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Ajuts a la contractació
Convocatòria 2020 

Es trobin al corrent de pagaments tributaris.

No hagin amortitzat llocs de treball indefinits
mitjançant acomiadaments declarats
improcedents per l’autoritat competent o
acomiadaments objectius durant els tres
mesos anteriors a la contractació
subvencionada.

No hagin estat sancionades en matèria
d’integració laboral de persones amb
disminució, relacions laborals o seguretat i salut
en el treball.

Disposin d’un sistema d’organització i gestió de
la prevenció de riscos laborals.

Compleixin amb la normativa vigent pel que fa a
gestió de subvencions, igualtat de tracte i
oportunitats, assetjament per raó de sexe,
finances públiques, ajuts de mínimis i protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals.

Hagin justificat qualsevol subvenció
anteriorment atorgada per l'Ajuntament de
Girona.

Les entitats, amb plantilla superior a 50
treballadors/es, que, havent participat en
convocatòries anteriors, no hagin disminuït la
plantilla i tinguin com a mínim el 70% dels
treballadors/ores en situació laboral fixa.

Quines entitats poden sol·licitar la subvenció?

 
Les empreses, professionals autònoms/es i
entitats sense afany de lucre amb domicili social,
delegació o centre de treball ubicat a Girona o la
seva àrea d’influència que:
 

 

 

 

 

 

 

 

Bestreta del 50% de l’import total aprovat en el
termini de 60 dies hàbils des de la resolució de
concessió de la subvenció.
Pagament del 50% restant en el termini de 60 dies
hàbils a partir de l’aprovació de la justificació
econòmica.

 
Quan es pot sol·licitar?
Període 1: de l'1 al 15 de juny de 2020
Període 2: de l'1 al 15 de desembre de 2020
 
Termini de resolució
6 mesos a partir del dia de finalització de cada termini
de presentació de sol·licituds.
 
Quins són els terminis de pagament?
 

16-29
anys

30-44
anys

> 45
anys

Estar participant en accions de millora de
l’ocupabilitat de l'SMO, o fins a un màxim de 6
mesos posteriors a la seva finalització.
Trobar-se en situació d’atur o tenir contracte laboral
d’un màxim de 15 hores setmanals.
Residir i estar empadronades al municipi de Girona.
Formar part d'algun dels col·lectius prioritaris
detallats a l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació
2012-2020.
No haver prestat serveis a l'empresa o entitat
contractant amb anterioritat a la contractació.

Data d'alta a la Seguretat Social a partir del dia
01/01/2020 i fins el 15/12/2020.
Durada mínima: 3 mesos. Les successives
pòrrogues seran subvencionables fins al límit màxim
establert per a cada franja d'edat.
Jornada laboral: completa o, com a mínim, mitja
jornada.  
Màxim 5 contractacions a l’any per empresa o
entitat.

Quins requisits han de tenir les persones
treballadores?
 

 

Quins contractes són subvencionables?
 

 

Quin és el règim de concessió de les subvencions?
 

Concurrència competitiva mitjançant convocatòria
oberta. Atorgament a partir d'una valoració de les
sol·licituds presentades, en funció dels criteris
establerts a les bases reguladores, fins a l’esgotament
de la dotació pressupostària.

 

Com es calcula l’import de la subvenció?
 

A partir d’un percentatge del SMI:
950€ per cadascun dels mesos de durada del
període subvencionable.
 

Les quanties per tram són les següents:

Jornada Import 
mensual 6 mesos 12 mesos

Completa
Parcial

Completa
Parcial

Completa
Parcial

712,50€
475,00€

950,00€
712,50€

950,00€
712,50€

4.275,00€
2.850,00€

5.700,00€
4.275,00€

 

5.700,00€
4.275,00€

 

11.400,00€
8.550,00€

 

Contractació persones
sense permís treball o 
residència permanent.

Jornada completa
950,00€

 
11.400,00€

 

0,00€
0,00€

Coŀlectiu

0,00€
0,00€

0,00€
 


