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Import de la subvenció
• La quantia de la subvenció es determina en funció del salari 

brut anual segons el conveni, la jornada i la durada del 
contracte, i en funció que la persona contractada tingui 
reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o 
superior al 33% o no.

• La subvenció no podrà superar el 50% del cost de la 
contractació, o el 75% quan es tracti de persones amb 
discapacitat. S’entén per cost de la contractació l’import 
corresponent al cost salarial brut, la indemnització per fi de 
contracte i la cotització a la Seguretat Social.

El Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) posa en 
marxa el programa Grans 
Actius per fomentar la 
incorporació al mercat de 
treball de les persones més 
grans de 45 anys que es 
troben en situació d'atur.

Dins d’aquest programa 
s’obre una nova línia d’ajuts 
per a les empreses que 
contractin persones més 
grans de 45 anys en situació 
d’atur. Aquests ajuts poden 
suposar un estalvi de fins al 
50% del cost total, o al 75% 
quan es tracti de persones 
amb discapacitat (Ordre
EMO/311/2015).

Beneficiaris de la subvenció
Les persones físiques i 
jurídiques amb capacitat per 
contractar laboralment, amb 
centre de treball a Catalunya. 
No es consideren entitats 
beneficiàries les 
administracions públiques i 
les entitats dependents o 
vinculades, les empreses 
d’inserció i les empreses de 
treball temporal.

Persones destinatàries 
Les persones treballadores 
més grans de 45 anys,
que es trobin en situació 
d'atur (com a mínim, durant 
els darrers 6 mesos 
ininterrompudament), 
inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupades 
(DONO) al Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya.

Contractes de treball 
subvencionables
• Que tinguin una durada de 

12 o 6 mesos.
• Que la jornada sigui des 

del 50% fins al 100%. 
• Que el centre de treball 

estigui a Catalunya.
• En cas que es sol·liciti la 

subvenció prevista per a 
contractes amb persones 
amb discapacitat igual o 
superior al 33%, cal que hi 
consti l’autorització de la 
persona treballadora al 
Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya per comprovar 
el grau de discapacitat 
declarat. En cas contrari, 
s’ha de lliurar el certificat 
o document oficial que 
acrediti el grau de 
discapacitat.

• També són subvencionables, 
per una sola vegada, les 
pròrrogues dels contractes 
subvencionats de 6 mesos 
de durada. La durada 
màxima subvencionable 
d’un contracte, inclosa la 
pròrroga, és de 12 mesos o 
bé de 18 mesos en el cas 
de la contractació d’una 
persona discapacitada.

Terminis
Ajuts 2015
• Presentació de sol·licituds: 

fins al 30 de novembre de 
2015 inclòs.

• Execució dels contractes: 
contractes subscrits des 
de l’endemà de la 
publicació al DOGC 
(10.10.2015) fins al 30 de 
novembre de 2015.

Ajuts 2016
• Presentació de sol·licituds: 

des de l’1 de gener de 2016 
fins al 30 de novembre de 
2016 inclòs.

• Execució dels contractes: 
contractes subscrits des 
de l’1 de desembre de 2015 
fins al 30 de novembre de 
2016.

Més informació
Les persones i entitats 
interessades poden 
adreçar-se a les oficines de 
Treball del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya per 
obtenir assessorament 
respecte de les condicions 
del contracte i, especialment, 
sobre la cerca de persones 
candidates més grans de 45 
anys que compleixin els 
requisits per obtenir l’ajut.


