
 

 
Catàleg virtual de formació 

 
 
 

Procediment per accedir al catàleg  
 
a. La sol·licitud per formar part del Catàleg virtual de formació s’ha de presentar al registre 

del CCM segons model establert (doc.1), adjuntant la fitxa amb les accions formatives 

(doc.2)  i la Declaració jurada (doc.3). 

b. L’empresa o entitat pot presentar un màxim de 3 cursos/tallers formatius, aquests es 

poden presentar de cop quan es fa la sol·licitud inicial per incorporar-se al Catàleg virtual, 

o bé de manera progressiva durant el temps de vigència, sent el temps màxim de 

vigència (12 mesos) comptabilitzant-se des de la primera data de sol·licitud. 

c. Pel segon any, si l’empresa o entitat vol seguir estant en el Catàleg virtual, caldrà que a 

més de fer-ne la sol·licitud, presenti un justificant del nivell de satisfacció dels alumnes en 

relació als cursos oferts i realitzats, d’un 4 sobre 5 (sent el nº4 un valor de “bé”, el nº1 un 

valor de “malament”, i el nº5 un valor de “molt bé”), en cas contrari no serà admesa la 

seva sol·licitud per formar part del Catàleg virtual. 

d. Formar part del Catàleg virtual de formació està subjecte a un Preu Públic de 50€/any 

(sense IVA) recollit en l’Ordenança fiscal reguladora nº21 del CCM. 

 

 

Requisits d’accés i documentació a presentar 
 

1. Antiguitat d’1 any com a mínim com empresa o entitat o bé alguns dels seus membres de 

la direcció : 

- Documentació a presentar: còpia d’alta de l’IAE, CV de l’empresa i en especial on es 

detalla l’experiència en accions formatives. 

2. Experiència dels experts docents on es valorarà el anys d’experiència, la formació i -

titulació obtinguda.  

- Documentació a presentar: CV dels experts docents dels cursos oferts. 

3. Viabilitat i estabilitat econòmica de l’empresa o entitat: 

- Certificació actualitzada d’Hisenda d’estar al corrent de pagament 

- Certificació actualitzada de la Seguretat Social d’estar al corrent de pagament. 

 

 

 


