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SOC - Contractació joves: contractació de persones joves
en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball
associat.
SOC - Contractació pràctiques: contractació en pràctiques
de persones joves en situació d'atur per a empreses i
cooperatives de treball associat.

Fomentar la contractació de persones desocupades menors de
30 anys durant un any i a jornada completa.

Programes SOC
Contractació joves

Persones destinatàries

Persones més grans de 16 anys i menors de 30 anys.
Inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del SOC com a  
demandants d’ocupació no ocupades ( DONO) i amb
capacitat per formalitzar un contracte en el moment de la
seva signatura.
En el cas de contractes en pràctiques: títol universitari o
de formació professional de grau mig o superior o títols
oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un
certificat de professionalitat, que els habilitin per a
l’exercici professional, així com complir els requisits que
exigeix aquesta modalitat de contracte.

Tots aquests requisits s'han de poder acreditar  el dia hàbil
laborable immediatament anterior a l'inici del contracte.

Objectiu

Entitats beneficiàries
Les cooperatives de treball associat. Les persones físiques o
jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat
per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball
amb establiment operatiu a Catalunya.
El nombre de contractes subvencionables no pot ser
superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat
beneficiària, excepte quan només hi hagi 1 persona
contractada. En aquest cas, el nombre de contractes
subvencionables serà com a màxim 1.

Inici i termini de les accions
Contractes d'un any de durada, subscrits des d’un mes abans
de l’entrada en vigor de la resolució de la convocatòria ( 31 de
desembre de 2021) i fins a 28 de febrer de 2022.

Quantia de la subvenció
L'import de la subvenció de les contractacions és d’un mòdul
únic de 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos.

Termini sol·licituds
Des del 31 de desembre de 2021 a les 9h fins al 31 de març de
2022 a les 15h.

Documentació a presentar

Memòria tècnica i/o econòmica del contracte de treball,
segons model normalitzat (G146NFOC002).
Contracte de treball objecte de l'ajut, degudament signat i
comunicat a Contrat@.
Poder suficient en dret que acrediti facultats de
representació del signatari (obligatori si no es pot consultar
en registres o  la signatura electrònica no ho acredita).
En cas de societats civils privades (SCP), còpia de
l'escriptura pública o contracte de constitució.

Formulari de sol�licitud de subvenció per al foment a la
contractació en pràctiques de joves en situació d'atur 2021,
que ha d'incloure:

Informació
ofertes_smo@ajgirona.cat
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Programes SOC
Contractació laboral de persones

de 30 i més anys / SOC-CONT30IMES
Objectiu

Fomentar la contractació de persones desocupades
majors de 30 anys durant un any i a jornada completa. 

Són subvencionables els contractes indefinits i temporals amb una durada
mínima de 12 mesos, i els contractes d'obra i servei que aportin una declaració
responsable que indiqui una durada mínima del contracte de 12 mesos. 

Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones, o
persones desocupades de llarga durada (s’entén per llarga
durada la persona desocupada durant un mínim de 12
mesos continuats o no, durant els 18 mesos anteriors a la
contractació).
Inscrites a l’Oficina de Treball corresponent del Servei
Públic d’Ocupació com a persones demandants
d’ocupació no ocupades (DONO) i amb capacitat per
formalitzar un contracte en el moment de la seva
signatura.

Les persones destinatàries no poden haver estat contractades
per la mateixa persona o entitat sol.licitant en els 12 mesos
anteriors al contracte pel qual es demana la subvenció.

Totes aquests requisits s’han de poder acreditar el dia hàbil
laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.

Les entitats sense ànim de lucre (incloent les associacions i
fundacions).
Les cooperatives de treball associat.
Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de
béns, amb capacitat per subscriure un contracte de
treball.

Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones o
entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a
Catalunya i concretament:

Se subvencionarà un màxim de 5 contractes per persona o
entitat sol�licitant. No es preveuen substitucions en el cas de
baixes prematures de les persones contractades.

L'import de la subvenció de les contractacions és d’un mòdul
econòmic mensual de de 1.473,71 euros.
La referència utilitzada en la determinació de la quantia és el
salari mínim interprofessional pel 2021.

Termini de presentació de sol�licituds dins un màxim de 2
mesos des de la data d'inici del contracte de treball, durant el
període del 10 de gener de 2022 al 31 de maig de 2022.. 
Si una mateixa sol�licitud inclou més contractes, l'entitat
contractant disposarà del termini de dos mesos a comptar
des de la data d'inici del darrer contracte.

Memòria tècnica i econòmica del contracte de treball,
segons model normalitzat.
Contracte o contractes de treball objecte de l'ajut,
degudament signat i comunicat a Contrat@.
Poder suficient en dret que acrediti facultats de
representació de la persona signatària (obligatori quan no
es pugui acreditar en registres o en la signatura digital).
En cas de societats civils privades (SCP), còpia de
l'escriptura pública o contracte de constitució.

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva. Les sol�licituds
s’instruiran per ordre de presentació i fins a l’exhauriment del pressupost.

Persones destinatàries

Entitats beneficiàries

Quantia de la subvenció

Termini sol·licituds

Documentació a presentar

Procediment de concessió
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Informació: ofertes_smo@ajgirona.cat


