
  

 

 

 

Què és? 

Fem Ocupació per a Joves és un programa que parteix de les necessitats de contractació de 

les empreses a l’àmbit de Barcelona. Té com a objectiu afavorir la inserció laboral de 

persones joves en situació d’atur.  

 

A quines empreses va dirigit? 
A totes les empreses de l’àmbit metropolità de Barcelona. 

 

Què ofereix? 
 

 Preselecció de candidatures. 

 Formació adaptada al lloc de treball. 

 Seguiment de la contractació al llarg del programa. 

 Ajut a la contractació durant 6 mesos. 

 

A qui va dirigit? 

A través d’aquest programa, les empreses poden contractar joves, d’entre 18 i 29 anys, 

amb un nivell formatiu d'ESO, Batxillerat o CFGM, amb condicions avantatjoses, i 

formació sense cap cost. 

 
Característiques de la contractació i els ajuts: 

Durada del contracte mínima de 6 mesos a temps complert o parcial. 

Les empreses podran contractar mitjançant qualsevol modalitat contractual, 

segons la normativa vigent. 

Import de la Subvenció: 707,60 €/mes per jornada completa (o part proporcional en 

funció de la jornada realitzada), amb un màxim de 6 mesos. 

La subvenció és compatible amb els incentius fiscals i les bonificacions en les 

quotes de la Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitats 

contractuals. 

La retribució no podrà ser inferior al corresponent conveni o marc normatiu de 

referència, així com haurà d’estar dins dels criteris de Barcelona Activa per 

garantir l’ocupació de qualitat. 

 

 

 

Les contractacions es podran dur a terme fins a finals d’octubre de 2018 

 

 
 

Per a més informació: ocupaciojoves@barcelonactiva.cat 

 

 

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, d’acord amb el 

Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, la 
Resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre, per la qual s'obre la convocatoria de l'any 2017 per a la concessió de subvencions 

destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a Joves i la Resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre per 
la qual s'obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del 
Programa "Fem Ocupació per a Joves”. 

 


