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Tens una empresa?      
T’AJUDEM!

L’Àrea de Serveis a l’Empresa del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) assessora a les 
empreses en els processos de selecció, contractació 
i formació de candidats i les informa del ventall 
d’ajuts i subvencions al seu abast.

A través dels Equips Territorials de Prospecció 
garantim una atenció personalitzada i eficaç i posem 
a la teva disposició la cartera de serveis i recursos 
del SOC. 

El catàleg inclou:

• Atenció personalitzada amb solucions a mida.
• Presentació de candidats i processos de 

selecció.
• Informació actualitzada dels programes, ajuts i 

subvencions vigents.
• Informació i assessorament per a promoure la 

formació de qualitat.
• Acompanyament en la tramitació de 

subvencions.

El SOC, 
més a prop de l’empresa



Altres serveis

Pràctiques no laborals per a joves
Oferim a les persones joves amb qualificació 
experiència laboral per facilitar la seva inserció al 
mercat de treball.

Projecte REEMPRESA
Model d’emprenedoria i creixement empresarial 
que permet a un o més reemprenedors accedir a la 
propietat d’una empresa en funcionament per fer-la 
créixer sense passar per la fase de crear-la.

Incentius i ajuts a la contractació/
autoocupació

Ajuts majors de 45 anys
Ajuts a empreses per impulsar la contractació de  
persones aturades majors de 45 anys.

Ajuts autoocupació joves Garantia Juvenil
Ajut econòmic per facilitar la inserció laboral 
mitjançant l’autoocupació dels joves menors de 30 
anys acollits al Programa de Garantia Juvenil.

Bonificacions de contractes (SEPE)
Informació sobre bonificacions de contractes.

Suport a la preselecció

Xarxa d’Oficines de Treball
L’empresa disposa de 69 Oficines de Treball d’arreu 
Catalunya.

Feina Activa
Portal d’intermediació, públic i gratuït, amb els i les 
millors candidats/es.

Xarxa Eures 
Per trobar a Europa els i les professionals que 
l’empresa necessita. Assessorament legal.

Atenció personalitzada

Equips Territorials de Prospecció
Estan formats per personal tècnic qualificat i 
especialitzat en prospecció empresarial que 
assessora sobre els serveis que millor s’adequen a 
les necessitats de l’empresa, facilitant recursos i 
eines per a la creació de llocs de treball.

Aquests professionals són els/les interlocutors/es 
únics/ques amb la vostra empresa.

Suport a la formació 

Forma i Insereix  
Subvencionem el 100% del cost de la formació, 
vinculat al compromís de contractació del 40% de 
les persones formades.        

Formació bonificada per a treballadors en actiu
Formació a mida, flexible i integral per a les empreses.

Cursos de formació ocupacional
Programes formatius teòrico-pràctics per millorar la 
qualificació professional i/o la capacitat d’inserció 
laboral:

• Entitats col·laboradores
• Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) 

xeac
XARXA D’EMPRESES AMB COMPROMÍS DEL SOC

Xarxa d’empreses amb compromís

Xe@c és una xarxa d’empreses amb seu a Catalunya 
que treballen per millorar tant l’ocupabilitat de les 
persones com la competitivitat del teixit empresarial 

del territori.


