Contractació de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball
associat: RESOLUCIÓ EMT/3861/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la conv
(gencat.cat)
Recordeu que les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació
i de la contractació de persones en situació d'atur (SOCCONTRACTACIÓ), van ser publicades a
l’ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre.
RESUM Subvenció contractació de persones joves en situació d’atur
Persones destinatàries:
Persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb
discapacitat, i han de complir els requisits següents:
a) Estar inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya com a persones demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat
per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
b) Complir els requisits que exigeixi la modalitat del contracte de treball que se subscrigui
d’entre els tipus de contracte vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte
de formació i aprenentatge.
Tots els requisits i les condicions s’han de poder acreditar el dia hàbil laborable immediatament
anterior a l’inici del contracte.
Beneficiàries d'aquesta subvenció:
- Cooperatives de treball associat.
- Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per
subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb
establiment operatiu a Catalunya.
Queden excloses agències de col·locació, persones jurídiques privades sense ànim de lucre
(associacions i fundacions), empreses d'inserció i empreses de treball temporal.
Contractació:
- Qualsevol modalitat de contractació laboral vigent, amb una durada mínima d’un any
en jornada a temps complert,
- No seran subvencionables els contractes en pràctiques i els contractes de formació i
aprenentatge.
- El contracte es pot haver formalitzat fins a 1 mes d’anterioritat a la Resolució.
- La data límit per subscriure contractes és el 28 de febrer de 2022, inclòs.
- Es pot subscriure un contracte per una durada superior o un contracte indefinit. En
aquests casos la part subvencionada seran els dotze primers mesos.
Important: Les entitats beneficiàries han de formalitzar un contracte de treball amb una persona
treballadora de nova incorporació. En cap cas, ha de representar un lloc estructural.

Subvenció:
- És d’un mòdul equivalent al Salari Mínim Interprofessional de l’any 2021 per jornada
completa amb un màxim de 12 mesos.

-

Prenent com a referència el Salari Mínim per aquesta convocatòria es fixa una quantia
de 1.473,71 euros mensual.
La sol·licitud sempre s’ha de fer per 12 mesos. Si el contracte finalment no arriba als
12, es farà una revocació proporcional al temps que hagi mancat per arribar-hi.
El termini de presentació de sol·licituds comença el 31 de desembre de 2021 a les
9:00 hores i finalitza el dia 31 de març de 2022, a les 15:00 hores.

Tràmit per a la sol·licitud de la subvenció:
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvenci
ons-per-al-foment-de-la-contractacio-de-persones-joves-en-situaciodatur?category=76e71568-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
Guia de sol·licitud de contractació:
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/70_entitats_i_proveidors/ajuts-isubvencions/Convocatories_2021/Convocatories/Contractacio_joves_empreses/Guia_sol_CO
NTRACT21_v5_2.pdf

