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Ajuts per a noves contractacions i acollida de persones en pràctiques 
 

1. PROGRAMES I PROJECTES EN MARXA: AEBALL i UPMBALL estan desenvolupant programes 

relacionats amb l’ocupació de diferents col·lectius a través dels quals es poden obtenir ajuts en forma de 
bonificació per la contractació. 

2. AJUTS DE CARÀCTER GENERAL PER A LA CONTRACTACIÓ: SEPE i Ajuntaments. 

 

1. PROGRAMES I PROJECTES EN MARXA: 
 

COL·LECTIU DE JOVES FINS A 30 ANYS: 
En col·laboració amb la Fundació El Llindar s’ha posat en marxa, per 
segon any consecutiu, el projecte “JOVES E3 - Emancipació, Empresa 
i Entitat” amb la col·laboració de la Fundació "La Caixa" en la 
Convocatòria d’Inserció, adreçat a millorar l'ocupabilitat i la inserció 
sociolaboral de joves d’entre 18 a 30 anys. 
 
L’objectiu és millorar l’ocupabilitat de 60 joves, cadascun amb 
l’elaboració d’un itinerari personal i d'inserció, adquirir noves eines 
per millorar l’ocupabilitat i signar contractes laborals o de 
pràctiques. L’acollida dels joves en pràctiques a les empreses no 
comporta cap tipus de despesa per l’empresa, més enllà del temps 
invertit pel tutor. 

 
Ajuts disponibles:  Per a la contractació es disposen de les següents bonificacions: 
 

- Contracte per a la formació i aprenentatge: 100% de la quota de Seguretat Social per a empreses de 
menys de 250 treballadors, la resta 75% 

- Contracte a temps parcial amb vinculació formativa: 100% de la quota de Seguretat Social per a 
empreses de menys de 250 treballadors, la resta 75% 

- Contractació d’un jove per microempreses o autònoms: 100% de la quota de Seguretat Social. 
- Contracte en pràctiques: 50% de la quota de Seguretat Social i un 50% addicional per beneficiaris del 

Sistema de Garantia Juvenil. 
- Pràctiques no laborals: acollida de persones a l’atur amb titulació però sense experiència laboral. 

L’empresa paga un mínim del 80% de l’IPREM en concepte de beca. No suposa relació contractual. Si 
finalment l’empresa realitza un contracte en pràctiques obtindrà un 75% de la quota de Seguretat Social i 
un 25% addicional per beneficiaris del Sistema de Garantia Juvenil. 

- Contractació per cooperatives o societats laborals: 800 € per any durant 3 anys. 
- Contractació indefinida: les empreses de menys de 50 treballadors rebran 1.000 € el primer any, 1.100 el 

segon i 1.200 € el tercer. La resta d’empreses poden rebre 600 € per any durant 4 anys per a la 
contractació de persones en situació d’exclusió social. 

- Contractació temporal: 500 € a l’any durant tota la vigència del contracte per a la contractació de 
persones en situació d’exclusió social. 

 
Per a més informació: virginia@aeball.net 



 

 

El programa “FEM OCUPACIÓ PER A JOVES”, subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i adreçat a persones joves de 18 a 
30 anys en situació d’atur que disposen del graduat en ensenyament 
secundari obligatori o del batxillerat i que, prioritàriament, tenen 
experiència professional anterior; i també a les persones joves que 
disposin d’un cicle formatiu de grau mig però que cal reconduir a 
altres sectors. 

Són joves amb manca de qualificació especialitzada, que 
prioritàriament han treballat en ocupacions poc qualificades, amb 
una elevada rotació o que provenen de sectors castigats per la crisi. 

Es realitza un tasca d’orientació, tutoria i acompanyament en la 
inserció, i el jove participant rep una Formació vinculada al 
contracte de treball, i preferentment adaptada als certificats de 
professionalitat, o bé a la formació específica adaptada al lloc de 
treball que determinin les empreses. 

