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El Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) promou la 
contractació laboral de les 
persones més grans de 45 anys 
que es troben en situació 
d’atur mitjançant una línia 
d’ajuts que pot suposar un 
estalvi de fins al 50% del cost 
total, o fins al 75% quan es 
tracti de persones amb 
discapacitat. 

Beneficiaris de la subvenció

Les persones físiques i jurídi-
ques amb capacitat per 
contractar laboralment, amb 
centre de treball a Catalunya. 
No es consideren beneficiàries 
les administracions públiques i 
les entitats dependents o 
vinculades, les empreses 
d’inserció i les empreses de 
treball temporal.

Persones destinatàries 

Les persones treballadores, 
més grans de 45 anys, que es 
trobin en situació d’atur, 
inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupades 
(DONO) al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya 
durant 6 mesos en els darrers 
12 mesos i que no hagin 
prestat serveis a cap entitat 
mitjançant la modalitat de 
contractació de durada 
indefinida en els darrers 6 
mesos.

Aquestes condicions 
s’acrediten mitjançant un 
informe emès per l’Oficina de 
Treball.

Contractes de treball 
subvencionables

· Que tinguin una durada
mínima de 6 mesos i una 
jornada d’entre el 50% i el 
100%. 

· Que es realitzi l’activitat en
un centre de treball a 
Catalunya.

Sol•licitud i documentació

Amb el formulari de 
sol•licitud, que es troba a la 
seu electrònica 
https://seu.gencat.cat , 
s’hi ha d’adjuntar:

· Informe emès per l'Oficina de
Treball on es verifica que la 
persona destinatària compleix 
els requisits.

· Contracte de treball signat
per les parts degudament 
comunicat a Contrat@.

· Informe de dades per a la
cotització a la Seguretat Social 
(IDC). 

Import de la subvenció

· La quantia de la subvenció
serà la que es detalla en les 
taules següents en funció del 
salari brut anual segons 
conveni, la jornada i la durada 
del contracte celebrat, i en 
funció que la persona 
contractada tingui reconegut 
oficialment el grau de 
discapacitat igual o superior al 
33% (Taula 2), o no (Taula 1). 

· En cas que la persona o
entitat beneficiària contracti 
una persona derivada per 
l’Oficina de Treball, prèvia 
presentació d’una oferta 
d’ocupació, s’aplicarà la taula 
1.2 o 2.2, en cas contrari 
s’aplicarà la taula 1.1 o 2.1, tret 
que es tracti de la contractació 
d’una dona en una ocupació 
on les dones estan subrepre-
sentades que s’aplicarà, en 
qualsevol cas, la taula 1.2 o 
2.2, segons li correspongui. 

· Per a les contractacions
de durada superior a 6 
mesos i inferior a 12 
mesos, es prendrà com a 
referència l’import consig-
nat a la columna correspo-
nent a la contractació de 6 
mesos aplicant-ho propor-
cionalment a la durada del 
contracte formalitzat.

· La subvenció no podrà
superar el 50% del cost de 
la contractació, o el 75% 
quan es tracti de persones 
amb discapacitat. S’entén 
per cost de la contractació 
l’import corresponent al 
cost salarial brut, la 
indemnització per 
finalització de contracte i la 
cotització de la Seguretat 
Social.

Podeu consultar els terminis de presentació 
de la sol·licitud i obtenir més informació 
sobre aquests ajuts a:




