
    

    

SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ DE JOVES 2016 
Generalitat de Catalunya – SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dijous, 4 d’agost de 2016 

SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
JOVES EN CONTRACTE DE PRÀCTIQUES 
 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
ha obert la convocatòria de subvencions per a 
l’any 2016  destinades a incentivar la 
contractació en pràctiques de persones joves 
beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya (DOGC núm. 7177 - 4.8.2016) 
 
Quines són les condicions de les persones 
contractades? 

 Les persones beneficiàries del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil han de tenir menys de 30 
anys, estar inscrites com a demandants 
d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya i acreditar 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. 

 No haver transcorregut més de 5 anys des de la 
finalització dels estudis corresponents. En el cas 
de treballadors discapacitats, aquest termini 
serà de 7 anys. 

 No haver treballat durant els 30 dies anteriors a 
l’inici del contracte. 

 No haver realitzat cap formació reglada durant 
els 3 mesos anteriors a  l’inici del contracte. 

 
Quines condicions han de complir les entitats? 

 El nombre de contractes de treball en pràctiques 
subvencionables no pot ser superior a 10 ni 
superar el 50% de la plantilla mitjana dels 12 
darrers mesos de l'entitat beneficiària, excepte 
quan es tracti d'una entitat que hagi tingut una 
plantilla mitjana de fins a una persona 
contractada, que podrà tenir com a màxim un 
contracte subvencionat. 

 
 
 

Com hem de presentar les sol·licituds? 

 Les sol·licituds s'han de presentar segons model 
normalitzat i seguint les indicacions que estaran 
disponibles a l'espai Tràmits de la Seu 
electrònica de la Generalitat de Catalunya, i a la 
pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya. 

 El termini de presentació de sol·licituds comença 
el 5 d’agost i finalitza el dia 15 de setembre de 
2016, aquest inclòs. 

 
Com es farà el pagament de la subvenció? 

 La subvenció que s’atorga per a cada contracte 
és de 11.000,00 €. 

 El pagament es farà mitjançant bestreta del 
100% i s'estableix com a garantia la retenció del 
20% en el moment del pagament de la bestreta.  

 La bestreta es pagarà un cop s'hagi presentat el 
certificat d'inici de les actuacions.  

 El 20% restant retingut s’abonarà en el moment 
que es presenti correctament la justificació de la 
subvenció. 

 
Com s’haurà de justificar la subvenció? 

 Amb una memòria explicativa amb el contingut 
següent:  
a) Relació dels contractes formalitzats amb la 

identificació de la persona treballadora, de 
la persona tutora i del lloc de treball ocupat.  

b) Còpia del certificat que especifiqui la durada 
de les pràctiques, el lloc de treball ocupat i 
les tasques principals realitzades, amb el 
comprovant original de recepció per part de 
cada persona treballadora destinatària dels 
contractes subvencionats.  

 Una memòria econòmica dels contractes 
realitzats, amb el contingut següent: 
a) Declaració de l'entitat beneficiària, indicant, 

per a cada contracte formalitzat, la data 
d'inici i la data de finalització de la relació 
laboral, la durada en dies i la quantia de la 
subvenció. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7177/1524246.pdf
http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://web.gencat.cat/ca/tramits
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html
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b) Còpia del document de baixa a la Seguretat 
Social de cada contracte.  

c) En cas que el contracte s'hagi rescindit 
abans de la durada establerta, un document 
que n'acrediti la causa.  

d) Una relació detallada d'altres ingressos o 
subvencions que hagin finançat l'activitat 
subvencionada amb indicació de l'import i la 
procedència. 

 
Recordeu que... 

 La modalitat de contracte de treball en 
pràctiques serà per un període de 6 mesos a 
jornada completa. 

 La persona contractada ha d’estar sota la 
supervisió d'una persona tutora designada per 
l'entitat beneficiària. 

 El termini màxim per a la contractació és el 15 
de novembre de 2016, aquest inclòs, i la data 
màxima de finalització és el 15 de maig del 
2017. 

 L’adjudicació de les subvencions es 
realitzarà en estricte ordre d’arribada 
de les sol·licituds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEI DE SUBVENCIONS 
 
Des del Servei de Subvencions de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya us oferim un 
assessorament personalitzat i una tramitació integral de 
totes les vostres sol·licituds de subvencions i ajuts. 
 
No us quedeu sense demanar la subvenció!!!! 
 
Per accedir al servei, podeu enviar un correu electrònic a 
ateneus@ateneus.cat o trucar al 932 688 130. 

 

 

 


