
Jornada informativa 

AJUTS A LA CONTRACTACIÓ



PROGRAMA 

- Breu presentació de PIMEC

- Subvenció per a la contractació 30 Plus

- Altres ajuts a la contractació
• Programa Singulars

• Jornada virtual informativa “Accedeix al nou paquet d’ajuts
a la contractació a l’empresa”



PIMEC 
- La nostra missió:
Des de PIMEC representem i defensem
totes les micro, petites i mitjanes empreses
de Catalunya i els autònoms, i els donem
suport per impulsar la seva competitivitat i
el seu creixement. Representen el 99,8% del
teixit productiu.
Com a especialistes en pimes i autònoms
oferim serveis de suport per a la millora de
la competitivitat, acompanyant, assessorant,
informant i formant a través de solucions per
a totes les àrees de l’empresa.

- Estructura territorial:
En total, una xarxa de 19 seus, delegacions
i oficines repartides per tot Catalunya
i una a Brussel·les.



PROGRAMA 30 PLUS  
- Finalitat de l’ajut:

Accedir a un ajut econòmic, de fins a 9.974,97€ de subvenció*, per contractacions
formalitzades entre l’1/10/2021 i el 01/04/2022.
*A partir del 01/01/2022 la durada de la subvenció es reduirà proporcionalment.

- Característiques del programa:

1. Formalitzar un contracte laboral* d’un mínim de 20h setmanals per a una durada
mínima de 6 mesos.
*És imprescindible realitzar gestions prèvies a la formalització del contracte per a poder sol·licitar l’ajut. No es pot
tramitar amb caràcter retroactiu per a contractacions ja formalitzades.

2. Els perfils professionals subvencionables, preferentment, són: personal
d’administració, comerç i atenció al client, logística o manipulació.

3. La persona contractada ha de participar en una formació fora de l’horari laboral
d’entre 20 i 100h.

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal -Ministerio de Trabajo y 
Economía Social en el marc del Programa SOC-30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.”



PROGRAMA 30 PLUS  
- Requisits que han de reunir les noves persones treballadores:

1. Tenir 30 anys o més i estar en situació de desocupació de llarga durada (inscrita com a
DONO un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos).

2. Ser major de 45 anys i estar en situació d’atur.

*No vinculació prèvia i no familiar òrgans directius (fins a 4t grau de consanguinitat).

- Requisits d’empresa o persona autònoma per poder-hi participar:

1. Estar ubicada a Catalunya.

2. No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional en els
3 mesos anteriors a la contractació.

3. Una mateixa empresa només pot sol·licitar un màxim de 5 contractes subvencionats.

4. Complir amb la normativa sotmesa a mínimis. Estar al corrent de pagament. Complir normativa
legal vigent.

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal -Ministerio de Trabajo y 
Economía Social en el marc del Programa SOC-30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.”



PROGRAMA 30 PLUS  
- Què ofereix?

1. Selecció gratuïta de candidatures que compleixin els requisits del programa.

2. Subvenció corresponent al SMI de 2021 (1.108,33 € a jornada completa) durant un
període d’entre 6 i 9 mesos. Subvenció proporcional a la jornada i al temps treballat.

3. Assessorament gratuït en tot el procés de tramitació de la subvenció.

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal -Ministerio de Trabajo y 
Economía Social en el marc del Programa SOC-30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.”



ALTRES AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ 
- Programa Singulars: 

L’any 2020, el SOC, la Universitat de Girona i PIMEC van oferir l’oportunitat de: 

1. Disposar de joves candidats amb la formació adequada per al lloc de treball que 
necessites cobrir. 

2. Fer una preselecció curricular segons el perfil demandat de forma totalment 
gratuïta. 

3. Acompanyar als joves per a la correcta adaptació al lloc de treball. 

4. Rebre assessorament en la sol·licitud de possibles subvencions per a la 
contractació.

*Actualment convocatòria pendent de publicació.  



ALTRES AJUTS PER A LA CONTRACTACIÓ 
- Jornada virtual “Accedeix al nou paquet d’ajuts a la contractació a

l’empresa”:

El SOC ha anunciat la propera convocatòria de programes d’ajuts a la contractació de
persones joves per a les empreses. Es tracta de subvencions directes al foment de la
contractació per un import de fins a 19.434€ per contracte.

En una sessió exclusivament dirigida a les empreses, entitats i gremis, organitzada
conjuntament per PIMEC i el SOC, explicarem els principals detalls i condicions per accedir
a aquests programes.

•Subvencions per al foment a la contractació
•FPO Dual
•Introducció de les convocatòries de +Talent Cat i Forma i Insereix

- Link per a la inscripció:
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/accedeix-al-nou-paquet-
dajuts-contractacio-lempresa




