
AJUTS 
A LES PETITES EMPRESES 

PER A LA CONTRACTACIÓ DE PER A LA CONTRACTACIÓ DE 

PERSONES ATURADES I 

FORMADES PEL SOC



EN QUÉ CONSISTEIXEN  ELS  AJUTS 

� Es tracta d’una subvenció directa a la contractació de persones desocupades per part d’empreses de qualsevol sector que tinguin
menys de 25 treballadors.

� Exclusions: Queden exclosos d’aquesta convocatòria les administracions públiques: de la Generalitat de Catalunya, locals i de l’Estat,
així com els organismes públics, les empreses públiques i les entitats de dret públic, subjectes al dret privat dependents de les
administracions públiques.

� La durada del contracte subvencionable no pot ser inferior a 1 mes. Si la jornada és a temps parcial, ha de ser igual o superior al 25%
de la jornada que realitza un treballador/a a temps complert comparable.

� El període màxim de contractació subvencionable és de 3 mesos.
� Les quanties subvencionables seran:

� per una contractació d’1 mes, 600 € per persona contractada a temps complet
� per una contractació de 2 mesos, 1300 €, és a dir, 650 € per persona contractada i mes, a temps complet
� per una contractació de 3 mesos, 2100 €, és a dir, 700 € per persona contractada i mes, a temps complet

� El procediment de concessió de les subvencions serà concessió directa fins exhaurir el pressupost.

� Les persones que es podran contractar hauran d’acomplir els següents requisits:
� portar 12 mesos en situació de desocupació, dintre dels darrers 18 mesos, inscrits a la seva Oficina de Treball.
� haver realitzat un curs de Formació Ocupacional

CALENDARI

� El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 30 de novembre de 2011. Les sol·licituds es resoldran per ordre de presentació
fins exhaurir pressupost.



NORMATIVA 

CONVOCATÒRIA:

� Ordre EMO 308/2011, de 31 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria per a l’any 2011 per a la
concessió d’ajuts pluriennals a empreses amb menys de 25 treballadors per al foment de la contractació de persones aturades amb
formació ocupacional realitzada i subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

PROCEDIMENT   DE   SELECCIÓ   DE   PERSONAL  I  DE  SOL·LICITUD   DE   SUBVENCIÓ 

� L’empresa ha de posar una oferta de treball del/s lloc/s que necessiti cobrir a la seva Oficina de Treball. Podeu trobar la vostra
Oficina de Treball al web del SOC http://oficinadetreball.cat

� L’Oficina de Treball enviarà a l’empresa una pre-selecció dels candidats que acompleixin els requisits demanats, per tal que
l’empresa faci la seva selecció de personal.

� Un cop l’empresa hagi triat i contractat al/la candidat/a, presentarà alhora el contracte i la sol·licitud de subvenció a l’Oficina de Treball.
A més haurà de presentar el full de transferència bancària, i en el cas que l’empresa sigui una persona jurídica, els poders del
representant legal de l’empresa.

� Sol·licitud i documentació que ha d’acompanyar-la:

� s’han d’emplenar els impresos disponibles a http://gencat.cat/empresaiocupacio � clicar Impresos � Ajuts PIME 25 � sol·licitud.
� a l’imprès de sol·licitud hi ha diferents declaracions responsables que s’han d’omplir per justificar que s’acompleixin els requisits
demanats, pel que fa a obligacions fiscals i de Seguretat Social, de política lingüística i declaració d’altres subvencions rebudes.

� Pagament: l’empresa rebrà una bestreta del 80% de la subvenció en el moment de la resolució de concessió de l’ajut, i el 20%
restant quan hagi presentat els justificants, a la finalització de la contractació.



JUSTIFICACIÓ  DE  LES  DESPESES

� La justificació econòmica es presentarà en el termini de 2 mesos a comptar des de la data de finalització del contracte, al SOC.
� En cas que el contracte tingui una durada superior a 3 mesos, el termini màxim per lliurar la justificació és de 2 mesos des de la data que

s’acompleixin 3 mesos de la contractació.
� Documentació que s’ha de presentar:

� original o fotocòpia compulsada de les nòmines corresponents als mesos subvencionats i comprovant del seu pagament.
� original o fotocòpia compulsada dels TC1 i TC2, i comprovant del pagament a la Tresoreria
� certificat del representant legal, que relacioni les despeses imputables a la subvenció, amb el nom de la persona contractada, import de
del salari i data de pagament, d’acord amb l’imprès normalitzat disponible a la web del SOC.

PREGUNTES  FREQUENTS :  FQP 

� L’import màxim de subvenció de 2.100 €, és per treballador o en total per empresa?
És l’import màxim per persona contractada un mínim de 3 mesos. Si una mateixa empresa contracte més persones, rebrà una subvenció
per cadascuna d’elles.

� Les subvencions són les mateixes per a qualsevol tipus de contracte?

La modalitat de contracte no afecta a la quantia de la subvenció, però sí la jornada. Els imports estan calculats per a persona a jornada
completa; en cas que la jornada sigui inferior, la subvenció també es redueix proporcionalment.

� La subvenció és compatible amb altres ajuts o bonificacions?
És compatible amb les bonificacions a les quotes de la Seguretat Social establertes a la normativa vigent.
No és compatible amb altres ajuts o subvencions destinades a la contractació, com les mesures de foment de l’ocupació, p. ex. per a
col·lectius específics com les persones discapacitades.



PREGUNTES FREQUENTS : FQP 

� Si sóc un treballador autònom i contracto a una altra persona, puc beneficiar-me d’aquests ajuts?
Sí, si es compleixen els requisits que estableix la convocatòria.

� Quants mesos es paga la subvenció?
Com a màxim 3 mesos.

� Si ja tinc un treballador amb contracte indefinit, puc obtenir aquestes subvencions?
No; la subvenció només és per nous contractes, amb persones que porten almenys 12 mesos aturades en els darrers 18.

� Com puc comprovar que la persona a contractar compleix els requisits necessaris?
Els requisits els comprovarà l’Oficina de Treball que faci la tramitació. L’empresa no ha de verificar-los.

� Tinc previst contractar una persona al gener. Hi haurà una altra convocatòria per a l’any vinent?� Tinc previst contractar una persona al gener. Hi haurà una altra convocatòria per a l’any vinent?
Aquesta és una nova línia d’ajuts i encara no està prevista la seva continuïtat o modificació.

� Què vol dir pluriennalitat?
Es parla de convocatòria pluriennal perquè els fons que s’hi destinen provenen de dos exercicis pressupostaris diferents, del 2011 i del
2012. A més, la durada dels contractes objecte de subvenció també és pluriennal, donat que tenen inici al 2011 i final en 2012 (o poden ser
indefinits)

� Què passa si el contracte dura menys del temps previst, per baixa voluntària de la persona contractada o per acomiadament
procedent?

La subvenció prevista es reduirà proporcionalment.

� Es pot substituir per una altra persona?
Per substituir la vacant per una altra persona i seguir rebent la subvenció, l’empresa haurà de sol·licitar-ho al SOC, que podrà autoritzar-ho
en funció de les disponibilitats pressupostàries.


