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FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE JOVES EN SITUACIÓ D’ATUR



1- Modalitats contractuals

Qualsevol modalitat de contractació 

laboral vigents (excepte el contracte en 

pràctiques i el contracte de formació i 

aprenentatge)

Contractació en pràctiques de 

persones joves en situació d'atur per 

a empreses i cooperatives de treball 

associat (SOC - Contractació 

pràctiques)

Contractació de persones joves en 

situació d'atur per a empreses i 

cooperatives de treball associat (SOC –

Contractació Joves)

Dues subvencions que inclouen diferents modalitats de contractació:

1 2

Modalitat de contracte en pràctiques

Subvenció de contractes per a joves (finançament dels fons 

Europeus REACT-EU)

Durada mínima d’un any en jornada a temps 
complet



Les entitats 

sense ànim de 

lucre així com les 

associacions i 

fundacions

Persones físiques o 

jurídiques privades i 

les comunitats de 

béns amb capacitat 

per subscriure, com 

empresàries, un 

contracte de treball

Les cooperatives 

de treball associat

2- Entitats beneficiàries de la 
subvenció?



3- Quins requisits han de complir les 
persones joves a contractar?

Contractació en pràctiques de 

persones joves en situació d'atur per a 

empreses i cooperatives de treball 

associat (SOC - Contractació 

pràctiques)

Contractació de persones joves en 

situació d'atur per a empreses i 

cooperatives de treball associat (SOC 

– Contractació Joves)

Les persones joves a contractar han de ser:

 Més grans de 16 anys i menors de 30

 Inscrites al SOC com a persones demandants d'ocupació no 

ocupades (DONO)

 Acreditar el nivell formatiu i els requisits 

que exigeix la modalitat del contracte de 

treball en pràctiques.

 Complir els requisits que exigeixi la 

modalitat del contracte de treball que se 

subscrigui d'entre els tipus de contracte 

vigents



4- Procediment per a presentar la 
sol·licitud de subvenció

Terminis: 
S’amplia el termini de presentació de sol·licituds fins al 30 d’abril

Termini d’execució, des d’un més abans de la Resolució i com a màxim des de l’1 d’abril del 2022 i fins el 31 de 

març de 2023

Documentació obligatòria a presentar amb el document de sol·licitud: 

 Contracte de treball degudament signat i comunicat a Contrat@

 Memòria tècnica

Canal de presentació de sol·licituds:

• A través de Tràmits Gencat o Canal Empresa 

Indicacions per realitzar el tràmit:

• Cal tenir el certificat digital instal·lat a l’ordinador: IDCAT

• Tenir instal·lat l’Adobe Reader versió 9.1 o superior



5- Pagament i quantia de la 
subvenció

SUBVENCIÓ: 17.684,52€ 

(1473,71€/mes x 12 mesos)

Finançats pels fons europeus REACT-EU

 Bestreta del 80% de l’import atorgat a partir de la seva 

concessió

 El 20% restant un cop hagi estat degudament justificada 

l'execució de l'actuació subvencionada

Com s’efectuarà el pagament de la subvenció?



CONTACTE

En cas de dubte podeu: 

Adreçar la consulta a:

contractacio_joves.soc@gencat.cat

Consultar les guies de sol·licitud i prescripcions tècniques 
publicades a la web del SOC



Gràcies per la vostra 

atenció!


