


Aquesta convocatòria té per objecte subvencionar la 
contractació laboral de persones aturades de 30 i més anys, 
amb l’objectiu de fomentar la creació d’ocupació estable i de 
qualitat.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i finançada pel Fons 
Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a 
la pandèmia de COVID-19.

Quin és l’objecte?



Les despeses salarials i de seguretat social a càrrec de l'entitat beneficiària 
dels:

– Contractes indefinits. 

– Contractes temporals, amb una durada mínima de 12 mesos, 
sempre i quan estiguin permesos per la normativa laboral vigent.

Els contractes s’hauran de celebrar a jornada completa.

No seran subvencionables els contractes de relleu, d’interinitat en 
totes les seves modalitats, els contractes de formació i aprenentatge i 
els contractes en pràctiques.

Què se subvenciona?



• Les entitats sense ànim de lucre (incloent les associacions i fundacions).

• Les cooperatives de treball associat.

• Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb 
capacitat per subscriure un contracte de treball.

Amb establiment operatiu a Catalunya.

No poden ser beneficiàries les agències de col·locació, les empreses 
d’inserció ni les empreses de treball temporal.

Se subvencionarà un màxim de 5 contractes per persona o entitat 
sol·licitant.

Qui pot demanar la subvenció?



Es pagarà un mòdul mensual de 1.473,71 euros multiplicat pel total de 
mesos sencers des de la data de subscripció fins 31/12/2022. 

Quantia de la subvenció

EXEMPLE: si un contracte està subscrit en data l’1 de maig, com que
la data límit subvencionable serà el 31 de desembre, la subvenció
màxima que rebrà serà de 8 mesos. Tot i això, cal tenir en compte
que, igualment, és obligatori que el contracte sigui indefinit o d’una
durada mínima de 12 mesos.



Persones desocupades de 30 anys i més, inscrites com a demandants 
d’ocupació a l’Oficina de Treball. 

Han de complir els següents requisits:

•Persones desocupades de 45 anys o més.

•Persones desocupades de 30 anys i més, si són:

– Dones

– Persones desocupades de llarga durada. S'entén per persona 
aturada de llarga durada la persona demandant d’ocupació, en 
situació de desocupació o no donada d’alta a la Seguretat Social un 
mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos 
anteriors a la contractació laboral objecte de la sol·licitud.

A qui es pot contractar per obtenir aquesta subvenció?



Cal tenir en compte:

Aquestes persones destinatàries no podran haver estat contractades per la 
mateixa persona o entitat sol·licitant en els 12 mesos anteriors al contracte 
pel qual es demana la subvenció.

Tots els requisits i les condicions previstes en aquest article s'han de poder 
acreditar el dia hàbil laborable immediatament anterior a l'inici del contracte.

A qui es pot contractar per obtenir aquesta subvenció?



Les persones o empreses sol·licitants tenen dues opcions: 

1. Podran seleccionar les persones participants que contractin mitjançant el 
procediment de selecció que considerin més adient.

2. Podran sol·licitar a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya 
la derivació de candidats amb el perfil més adient per a la subvenció.

En aquest cas, hauran de descarregar-se el document “SOL·LICITUD D’OFERTA 
DE TREBALL”:

http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?id
Doc=G146NIL-119-00.pdf

Procediment de selecció de les persones participants

http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NIL-119-00.pdf


Fase de 
sol·licitud:

Documentació a 
presentar

Formulari de sol·licitud 

Memòria tècnica i econòmica

Poders de representació (si la signatura electrònica 
no acredita el càrrec)

Contracte de treball objecte de l'ajut

Annex al contracte 

Còpia de l'escriptura pública o contracte de 
constitució, en el cas de societats civils privades (SCP)

http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-103-00.docx
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-103-00.docx
http://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NPTIF-103-00.docx


Accedir al portal de tràmits de la Generalitat i descarregar-se el formulari:

Descarregueu-vos el formulari

1. Emplenar-lo marcant totes les declaracions necessàries. 

2. Adjuntar la documentació

3. Signar-lo.

* En la guia de prescripcions tècniques us informem el pas a pas per emplenar-ho.

