INCENTIUS I SUBVENCIONS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL
NOM DEL PROGRAMA

QUANTIA

FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

Salari mínim interprofessional (SMI) per jornada complerta o
part proporcional en funció de la jornada parcial per un màxim
de 6 mesos.*
Data límit: 31 d'agost de 2016

JOVES PER L’OCUPACIÓ

Salari mínim interprofessional (SMI) per jornada complerta o
part proporcional en funció de la jornada parcial per un màxim
de 6 mesos. *
Data límit: setembre de 2016 (a concretar)
Per a joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil que es
donen d’alta com a autònoms: 9.080,40 € per la permanència
de 12 mesos interromputs d’alta com a persona treballadora
autònoma.
Per a les persones autònomes, les empreses i entitats
d’economia social i cooperativa que contractin a joves inscrits
en el programa de Garantia Juvenil el SMI segons la jornada de
treball per un màxim de 12 mesos i el mínim de 6 mesos.
Data límit: 31 d’octubre de 2016
En funció del salari brut anual segons conveni, la jornada i la
durada del contracte i en funció de si la persona contractada te
reconeguda un grau de discapacitat igual o superior al 33 % .
Consultar les subvencions al Consell Comarcal del Priorat.*
Data límit: 30 de novembre de 2016
La beca que podran sol·licitar les empreses serà entre el 25 % o
50 % en funció de la durada del contracte, la modalitat i el
número de joves contractats per aquesta modalitat.
Data límit: fins el 31 de desembre de 2016

SUBVENCIÓ AUTÒNOMS,
EMPRESA D’ECONOMIA
SOCIAL I COOPERATIVES

SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ
MAJORS DE 45 ANYS

PRÀCTIQUES NO LABORALS
(Programa Projecte Singular)

MÍNIM EXENT
CONTRACTACIÓ INDEFINIDA

Mínim exempt de 500 € de la base de cotització per la
contractació indefinida durant 24 mesos, pel que es redueix
alhora la quota a pagar en concepte de cotització a la
Seguretat Social per part de l’empresari. La bonificació és
compatible amb ¡la tarifa jove.

CARACTERÍSTIQUES
DEL CONTRACTE
Durada mínima de 6
mesos.

Durada mínima de 6
mesos.

Durada mínima de 6
mesos.

Durada 3 i 9 mesos.
L’empresa ha de
pagar el 80% del
IPREM mensual en
concepte de beca
(532,51€)
Por temps indefinit.
Jornada completa o
parcial.

REQUISITS PELS DESTINATARIS DEL CONTRACTE
Joves menors de 30 anys i majors de 16 anys que no estiguin treballant ni
estudiant. Nivell d’estudis no superior al CFGM. Han d’estar inscrits al
Sistema de la Garantia Juvenil. Aquests joves hauran de rebre una formació
d’una durada de 150 hores relacionada amb el lloc de treball i es podrà
realitzar, total o parcialment, abans del contracte o de manera simultània
Joves d’entre 16 i 25 anys que no hauran rebut una formació de 300 hores en
operacions bàsiques de cuina, indústria agroalimentària o fabricació
mecànica.
Joves menors de 30 anys i majors de 16 anys que no estiguin treballant ni
estudiant. Han d’estar inscrits al Sistema de la Garantia Juvenil.

Majors de 45 anys amb 6 mesos continuats en situació d’atur, inscrites com a
demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al SOC immediatament
anterior a la data de la signatura del contracte.
Si són contractes amb persones amb discapacitat igual o superior al 33 %,
s’ha de tenir el document oficial que acrediti aquest reconeixement.
Persones joves en situació d’atur, registrades a les oficines de Treball, entre
18 i 25 anys i que disposin d’una nivell determinat de formació però sense
experiència professional prèvia (o de durada inferior a 3 mesos) associada a
aquesta formació.

Joves menors de 30 anys i majors de 16 anys que no hagin treballat en els 30
dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud i que no hagin
rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90
dies naturals o accions formatives 30 dies anteriors a la data de presentació
de la sol·licitud.

INCENTIUS I SUBVENCIONS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL
NOM DEL PROGRAMA

QUANTIA

TARIFA JOVE

Bonificació de 300 € durant 6 mesos en las quotes
empresarials a la Seguridad Social per la contractació
indefinida de joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia
Juvenil.*

CONTRACTE EN PRÀCTIQUES

Incentius fins 100 % de les quotes empresarials de la seguretat
social.

CONTRACTE PER LA
FORMACIÓ I APRENENTATGE

Reducció de fins el 100% en las quotes empresarials a la
Seguridad Social. A més, es conta amb una bonificació de fins
el 25% por l’activitat formativa, que deu ser como mínim del
25% el primer any i del 15% el segon i tercer any.

INCENTIUS A LA
CONTRACTACIÓ A TEMPS
PARCIAL AMB VINCULACIÓ
FORMATIVA

Reducció de fins el 100% de la quota empresarial por
contingències comuns durant 12 meses per la contractació de
joves inscrits a la Garantia Juvenil.

* Compatible amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat.

CARACTERÍSTIQUES
DEL CONTRACTE
Por temps indefinit.
Jornada completa o
parcial.

No pot ser inferior a
sis meses ni més de
dos anys.
Jornada completa o
parcial.
La retribució serà la
fixada en conveni
col·lectiu per els
treballadores en
pràctiques.
Duració mínima serà
d’un any y la màxima
de 3 anys.
La retribució del
treballador serà
proporcional al temps
de treball efectiu,
d’acord amb el
conveni.
Jornada a temps
parcial.
Indefinit o duració
determinada.

REQUISITS PELS DESTINATARIS DEL CONTRACTE
Joves menors de 30 anys i majors de 16 anys que no hagin treballat en els 30
dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud i que no hagin
rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90
dies naturals o accions formatives 30 dies anteriors a la data de presentació
de la sol·licitud.
Joves menors de 30 anys i majors de 16 anys que no hagin treballat en els 30
dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud i que no hagin
rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90
dies naturals o accions formatives 30 dies anteriors a la data de presentació
de la sol·licitud.
Ser titulats universitaris, de formació professional de grau mig o superior o
títols oficialment reconeguts com equivalents, o de certificats de
professionalitat.

Majors de 16 anys y menors de 25 (menors de 30 anys fins que la tassa de
l’atur estigui por davall del 15%).
Que manca de la qualificació professional requerida per concertar un
contractar en pràctiques.

Joves menors de 30 anys i majors de 16 anys que no hagin treballat en els 30
dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud i que no hagin
rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90
dies naturals o accions formatives 30 dies anteriors a la data de presentació
de la sol·licitud.

