
Subvencions a la contractació en pràctiques de persones joves (SOC)

- Són subvencionables els contractes en pràctiques amb una durada mínima d’un any i jornada completa. Els contractes es poden iniciar fins
a l’1 d’abril de 2022, i han de finalitzar com a màxim el 31 de març de 2023.

- L’import mensual de la subvenció és de 1.473,71€ i fins a un màxim de 12 mesos (17.684,52€).
- El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a

5 ni superar el 50% de la plantilla de l'entitat beneficiària, excepte quan es tracti d'una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona
contractada en que el nombre màxim de contractes subvencionables será 1.

- Presentació sol·licituds: del 31 de desembre de 2021, a les 9:00 hores i fins el dia 30 d’abril de 2022, a les 15:00 hores.
- La sol·licitud sempre s’ha de fer per 12 mesos. Si el contracte finalment no arriba als 12, es farà una revocació proporcional al temps que

hagi mancat per arribar-hi.
- Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar per mitjans telemàtics, una vegada formalitzat el contracte, a través de:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-foment-a-la-contractacio-en-practiques-de-persones-joves-en-
situacio-datur

CARACTERÍSTIQUES

Pressupost: 62.500.000 € 
(Concurrència no competitiva i subjecte a 
mínimis)

Normativa:
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/Subvencions-per-al-foment-a-la-
contractacio-en-practiques-de-persones-
joves-en-situacio-datur

Persones destinatàries:
Persones joves majors de 16 i menors de 30, 
incloses les persones amb discapacitat, 
Inscrites com a demandants d'ocupación no 
ocupades (DONO) i amb títol universitari o de 
FP de grau mig o superior (o títols oficialment
equivalents), o certificat de professionalitat, 
que habilitin per a l'exercici professional, i 
resta de requisits del contracte en pràctiques.

Entitats beneficiàries:
Persones físiques o jurídiques privades, i 
comunitats de béns, amb capacitat per 
subscriure, com empresàries, un contracte 
de treball, així com les cooperatives de 
treball associat.
Més informació:
contractacio_joves.soc@gencat.cat
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