
    

    

CONVOCATÒRIA PER INCORPORAR PERSONES EN SITUACIÓ 
D’ATUR MÉS GRANS DE 45 ANYS AL MERCAR DE TREBALL 
(DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES) 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 24 de març de 2021 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ 
D’ATUR MÉS GRANS DE 45 ANYS, PER A L’ANY 
2021 (DOGC núm. 8307 - 31.10.2020) 
 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC, 
subvenciona contractes de treball que tinguin com a 
mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o 
superior al 50% i el seu centre de treball a 
Catalunya, d’acord amb les bases reguladores 
aprovades per Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, 
modificada per Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre. 
 

Quins són els requisits? 

• Les persones destinatàries dels ajuts són les 
persones en situació d'atur, més grans de 45 
anys, inscrites com a demandants d'ocupació no 
ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació 
de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 
mesos, i que no hagin prestat serveis a cap 
entitat mitjançant la modalitat de contractació de 
durada indefinida en els 6 mesos anteriors a 
l'inici del contracte de treball a subvencionar. 
 

• La durada màxima subvencionable de cada 
contracte és de 12 mesos, tret que es tracti de la 
contractació d’una persona que tingui reconegut 
un grau de discapacitat igual o superior al 33% 
que podrà ser fins a 18 mesos. 
 

• L'entitat pot seleccionar la persona treballadora 
destinatària de l'ajut mitjançant una oferta 
d'ocupació presentada en una oficina de Treball 
de la Generalitat de Catalunya o pot utilitzar 
qualsevol altre mitjà que consideri adient. El 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, 
mitjançant l'oficina de Treball, emetrà un informe 
sobre el compliment dels requisits previstos. 

 

• El període de contractació subvencionat 
finalitzarà el 20 de novembre de 2022 inclòs. 

 

• El pagament de la subvenció es tramita 
mitjançant una bestreta del 80% de l’import 
atorgat, a partir de la seva concessió. El 

pagament del 20% restant s’ha de tramitar un 
cop l’activitat subvencionada ha estat 
degudament justificada 

 
Quina és la quantia de la subvenció? 
La quantia de la subvenció a atorgar per cadascun 
dels contractes de treball és el resultat d'aplicar un 
mòdul econòmic mensual al nombre de mesos de 
durada prevista del contracte de treball, o un mòdul 
econòmic diari en cas d'incloure un període inferior a 
un mes. Trobareu tota la informació en la Guia de 
Prescripcions Tècniques editada pel SOC. 
 
 
Recordeu que... 
 

• El termini de presentació de sol·licituds es va 
iniciar el 20 de gener de 2021 i restarà obert fins 
al 20 de novembre de 2021 inclòs, i el termini 
d’execució dels contractes es correspon a 
contractes subscrits entre l’ 1 de gener de 2021 i 
el 30 de setembre de 2021. 

 

• Les sol·licituds i altres tràmits associats al 
procediment de concessió de les subvencions i 
la seva justificació, s'han de presentar segons 
models normalitzats i seguint les indicacions 
disponibles a l'enllaç del Tràmit Foment de la 
Incorporació de persones en situació d’atur més 
grans de 45 anys al mercat de treball. 

 

• Trobareu tota la informació al portal web del 
SOC . La bústia per a les entitats beneficiàries 
és: incentiusmesgrans45.soc@gencat.cat 

 

• 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.  
Per accedir al servei, podeu enviar un correu 
electrònic a ateneus@ateneus.cat o trucar al 
932 688 130. 

 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829911.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7677/1690056.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7748/1711625.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/70_entitats_i_proveidors/ajuts-i-subvencions/Convocatories_2021/Convocatories/Programa_Foment_incorporacio_majors_45_anys/GS012021_Guia_PT_FI45_2021.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/70_entitats_i_proveidors/ajuts-i-subvencions/Convocatories_2021/Convocatories/Programa_Foment_incorporacio_majors_45_anys/GS012021_Guia_PT_FI45_2021.pdf
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21129-Foment_incorpporacio_majors_45_anys?category=&temesNom=Treball
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21129-Foment_incorpporacio_majors_45_anys?category=&temesNom=Treball
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21129-Foment_incorpporacio_majors_45_anys?category=&temesNom=Treball
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Foment_contractacio_majors_45_anys-00004
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Foment_contractacio_majors_45_anys-00004
mailto:incentiusmesgrans45.soc@gencat.cat

