LES EMPRESES, AUTÒNOMS, COOPERATIVES I ENTITATS JA PODEN SOL·LICITAR ELS
AJUTS DEL SOC PER CONTRACTAR PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR DE 30 ANYS I
MÉS (SOCCONT30IMES)
Us informem que des del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) s’ha publicat la
convocatòria de subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més
anys (SOCCONT30IMES) (Resolució EMT/3840/2021, de 22 de desembre).
Aquesta línia s’adreça a empreses privades, autònoms i entitats sense afany de
lucre per fomentar la creació d’ocupació de persones majors de 30 anys.
Característiques contractació:
1r) Contractar una persona desocupada de 30 anys i més, inscrites com a
demandants d'ocupació a l'Oficina de Treball. Que compleixi una d’aquestes
característiques:
- Dones.
- Homes majors de 45 anys.
- O que la persona estigui en situació d’atur de llarga durada (12
mesos en atur durant els últims 18 mesos).
2n) Són subvencionables els contractes indefinits.
3r) Els contractes han de ser a jornada completa en un establiment operatiu
ubicat a Catalunya.
4t) El nombre màxim de contractes subvencionables per persona o entitat
sol·licitant és de 5.
5è) No són subvencionables els contractes de relleu, d'interinitat, per a la
formació i l'aprenentatge ni els de pràctiques.
Beneficiaris:
1r) Les entitats sense ànim de lucre (incloses les associacions i fundacions).
2n) Les cooperatives de treball associat.
3r) Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb
capacitat per subscriure un contracte de treball.

Import de la subvenció:
L’import de la subvenció és de 1.473,71 euros mensuals fins el 31 de desembre de
2022.
Termini de presentació de les sol·licituds:
Des del 10 de gener del 2022 fins al 31 de maig de 2022 (15 hores). I com a màxim 2
mesos després de la signatura del contracte.
Exemples:
Si el contracte s’ha signat el dia 1 de febrer de 2022 es podrà presentar la sol·licitud
fins el 31 de març de 2022.
Si el contracte es signar el dia 1 d’abril de 2022 es podrà presentar la sol·licitud fins
el 31 de maig de 2022.
Normativa:
Resolució EMT/3840/2021
Ordre EMT/214/2021
Tramitació:
En aquest enllaç podeu accedir al tràmit de presentació de sol·licituds:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-lacontractacio-laboral-de-persones-de-30-i-mes-anys?category=76e71568-a82c11e3-a972-000c29052e2c
Si necessiteu assessorament, us podeu posar en contacte amb nosaltres, a l’adreça
electrònica promocioeconomica@esplugues.cat o al telèfon 93 371 33 50 (ext.
1179).

