
 

AJUTS PER LA FORMACIÓ DE PERSONES A L´ATUR I FAMÍLIES NOMBROSES O MONOPARENTALS 

 

1. Antecedents 

Al llarg del 2019 els Serveis de formació de Mercabarna desenvoluparan 4 cursos de formació en obert 

en modalitat semipresencial  (2 de peixateria i 2 de carnisseria), la informació dels quals estarà disponible 

a la pàgina web de Mercabarna. En cada formació hi podrà participar un màxim de 15 alumnes. 

Mercabarna atorgarà 32 ajuts (descomptes) a les persones que compleixin els requisits que s´exposen a 

continuació. 

2. Destinataris de l´ajut i requisits d´atorgament dels mateixos 

Es podran acollir als ajuts 32 persones en total.  

En relació a l´atorgament dels descomptes, aquest es produirà per ordre de formalització de la matrícula, 

fins que s’esgotin i sempre demostrant que  es compleixin alguns dels següents requisits: 

- Estar inscrit t a l'oficina d'ocupació com a demandant d'ocupació durant 12 mesos o més i no tenir 
dret a subsidi d’atur.  

- Ser membre de família nombrosa o monoparental 

L'acreditació s'efectuarà en el moment de formalitzar la matrícula, que es durà a terme a través d´un 
formulari que entregarà els Serveis de Formació de Mercabarna. 

3. Els descomptes: quantitats i condicions per a fer-los efectius 

Mercabarna atorgarà un màxim de 32 descomptes del 50% de l’import del curs, 16 per la formació de 

peixateria i 16 per la formació de carnisseria-xarcuteria. La quantia del mateix serà: 

CURS  PREU DEL CURS 50% DE DESCOMPTE 

PEIXATERIA  1.360,00 EUROS 680,00 EUROS 

 

CURS PREU DEL CURS 50% DE DESCOMPTE 

CARNISSERIA 1.700,00  EUROS 850,00  EUROS 

 

Aquest descompte es farà efectiu de la següent manera: 

L´alumne haurà d´abonar el 50% de l’import de la matrícula en el moment de formalitzar-la, i la resta, el 

50% de l’import establert per a cada curs, s’abonarà en forma de pagaments mensuals (3 mesos en el cas 

de peixateria i 4 mesos pel de carnisseria). 

Es podrà sol·licitar aquest ajut a partir del 25 de gener de 2019. 

 

 

Barcelona, 24 de gener de 2019 

Serveis de Formació de Mercabarna 


