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Col·laboren:

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb 
el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre 
EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de 
juliol, i la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol.

Aprofita els avantatges que et dóna el SOC
per millorar l’ocupació del nostre territori.



QUIN ÉS L’OBJECTIU PRINCIPAL?

L’objectiu principal d’aquest programa integral, és aconseguir la 
inserció laboral de joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur que 
disposin d’estudis d’ensenyament secundari obligatori, batxillerat 
o cicles formatius de grau mig, i que, prioritàriament, tinguin 
experiència laboral.

QUI POT PARTICIPAR AL PROGRAMA
EN LA CONTRACTACIÓ DELS CANDIDATS?

Dins  del programa “Fem Ocupació per a Joves”   poden   participar 
les següents entitats:

• Empreses, així definides en el dret mercantil.
• Entitats i institucions sense afany de lucre.
• Organitzacions empresarials o sindicals i les seves entitats 

associades o vinculades.

QUINES ACTUACIONS ES PORTARAN A TERME?

El programa està format per 3 tipus d’actuacions:

• Prospecció i Assessorament d’empreses des de l’inici del 
programa.

• Orientació, Tutoria i Acompanyament a la inserció durant tot 
el programa a cada participant

• Formació vinculada al contracte de treball, d’acord amb les 
necessitats de les empreses.

EN QUÈ ES BENEFICIEN LES ENTITATS QUE VULGUIN 
FORMAR PART D’AQUEST PROJECTE?

• L’empresa rebrà, per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
una quantia màxima de 3.931,20 € durant els 6 mesos que 
dura el contracte subvencionat per participant a jornada 
complerta.

• Es subvencionarà  qualsevol  modalitat contractual d’acord 
amb la normativa laboral vigent.

• El personal laboral serà escollit d’acord amb les necessitats de 
l’empresa per tal d’aconseguir una correcta adaptació.

• Aquesta subvenció és compatible amb els incentius fiscals i les 
bonificacions de les quotes de la Seguretat Social.

REQUISITS DE LES EMPRESES CONTRACTANTS

• Destinar una persona per fer les funcions de tutorització del/la jove.
• Establir sistemes flexibles en la jornada laboral que permetin 

combinar la formació i el treball efectiu.
• L’empresa no ha d’haver realitzat un acomiadament col·lectiu 

de treballadors/res en els darrers 3 mesos

FACILITATS EN ELS TRÀMITS

• Us assessorem en tots els tràmits necessaris a fer amb el SOC 
per sol·licitar la subvenció.

• Formació del treballador a càrrec de la Regidoria de Treball 
durant el contracte laboral.

• Seguiment i tutorització de la persona contractada.


