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SUBVENCIONS EUROPEES PER A LA CONTRACTACIÓ DE 

PERSONES JOVES (16 a 29 anys) 
 
Actualment, a Catalunya hi ha 167.000 joves menors de 30 anys percebent la prestació per 
desocupació, el que suposa una taxa d’atur del 24%.  
 
Per aquest motiu, des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), s’han obert 
convocatòries per a la concessió de subvencions publiques destinades a fomentar la 
contractació de persones joves en situació de desocupació.  
 
En concret, es subvencionaran dues modalitats de contractació laboral: 
 

1. Contractació ordinària (EMT /3861/2021, de 22 de desembre) 
2. Contractació  en pràctiques (EMT /3862/2021, de 22 de desembre) 

 

 
1. CONTRACTACIÓ ORDINÀRIA DE PERSONES JOVES EN SITUACIÓ DE 

DESOCUPACIÓ PER EMPRESES I COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT. 
(Remissió al EMT /3861/2021, de 22 de desembre i ORDRE EMT/214/2021, de 17 de 

novembre) 
 

 
ACTUACIONS 

SUBVENCIONABLES 
 

 
La subscripció de contractes laborals en qualsevol de les seves 
modalitats. 
Excepcions:  

 Contracte en pràctiques  

 Contracte de formació i aprenentatge 
Requisits: 

 Duració mínima d’un any en jornada a temps complert 
 

 
ENTITATS 

BENEFICIÀRIES 
 

 

 Cooperatives de treball associat 

 Persones físiques o jurídiques 

 Comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com 
empresàries, un contracte laboral.  
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Excepcions:  

 Persones jurídiques privades sense ànim de lucre 
(associacions, fundacions).  

Requisits: 
Base 4.1 Annex 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones 
en situació d'atur”.  
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
 

 
PERSONES 

DESTINATÀRIES 
 

 

 Majors de 16 anys i menors de 30 anys 
Requisits:  

 Inscrits al SOC com a demandants de feina no ocupats 

 Capacitat per formalitzar un contracte en el moment de la 
seva subscripció.  

 Complir requisits que exigeix la modalitat contractual 
escollida.  
 

**TOTS AQUESTS REQUISITS HAURAN D’ACREDITAR-SE EL DIA 
HÀBIL LABORAL INMEDIATAMENT ANTERIOR A L’INICI DEL 
CONTRACTE 

 

 
QUANTITATS 

SUBVENCIONABLES 
 

 

 17.684,52€ per contracte de 12 mesos (1.473,71€ 
mensuals/48.45€ al dia) 

 
¿QUANTS 

CONTRACTES PUC 
SUBVENCIONAR PER 
PERSONA O ENTITAT 

BENEFICIÀRIA? 
 

 

 Per aquesta convocatòria NO poden superar els 5, ni el 50% 
de la plantilla de l’entitat 
Excepcions:  

 Quan es tracti d’una PF/PJ que tingui 1 persona contractada. 
En aquest cas, només se’n podrà subvencionar 1.  

 

 
SOL·LICITUDS I 
TERMINIS DE 
PRESENTACIÓ 

 
De l’ 1.01.2022 al 31.03.2022 (a les 15:00 hores) 
Mitjans de presentació i requisits:  
Base 10, Annex 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones 
en situació d'atur”.  
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
 

 
DOCUMENTACIÓ 

ADJUNTA A LA 
SOL·LICITUD 

 
 

 
Base 11, Annex 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de  
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones 
en situació d'atur”. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
 
Especificacions:  

 La memòria tècnica es realitzarà segons model normalitzat 
(G146NFOC-001) 

 S’ha de presentar el contracte de treball objecte de l’ajuda, 
degudament signat i comunicat a Contrat@ 

 

 
REQUISITS 

D’OBTENCIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ 

 

 
Base 13, Annex 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones  
en situació d'atur”. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
 

 
ÒRGANS 

COMPETENTS 
 

 

 Instrucció: Àrea d’ocupació juvenil del SOC 

 Resolució: Titular de la Direcció del SOC de Catalunya 

 Termini màx. Resolució: 6 mesos des de  la presentació de 
la sol·licitud.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
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2. CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES EN SITUACIÓ DE 
DESOCUPACIÓ PER A EMPRESES I COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT. 

