
(Línia 2 - Entitats contractants) Anticipada 2023

Objectiu

Actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur de
 30 anys i més, proporcionant-los, entre d'altres recursos, la formació i competències necessàries

 per ocupar un determinat lloc de treball.

Aquesta línia d'ajuts subvenciona contractes laborals, per un període d'entre 6 i 9 mesos, amb
l'objectiu que les persones desocupades que hi participin s'insereixin definitivament en el mercat de
treball.
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Pressupost

Entitats beneficiàries

Persones destinatàries 

14.906.455,85 €
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Termini de presentació de les sol·licituds

IN22024RevA_220928
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Programa 30 Plus

Contacte

serveiocupacio.gencat.cat

Normativa06
Resolució EMT/2766/2022, de 29 d'agost

Ordre EMT/128/2021, de 14 de juny

Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons
rebuts del Ministeri de Treball i Economia Social.

Les empreses, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de
lucre, sempre que hagin estat seleccionades per les entitats previstes en la base 3.2 de l’annex 1 de
l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

Persones en situació d’atur de 30 anys i més, que hagin estat seleccionades com a participants del
programa per les entitats promotores, associades o vinculades.
Han d’estar inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a
persones demandants d'ocupació no ocupades.
Es podran prioritzar les persones d’aquest col·lectiu que tenen especials dificultats d'inserció laboral,
d’acord amb les dades del mercat de treball.

No podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Ordre les empreses de treball
temporal, els centres especials de treball i les empreses d’inserció.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'1 d'octubre de 2022 i finalitza, com a màxim, l'1 de
juny de 2023.

Les entitats contractants disposaran del termini de 2 mesos des de la data d'inici del contracte de
treball per presentar la sol·licitud, dins del marc establert en el paràgraf anterior.

30plusempresa.soc@gencat.cat
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https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8755/1927239.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=904052
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7677/1690126.pdf
mailto:30plusempresa.soc@gencat.cat
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