
Subvenció de contractes per a joves
 Foment de la contractació (SOC - Contractació) 

2Pressupost
125 M€

·  Fomentar la contractació de persones joves, durant un any,  en situació
d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat.
·  Fomentar la contractació en pràctiques, durant un any, de joves en situació
d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.

1Objectiu

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada
pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i
finançada pel Fons Social Europeu com a part de la
resposta de la Unió Europea a la pandèmia de
Covid-19.

62.500.000 € per contractes en pràctiques i
62.500.000 € per contractes indefinits.

3Persones destinatàries

Persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys, que estiguin inscrites al SOC com
DONO, el dia anterior a la data de contractació i que tinguin capacitat per formalitzar un
contracte de treball en el moment de la seva signatura.
En cas de la convocatòria específica per contractes en pràctiques cal que acreditin la
possessió d’un 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 la modalitat
del contracte de treball en pràctiques.

5Sol·licituds4
Les persones físiques o jurídiques privades, les cooperatives de treball associat i
les comunitats de bens amb capacitat per subscriure, com empresàries, un
contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a
Catalunya.

Entitats o persones
beneficiàries

Des del 31 de desembre de 2021 a
las 9h fins al 31 de març de 2022 a
les 15h.
Límit de 5 contractes per empresa o
del 50% de la plantilla.
 

La subvenció de les contractacions és de 17.684,52
euros per a un contracte de 12 mesos.

7
6Inici i termini de

les accions

Normativa

Els contractes es poden iniciar des del 31 de novembre fins al 28 de
febrer de 2022 i i seran subvencionables com a màxim fins el 27 de
febrer de 2023.

Resolució  EMT/3861/2021, de 22 de desembre

TràmitacióOrdre  EMT/214/2021, de 17 de novembre

Resolució EMT/3862/2021, de 22 de desembre8
Contacte

Si ets una empresa: 
contractacio_joves.soc@gencat.cat

Informació subvencions

serveiocupacio.gencat.cat#FonsUECat #FonsREACT-EU

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=917418&type=01&language=ca_ES
https://web.gencat.cat/ca/tramits/cercador/?queryNat=Subvencions+per+al+foment+a+la+contractaci%C3%B3+de+persones+joves+en+situaci%C3%B3+d%E2%80%99atur
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=914729&type=01&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=917395
mailto:planificacioiassistenciatecnicaoj.soc@gencat.cat
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/entitats-i-proveidors/ajuts-i-subvencions/convocatories-2021/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/