Formulari de sol·licitud 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/ce/traint/renderitzaruploadCE.do?reqCode=formulariBuit&idServei=OCU130SOLC&set-locale=ca_ES&urlRetorn=&idPDFDownload=220110103950&origen=CE
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/70_entitats_i_proveidors/ajuts-i-subvencions/Convocatories_2022/Convocatories/Programa_contractacio_laboral_30anys_mes/GS392021_GUIA_PT_CONTRACTES30_V1.pdf


 Memòria tècnica i econòmica

> G146NSCL-001 Memòria tècnica econòmica

 Poders de representació 

 Només caldrà adjuntar els poders en el cas de que la 
signatura electrònica no acrediti la representació legal de la 
persona signant

Documentació a inserir al formulari de sol·licitud

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NSCL-001-00.xlsx


 Contracte de treball objecte de l'ajut: degudament signat. Cal el comunicat 
a Contrat@. 

El contracte ha d’incloure la frase: 

“Les retribucions derivades d’aquest contracte estan finançades pel Fons 
Social Europeu, com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de 

COVID-19”

I incloure el logotip del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el senyal de la 
Generalitat de Catalunya i del FSE. Per facilitar-vos la incorporació el SOC disposa 
d’un model, el qual podeu accedir en aquest enllaç:

> G146NSCL-002 Annex al contracte

Documentació a inserir al formulari de sol·licitud

https://empresa.extranet.gencat.cat/impresos/AppJava/downloadFile.html?idDoc=G146NSCL-002-00.pdf


Terminis

Data màxima de 
presentació de 

sol·licituds

31 de maig de 
2022 a les 

15:00h

Cal tenir en compte:

 Les sol·licituds s’han de presentar dins el termini màxim de 2 mesos des de

des de la data d’inici del contracte de treball.

 Les sol·licituds s'han de presentar abans de la finalització del contracte.

Si una mateixa sol·licitud inclou diversos contractes, l’entitat contractant

disposarà del termini previst a comptar des de la data d’inici del darrer

contracte.



 El procediment de concessió és el de concurrència No competitiva (més
informació vegeu base 14 de l’Ordre de bases EMT/214/2021 de 17 de
novembre.)

 Les sol·licituds s'instruiran per ordre de presentació i fins exhaurir el
pressupost.

 En cas que s'hagi de requerir la persona o l'entitat sol·licitant per manca de
documentació essencial de la sol·licitud, es perdrà l'ordre de prelació inicial
i el nou ordre estarà determinat per la nova data de presentació de la
documentació.

 Les resolucions d’atorgament es notificaran mitjançant el sistema E-
NOTUM. Les entitats beneficiàries rebran un correu electrònic a l’adreça
que hagin indicat en el formulari de sol·licitud, des d’on podran accedir,
prèvia identificació, al contingut de la Resolució.

Procediment de concessió



Pagament

 80% de l’import atorgat a partir de la seva concessió.

 20% restant, un cop es justifiqui degudament l'execució de 
l'actuació.

IMPORTANT: LA NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT NO 
IMPLICA EL PAGAMENT IMMEDIAT DE LA SUBVENCIÓ.

Procediment de concessió



 Ordre de bases ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones
en situació d'atur (SOCCONTRACTACIÓ).

 RESOLUCIÓ EMT/3840/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la
convocatòria anticipada per a l’any 2022 per a la concessió
subvencions per a la Contractació Laboral de persones de 30 i més
anys (SOC-CONT30IMES) (ref. BDNS 602996).

Normativa de referència

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=914729
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=917363


Hem publicat a la pàgina web del tràmit el document de 
preguntes freqüents

Tenim bústia de contacte per resoldre els vostres dubtes: 

contractes30.soc@gencat.cat

Preguntes freqüents i Bústies de contacte

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/70_entitats_i_proveidors/ajuts-i-subvencions/Convocatories_2022/Convocatories/Programa_contractacio_laboral_30anys_mes/PMF_Convo-M30a.pdf
mailto:contractes30.soc@gencat.cat

