
 



SOC empresa

A l’Àrea de Serveis a l’Empresa (ASE) us assessorem en els 
processos de selecció, contractació i formació de persones i us 
informem del ventall d’ajuts i subvencions que teniu a l’abast.

El catàleg inclou:
• Atenció i solucions personalitzades
• Processos de selecció a mida
•  Informació i assessorament sobre programes, ajuts  

i subvencions
• Identificació i detecció de necessitats formatives de qualitat
•  Organització d’accions d’intermediació al territori 

(networking) i sessions informatives

Suport a l’empresa

ATENCIÓ PERSONALITZADA
Equips territorials a prop teu
Els equips territorials de l’Àrea de Serveis a l’Empresa del SOC 
ofereixen atenció personalitzada i eficaç i posen la cartera de 
serveis i els recursos del SOC a disposició del teixit empresarial. 
El personal assessor us acompanyarà en la detecció dels serveis 
que millor s’adeqüen a les necessitats de l’empresa, us facilitarà 
recursos i eines per a la creació de llocs de treball i us oferirà 
solucions a mida per a les vostres necessitats.

Tens una empresa?
T’ajudem!
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AJUTS I INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ
• Programes d’incentius a la contractació:

-  Contracte de formació en alternança per a persones 
joves. FPO Dual.

-  Contractes en pràctiques per a persones joves amb 
titulació.

• Ajuts a la contractació de diferents col·lectius:
-  Contractació de persones aturades majors de 30 i 45 anys.
-  Contractació de persones joves aturades menors de 30 anys.
-  Contractació de persones en situació de discapacitat i 

vulnerabilitat.
- Ajuts a l’autoocupació de joves.

• Informació sobre bonificacions de contractes.
• Altres incentius:

- Pràctiques no laborals per a joves.

INTERMEDIACIÓ LABORAL
Per acompanyar-te en el procés d’incorporació de persones 
a la teva empresa, l’Àrea de Serveis a l’Empresa analitza els 
perfils demanats i t’assessora en la gestió de les ofertes. 

•  Xarxa d’oficines de Treball: 
Hi ha 69 oficines de Treball arreu de Catalunya.

•  Feina Activa: 
Portal  d’intermediació, públic i gratuït, amb les millors 
persones candidates.

•  Xarxa Eures: 
Per trobar a Europa els i les professionals que l’empresa 
necessita.
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04 SUPORT A LA FORMACIÓ

•  Forma i Insereix: 
Subvenció del 100% del cost de la formació, vinculada  
al compromís de contractar les persones formades. 

•  Formació bonificada per a treballadors en actiu: 
Formació a mida, flexible i integral per a les empreses a través 
del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

•  Cursos de formació professional per a l’ocupació: 
Programes formatius teoricopràctics per millorar la 
qualificació professional o la capacitat d’inserció laboral:
- Entitats col·laboradores.
- Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO).

  Els programes i ajuts que oferim des de l’Àrea d’Empresa estan cofinançats pels 
ministeris de Treball i Economia Social i d’Educació i Formació Professional, així  
com per la Unió Europea a través dels fons MRR, REACT-EU i el Fons Social Europeu.

Més informació:
Telèfon: 93 553 61 00
serveisempresa.soc@gencat.cat 
serveiocupacio.gencat.cat/ca/empresa
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