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D S V  I N F O R M A

AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ

Benvolgut/da, l’ORDRE EMT/214/2021 (DOGC 22-11-21) i l’ORDRE EMT/214/2021 (DOGC 22-11-21)’, 
disposen línies de subvencions per a la contractació laboral, segons els termes i condicions que us 
detallem a continuació.

 SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES DE 30 I MÉS ANYS

Termini sol·licituds: fins el dia 31-05-2022, a les 15.00 hores.

Les persones o entitats sol·licitants disposaran d’un termini de presentació de sol·licituds de dos me-
sos des de la data d’inici del contracte de treball, dins dels marges establerts al paràgraf anterior.

Objecte: subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 anys i més, en el marc de les 
actuacions previstes a la base 2.1.a) de l’annex 1 “foment de la contractació” de l’Ordre EMT/214/2021 
per la qual s’aproven bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l’ocupació i 
de la contractació de persones en situació d’atur.

Beneficiàries: les persones o entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya 
que preveu la base 3.1, lletres b, c i e de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021:

1. Les entitats sense ànim de lucre, així com les associacions i fundacions;

2. Les cooperatives de treball associat. 

3. Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure, 
com a empresàries, un contracte de treball. 



No en poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d’inserció ni les empreses de 
treball temporal.

Requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària: entre d’altres

• Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a 
la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·li-
citada i/o obtinguda, per tal d’informar sobre la concurrència d’ajuts per a la mateixa activitat.

• No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la que 
contractaran, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones 
participants

Actuacions subvencionables de la present convocatòria:

En aquesta convocatòria són subvencionables els contractes indefinits i els contractes temporals 
amb una durada mínima de 12 mesos.

Els contractes s’han de fer a temps complet i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya. Aquestes 
condicions no es poden alterar durant el període subvencionable.

El període subvencionable es determina en funció de la data de subscripció del contracte i de la data 
de finalització del programa i ha de ser com a màxim de 12 mesos. No se subvencionarà el període de 
contracte que vagi més enllà del 31 de desembre de 2022.

Per a aquesta convocatòria s’estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per per-
sona o entitat beneficiària i no es preveuen substitucions en el cas de baixes prematures de les per-
sones contractades.

Termini d’execució:

El termini d’execució de les actuacions subvencionables que preveu aquesta Resolució s’inicia l’en-
demà de la data de publicació al DOGC d’aquesta Resolució de convocatòria i finalitza el 31 de des-
embre de 2022.

Persones destinatàries d’aquesta convocatòria:

• Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.

• Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones aturades de llarga durada.



S’entén per persona aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en situació d’atur 
o no donada d’alta a la Seguretat Social un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 
mesos anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.

Aquestes persones han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació i han de tenir capacitat per 
formalitzar un contracte de treball en el moment de la signatura.

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

• Les persones destinatàries han d’estar inscrites a l’oficina de Treball corresponent del Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya com a persones demandants d’ocupació.

• Tots els requisits i les condicions que preveu aquest article s’han de poder acreditar el dia hàbil 
laborable immediatament anterior a l’inici del contracte.

Quantia: del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros.

SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES I CONTRACTES EN PRÀCTIQUES.

Termini sol·licituds: finalitza el dia 31-03-2022, a les 15.00 hores.

Objecte: subvencions destinades a la contractació de persones joves i contractació en pràctiques de 
persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat.

Beneficiàries: les persones o entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya 
que preveu la base 3.1, lletres c i e de l’annex 1 de l’Ordre EMT/214/2021:

• Les cooperatives de treball associat.
• Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per a subscriure, 

com a empresàries, un contracte de treball.

Queden excloses les persones jurídiques privades sense ànim de lucre (associacions i fundacions). No 
poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses d’inserció ni les empreses de treball 
temporal.

Quantia: mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 €. En conseqüència, la subvenció de les contracta-
cions previstes en aquesta Resolució és de 17.684,52 € per a un contracte de 12 mesos.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per a aquesta convo-
catòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat benefi-
ciària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. 
En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.



CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES EN SITUACIÓ D’ATUR.

Actuacions subvencionables: es consideraran actuacions subvencionables els contractes de la mo-
dalitat de contracte en pràctiques i amb una durada mínima d’un any en jornada a temps complet.

Persones destinatàries: per a aquesta convocatòria les persones destinatàries dels contractes de 
treball subvencionats han de ser persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les 
persones amb discapacitat, i han de complir els següents requisits específics:

• Estar inscrites en 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 a formalitzar un 
contracte de treball en pràctiques en el moment de la seva signatura.

• Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o 
títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els ha-
bilitin per a l’exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del con-
tracte de treball en pràctiques.

Tots els requisits i les condicions han de poder-se acreditar el dia hàbil laborable immediatament 
anterior a l’inici del contracte.

Termini d’execució: Les accions subvencionables poden iniciar-se un mes abans de la publicació 
d’aquesta convocatòria i fins al 28 de febrer de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer 
de 2023.

CONTRACTACIÓ PERSONES JOVES EN SITUACIÓ D’ATUR

Actuacions subvencionables: es consideraran actuacions subvencionables els contractes de qual-
sevol de les modalitats de contractació laboral vigents, excepte el contracte en pràctiques i el con-
tracte de formació i aprenentatge i amb una durada mínima d’un any en jornada a temps complet.

Persones destinatàries: han de ser persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les 
persones amb discapacitat, i han de complir els requisits específics següents:

• Estar inscrites en l’Oficina de Treball corresponent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com 
a persones demandants d’ocupació no ocupades (DENO) i amb capacitat per a formalitzar un 
contracte de treball en el moment de la seva signatura.

• 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 apre-
nentatge.

Tots els requisits i les condicions han de poder-se acreditar el dia hàbil laborable immediatament 
anterior a l’inici del contracte.

Termini d’execució: Les accions subvencionables que preveu aquesta Resolució poden iniciar-se un 
mes abans de la publicació d’aquesta resolució de convocatòria i fins al 28 de febrer de 2022 i han de 
finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023.