 
Ajuts disponibles:  Per a la contractació es disposen dels següents ajuts: 

 
- El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona fins al 75% del Salari Mínim Interprofessional de cada 

contracte, durant sis mesos. Aquesta subvenció no és incompatible amb els ajuts i/o bonificacions per la 
contractació de joves que ofereix el SEPE que poden arribar fins al 100% de la quota a la seguretat social.  

- El contracte ha de permetre la realització de formació durant el període del contracte.  
 
Estem recollint les necessitats de contractació de les empreses que vulguin acollir-se a aquests ajuts per aquest 
any 2015. Fes-nos saber les vostres!  
Per a més informació: montse@aeball.net 
.............................................................................................................................................................................. 

 
COL·LECTIU DE PERSONES MAJORS DE 45 ANYS: 

 
En col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet s’ha posat en marxa un 
projecte adreçat a millorar l’ocupabilitat de persones majors de 45 anys, 
mitjançant l’acreditació de les seves competències professionals, amb la 
subvenció del Pla Metropolità de suport a polítiques socials municipals. 
 
L’objectiu és millorar l’ocupabilitat de 30 persones majors de 45 anys 
mitjançant una formació en habilitats i l’acreditació de les seves 
competències professionals i fomentar la seva inserció.  

Ajuts disponibles:  
- Contracte indefinit en nous projectes d’emprenedoria jove: 100% de la quota de SS durant 12 mesos. 
- Contractació indefinida: les empreses de menys de 50 treballadors rebran 1.300€ per any durant 3 anys. 

La resta poden rebre 600€ per any durant 4 anys per a la contractació de persones en situació d’exclusió. 
- Contractació temporal: 500€ a l’any durant tota la vigència del contracte per a la contractació de 

persones en situació d’exclusió social. 
- Les empreses de l’àrea metropolitana de Barcelona amb menys de 250 treballadors poden optar als ajuts 

de l’Ajuntament de Barcelona per contractar fins a 5 nous treballadors, amb un pagament màxim 
de 6.000€ pels primers 6 mesos de contractació i formació, i optar fins a 12.000€ més un cop justificats 
18 mesos de relació laboral continuada.  

 
Per a més informació: virginia@aeball.net 

mailto:montse@aeball.net


 

 

ACOLLIDA DE JOVES ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES  
 
Es col·labora amb centres de formació del territori de diferents 
especialitats en fomentar l’acolliment dels seus estudiants per a la 
realització de pràctiques en empreses. 
 
Aquesta modalitat no comporta relació laboral amb l’empresa ni 
obligació de cap pagament a l’alumne que està cobert per 
l’assegurança escolar. 
 
Per a més informació: formacion@aeball.net 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. AJUTS DE CARÀCTER GENERAL PER A LA CONTRACTACIÓ 
 

- Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social / Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE): 
 

      Beneficis en la cotització a la Seguretat Social  
Guia de la contractació 
 

Per a més informació: paz@aeball.net  
 

- Ajuntaments: Diferents ajuntaments com ara el de Cornellà, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Vicenç dels Horts, etc. ofereixen ajuts per a la contractació de persones desocupades.  
 

Pots consultar els ajuts disponibles al teu municipi a: montse@aeball.net 
 

Estem a la seva disposició per a assessorar-lo sobre els ajuts que més s’ajustin a les 
seves necessitats. 
 

 
 
 
 
 
 

L’Hospitalet, març 2015 

Com a empresa, que guanyo si participo en aquests projectes? 
 

- Reclutament i selecció de la persona segons el lloc treball o les pràctiques a cobrir. 
- Pla de Seguiment quan la persona s'incorpori al lloc de treball. 
- Assessorament sobre la contractació d'aquest col·lectiu específic: Bonificacions, etc.  
- Pla d'avaluació de tot el procés. 
- Millorar la RSC (Responsabilitat Social Corporativa) de l'empresa. 
- Reconeixement institucional, difusió i comunicació de la col·laboració amb el projecte. 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Empresarios/CotizacionRecaudaci10441/BeneficiosyOtrasP/index.htm
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
mailto:paz@aeball.net
mailto:montse@aeball.net

