
Contracta joves.

La teva empresa hi 

guanyarà

Ajuts a la contractació 

de joves en atur



L'objecte de la convocatòria és 

atorgar ajuts econòmics a les empreses que 

contractin laboralment a joves del Projecte Joves 

amb Futur.

Els ajuts consisteixen en una bonificació del 70% del salari mínim 

interprofessional durant sis mesos compatible amb les 

bonificacions que estableix la normativa laboral pels contractes de 

formació o de pràctiques.



L’atur juvenil del 35,5% és un dels principals problemes actuals

El jovent constitueix el més valuós recurs pel futur de la nostra ciutat i 

les empreses el necessiten

EL PROJECTE

Programa Joves amb Futur:

• Integra la formació i el treball com a valors imprescindibles per    

a la joventut

• Promou la contractació tutelada i subvencionada dels i les 

joves participants en les accions del programa  mitjançant 

contractes de formació o contractes de pràctiques

• Suma esforços entre Administracions i empreses



Joves sense titulació CFGM o superior

• Inclou:

 Orientació Professional inicial

 Formació professionalitzadora (300 hores)

 Formació en competències claus (100 

hores)

 Formació  i  acompanyament a l’obtenció 

Graduat ESO 

• Tipologia de contracte: Contracte de Formació

• Formació en tres sectors:

 Hosteleria

 Comerç

 Administració i gestió

Joves amb titulació CFGM, CFGS o 

Universitaris

• Inclou:

 Orientació Professional inicial

 Formació complementària d’especialització

 Formació en competències claus

• Tipologia de contracte: Contracte en Pràctiques

• Els contractes es podran realitzar segons 

necessitats de les empreses i atenent les 

titulacions dels i les joves participants en el 

programa

2 ITINERARIS

Els joves han estat prèviament seleccionats i han rebut formació 

específica i de qualitat impartida per experts i entitats de prestigi. 



• Barcelona Activa ha desenvolupat un aplicatiu per presentar la 

documentació de forma telemàtica per tal de facilitar la justificació i gestió 

de la subvenció. 

• Així mateix s’ha creat una oficina d’atenció a les empreses per tal de donar 

suport en tot el procés.

CONDICIONS

• La subvenció serà del 70% de salari mínim interprofessional per un període 

de sis mesos. Això suposa una subvenció de 443,31€ mensuals per jove 

contractat.

• L’empresa es pot acollir a les bonificacions vigents en la normativa laboral.

• Es realitzarà una bestreta de pagament de la subvenció als dos mesos de la 

contractació, i la resta s’abonarà al finalitzar la justificació.

• Període de contractació: les empreses poden formalitzar els contractes fins 

el 15 d’Abril de 2012 i en funció de la disponibilitat de joves del programa.



REQUISITS

Les empreses que sol·licitin la subvenció hauran de:

• Tenir seu social o centre de treball en el terme municipal de Barcelona o en

l'àrea metropolitana de Barcelona.

• En el cas dels contractes de formació, les empreses hauran de 

desenvolupar la seva activitat en els sectors relacionats amb la formació 

específica que es dugui a terme dins del Projecte.  En el cas dels 

contractes en pràctiques, les empreses contractaran els joves segons les 

seves titulacions.

• Formalitzar un contracte laboral de formació o pràctiques per un termini 

mínim de 6 mesos.

La data límit de la contractació és el 15/04/2012



COMPROMISOS

• L’empresa es compromet a retribuir el o la jove contractat segons el 

conveni d’aplicació vigent.

• L’empresa es compromet a contractar els joves del Projecte, podent participar 

en la fase final de selecció 

• El contracte de treball es formalitzarà a temps complert. 

• L’empresa es compromet a designar una persona per exercir les funcions de 

tutorització del/s joves contractats.

• L’empresa haurà de complir amb les obligacions que derivin de les bases i de 

la normativa vigent. 



• Lloc: La sol·licitud s'ha de presentar junt amb la resta de documentació a 

qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

• Període per a presentar sol·licituds: fins al 15 d’abril de 2012 amb caràcter 

general 

• Directori OAC: http://w3.bcn.cat/V61/Home/V61HomeLinkPl/0,2687,200713899_200726815_1,00.html

SOL·LICITUD

Els documents per presentar la sol·licitud es poden descarregar del web 

www.barcelonactiva.cat/jovesambfutur

Per a dubtes o aclariments: 

Tel. 93 401 95 53

jovesambfutur@barcelonactiva.cat


