
Entitats beneficiàries
Ajuntaments de municipis amb menys de 500
habitants de Catalunya o els seus organismes
autònoms o altres entitats jurídiques de creació
voluntària, depenent o vinculada a una
administració local de municipis amb menys de
500 habitants de Catalunya.
Agrupacions d’ajuntaments de municipis de
menys de 500 habitants de Catalunya, amb
personalitat jurídica.

Persones destinatàries
Persones que tinguin concedida la
protecció internacional (Estatut de
Refugiat o bé la Protecció Subsidiària).
Persones que tinguin concedida la
protecció humanitària amb autorització
de residència i de treball.
Persones amb permís de residència i
autorització de treball.

 
Totes aquestes persones han d'estar
inscrites al Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya com a demandant d’ocupació,
abans de l’inici del contracte de treball.

Micromunicipis
Foment de la incorporació de les persones amb més dificultats d'accés al
mercat de treball mitjançant la contractació laboral en municipis de menys de
500 habitants de Catalunya.
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Objectiu

Millorar l'ocupabilitat de les persones amb més dificultats d'accés al mercat laboral mitjançant la
contractació laboral en municipis de menys de 500 habitants de Catalunya. Subvencionem contractes
de treball de 12 mesos de durada a jornada completa, les accions formatives a realitzar dins de l'horari
laboral així com suport tècnic especialitzat per a l’acompanyament sociolaboral de les persones
destinatàries, en els municipis on desenvolupin el seu lloc de treball.
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Pressupost

Termini sol·licituds

983.133€

Del 12 de maig de 2022 al 10 de juny de 2022,
ambdós inclosos.
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Termini d'execució
El Programa té una durada de 12 mesos i ha
de finalitzar com a màxim el 30 de setembre
de 2023.

Contacte

serveiocupacio.gencat.cat

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC– amb fons
rebuts del Ministeri de Treball i Economia Social.
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Si ets un/a ciutadà/ana posa’t en contacte
amb la teva Oficina de treball de referència

Si ets una entitat: aat.soc@gencat.catResolució EMT/1349/2022, de 4 de maig

Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer
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https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8665/1905919.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=921629&type=01&language=ca_ES

