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LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 20 d’octubre de 2020 

 
SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ EN 
PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES 
BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA 
JUVENIL 
 
En data 19 d’octubre de 2020, ha estat publicada al 
DOGC Núm. 8249 - 19.10.2020 la convocatòria, per 
a l’any 2020, per a la concessió de subvencions 
destinades a incentivar la contractació en pràctiques 
de persones joves beneficiàries del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya. 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
impulsa de nou, a través del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), una línia per a la contractació en 
pràctiques de joves dins el Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya. Aquests ajuts van destinats a la 
contractació en pràctiques de joves amb formació 
majors de 16 anys i menors de 30 anys i que 
compleixin les condicions per ser beneficiaris del 
Programa de Garantia Juvenil, per tal de prestar els 
seus serveis professionals a entitats durant un 
mínim de 6 mesos a jornada completa. 
 
Quines són les condicions que han de complir 
les persones contractades?  

 Ser beneficiàries del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya. 

 Estar inscrites com a demandants d'ocupació no 
ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació 
de Catalunya. 

 Acreditar la possessió d’un títol universitari o de 
formació professional de grau mig o superior o 
títols oficialment reconeguts com a equivalents, 
o un certificat de professionalitat. 

 No haver participat a les convocatòries dels 
anys 2018 i 2019. 

 Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la 
Unió o dels Estats que formen part de l'Acord 
sobre l'espai Econòmic Europeu o Suïssa que 
es trobin a Espanya en exercici de la lliure 
circulació i residència. També podran inscriure-
s'hi els estrangers titulars d'una autorització per  

 
a residir en territori espanyol que habiliti per a 
treballar. 

 Estar empadronat a qualsevol municipi de 
Catalunya. 

 Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el 
moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

 No haver treballat en el dia natural anterior a la 
data de presentació de la sol·licitud. 

 No haver rebut accions educatives en el dia 
natural anterior a la data de presentació de la 
sol·licitud. 

 No haver rebut accions formatives en el dia 
natural anterior a la data de presentació de la 
sol·licitud. 

 Presentar una declaració expressa de tenir 
interès en participar en el Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil, adquirint un compromís de 
participació activa en les actuacions que es 
desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. 

 
Quin procediment han de seguir les entitats 
contractants?  

 Les entitats sol·licitants de la subvenció seran 
les encarregades de dur a terme la contractació, 
en la modalitat de contracte en pràctiques, 
durant un període de, com a mínim 6 mesos a 
jornada completa, de les persones joves 
inscrites com a beneficiàries del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil, i inscrites com a 
demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

 Designar la supervisió d'una persona tutora. 

 En quan a la selecció de persones participants, 
les entitats beneficiàries hauran de presentar 
la/es oferta/es d'ocupació del/s lloc/s de treball 
que necessita ocupar a l'oficina de Treball. 
L'oficina de Treball facilitarà a l'entitat 
beneficiària una llista amb persones candidates 
per a cada lloc de treball que compleixen els 
requisits, amb les quals l'entitat beneficaria ha 
de realitzar el procés de selecció. L'oficina de 
Treball ha de donar el vistiplau de la/les  

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/que-es-garantia-juvenil/Requisits/
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/que-es-garantia-juvenil/Requisits/
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persona/es jove/s que hagin seleccionat les 
entitats beneficiàries per a la realització del/s 
contracte/s en pràctiques. 

 
Quin és el termini de presentació? 
El termini de presentació de sol·licituds és del 20 
d’octubre fins al 3 de novembre de 2020, ambdós 
inclosos. 
 
Com hem de presentar les sol·licituds?  
El formulari de sol·licitud el podeu tramitar AQUÍ 
 
Quina documentació haurem de presentar amb la 
sol·licitud? 
a) Memòria Tècnica del projecte d'activitat o 

actuació: document on s'identifiquin les 
necessitats de l'entitat per tal de planificar a 
quina àrea, àmbit, sector o departament anirà 
destinada la persona jove.  

b) Quan la signatura electrònica de la persona que 
signa la sol·licitud acredita la representativitat 
amb què actua no serà necessari aportar més 
documentació en relació a la representació. En 
cas que la signatura electrònica no acrediti la 
representativitat, caldrà aportar la documentació 
acreditativa de la representació amb què 
s'actua. 

c) Full de domiciliació bancària degudament 
omplert, si no s'ha presentat anteriorment, o han 
transcorregut més de cinc anys, o s'ha modificat 
el seu contingut. 

 
Quina és la quantia de la subvenció?  

 La quantia de la subvenció a atorgar és un 
mòdul econòmic d’11.000,00 euros. 

 La quantia d’aquest mòdul serà única per cada 
contracte formalitzat, amb independència de la 
durada i sempre i quan aquest sigui de, com a 
mínim, 6 mesos. 

 
 
 
 

 
IMPORTANT 

• Els ajuts s’atorguen per estricte ordre d’entrada 
de la sol·licitud corresponent. 

• Les entitats han de cercar i seleccionar els/les 
joves que compleixen els requisits de la 
Garantia Juvenil, i un cop concedida la 
subvenció, contractar-los.  

• El nombre de contractes a subvencionar no 
podrà ser superior a 4 ni superar el 50% de la 
plantilla mitjana dels 12 darrers mesos de 
l’entitat beneficiària. 

• Les contractacions s'hauran d'iniciar com a 
màxim el 15 de desembre de 2020 i finalitzar 
com a màxim el 14 de juny de 2021, aquest 
inclòs. 

• El pagament es tramita mitjançant una bestreta 
de fins el 80% de l'import de la subvenció 
atorgada un cop l'entitat hagi presentat, la llista 
de llocs de treball validada per l'oficina de 
Treball i el/s contracte/s de treball. El pagament 
del 20% restant s'ha de tramitar un cop l'activitat 
subvencionada ha estat degudament justificada. 

• El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha 
posat una bústia de contacte a disposició de les 
entitats que tinguin algun dubte: 
areatransversalgj@gencat.cat 

• Per fer seguiment dels passos més significatius 
dels procediments d’aquesta subvenció, podeu 
consultar la Guia de prescripcions tècniques, la 
qual anirà sent actualitzada periòdicament.   

 
RECORDEU 
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. 
 
NORMATIVA RELACIONADA 
Convocatòria i bases reguladores 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=&idServei=OCU085SOLC&origen=CE
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NJPR-018-00.docx
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NJPR-018-00.docx
http://economia.gencat.cat/.content/70_tresoreria_pagaments/arxius/transf_banc_area_sepa.doc
mailto:areatransversalgj@gencat.cat
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/70_entitats_i_proveidors/ajuts-i-subvencions/Convocatories_2020/Convocatories/Contractacio_practiques_GJ/GS_Prescrip-tec-JENP20-sollicitud.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8249/1817236.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7665/1687138.pdf

