opti a l’ajut, haurà d’acreditar les 

fonts de finançament que rep i justificar que el destí d’aquest finançament no li 

permet assumir la totalitat de la despesa del curs. 

6. En relació al col·lectiu que atén l’entitat, a l’hora d’atorgar l’ajut, es prioritzarà que 

aquest vingui derivat de Serveis Socials, i a més compleixi algun dels següents punts: 

a. Famílies amb tots els membres a l’atur i amb menors a càrrec 

b. Aturats de llarga durada que no comptin amb ajuts econòmics 

c. Joves de famílies desestructurades que no assoleixen l’índex de la renda de 

suficiència de Catalunya. 

d. Dones que hagin patit la violència masclista i no assoleixin la renda de 

suficiència de Catalunya 

e. Refugiats  

 

E. DESIGNACIÓ DE PLACES 

La convocatòria per assolir l’ajut econòmic per l’any 2018 quedarà oberta el dimecres 7 de 

març de 2018.  

La designació de places es realitzarà en base els requisits de l’apartat D.  

En cas de que totes les candidatures reuneixin els criteris esmentats, les places s’assignaran 

atenent la data de sol·licitud. 