(Remissió al EMT /3862/2021, de 22 de desembre i ORDRE EMT/214/2021, de 17 de 
novembre) 

 
 
 

ACTUACIONS 
SUBVENCIONABLES 

 

 
La subscripció de contractes en pràctiques de persones joves en 
situació de desocupació.  
Requisits: 

 Duració mínima d’un any en jornada a temps complert 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENTITATS 
BENEFICIÀRIES 

 

 

 Cooperatives de treball associat 

 Persones físiques o jurídiques 

 Comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com 
empresàries, un contracte laboral.  

Excepcions:  

 Persones jurídiques privades sense ànim de lucre 
(associacions, fundacions). 

Requisits: 
Base 4.1 Annex 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones 
en situació d'atur”.  
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

PERSONES 
DESTINATARIES 

 

 

 Majors de 16 anys i menors de 30 anys 
Requisits:  

 Inscrits al SOC com a  demandants de feina no ocupats 

 Acreditar la possessió d’un títol universitari o de FP de grau 
mitjà/superior, de títols oficialment reconeguts com 
equivalents o,  d’un certificat de professionalitat que els 
habiliti per l’exercici professional. 

 Complir requisits que exigeix la modalitat contractual 
escollida.  

 
**TOTS AQUESTS REQUISITS HAURAN D’ACREDITAR-SE EL DIA 
HÀBIL LABORAL INMEDIATAMENT ANTERIOR A L’INICI DEL 
CONTRACTE. 
 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
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QUANTITATS 

SUBVENCIONABLES 
 

 

 17.684,52€ per contracte de 12 mesos (1.473,71€ 
mensuals/48.45€ al dia) 

 
¿QUANTS 

CONTRACTES PUC 
SUBVENCIONAR PER 
PERSONA O ENTITAT 

BENEFICIÀRIA? 
 

 

 Per aquesta convocatòria NO poden superar els 5, ni el 50% 
de la plantilla de l’entitat 
Excepcions:  

 Quan es tracti d’una PF/PJ que tingui 1 persona contractada. 
En aquest cas, només se’n podrà subvencionar 1.  
  

 
SOL·LICITUDS I 
TERMINIS DE 
PRESENTACIÓ 

 

 
De l’ 1.01.2022 al 31.03.2022 (a les 15:00 hores) 
Mitjans de presentació i requisits:  
Base 10, Annex 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones 
en situació d'atur”.  
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
 

 
DOCUMENTACIÓ 

ADJUNTA A LA 
SOL·LICITUD 

 
 

 
Base 11, Annex 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de  
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones 
en situació d'atur”. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
Especificacions:  

 La memòria tècnica es realitzarà segons model normalitzat 
(G146NFOC-001) 

 S’ha de presentar el contracte de treball objecte de l’ajuda, 
degudament signat i comunicat a Contrat@ 

 

 
REQUISITS OBTENCIÓ 

DE LA SUBVENCIÓ 
 
 

 

 
Base 13, Annex 1, de la “ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones  
en situació d'atur” 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf 
 

 
ÒRGANS 

COMPETENTS 
 

 

 Instrucció: Àrea d’ocupació juvenil del SOC 

 Resolució: Titular de la Direcció del SOC de Catalunya 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879415.pdf
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 Termini màx. Resolució: 6 mesos des de  la presentació de 
la sol·licitud.  

 

 

*** PRECISIONS COMUNS PER AMBDUES MODALITATS DE CONTRACTACIÓ:  
 
Els contractes han d’incloure una clàusula addicional que estableix el següent: “ Les retribucions 
derivades d’aquest contracte estan finançades pel Fons Social Europeu, com a part de la resposta 
de la UE a la pandèmia de COVID-19”. 
 

 
Restem a la seva disposició per atendre qualsevol dubte vinculat al contingut de la present 
circular.  
 
 
BUFET HABEAS. 
Departament Laboral  
 
 

 

 
 

 
 


