PLA DE XOC A L’ATUR – AJUTS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR

PUC SOL·LICITAR AQUEST AJUT?

Fins a un màxim de 15.000€ per la contractació de personal

Empreses, entitats
o autònoms
beneficiàris

•
•
•
•

Col·lectius
beneficiaris

forma jurídica > micro, PIME, iniciativa economia social i solidària, 3er sector, ONGs i autònoms (excepte tit. pública)
seu social, delegació o centre de treball a Gavà o AMB
6 mesos anteriors a l’inici de contracte > no ERO ni acomiadaments
Convocatòria 2016-2017 > No haver estat beneficiari/a d’altra ajuda objecte de la present sol·licitud
requisits
obligatoris

• Padró a Gavà
• DONO anterior a la contractació
• No haver estat beneficiari/a de l’edició anterior

requisits
específics

•
•
•
•
•
•
•
•

Previ a la contractació

M’INTERESSA!

I SI ME’L DONEN?

QUINES DESPESES COBREIX?

Requisits de la
contractació

€

Despeses elegibles
màxim de 15.000 €

En cas d’atorgament el
pagament es realitza mitjançant
transferència bancària

Obligacions
des de l’aprovació
de l’ajut

Com sol·licitar l’ajut?

Haver exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur
Situació d’atur de llarga durada (mínim 540 dies en situació d’atur -no necessàriament consecutius- en els darrers 730 dies)
Majors de 45 anys
Joves de 16 a 35 anys
Persones amb discapacitat
Pertanyents a famílies amb tots els seus membres en situació d’atur
Dones
Pertanyents a famílies monoparentals o nombroses

• Durada > Mínim 6 mesos de contracte
• Jornada > Mínim 50% de la jornada definida al conveni regulador
• Inici
• Mínim 6 mesos > inici màxim l’01/12/2019
• 12 mesos o més > inici màxim l’01/06/2019
• Salari > mínim brut mensual de 1.075€, jornada complerta, inclòs el prorrateig de pagues extraordinàries.
• Tipus contracte > Durada determinada o indefinida i contractes a temps parcial o complet
• Gestió de l’oferta de treball > Centre de Serveis a l’Ocupació (Ajuntament de Gavà)
• Difusió > cartell senyalització i identificació cofinançament al contracte
despeses salarials, inclosa la prorrata de les pagues extraordinàries, i les quotes corresponents a la Seguretat Social a càrrec
de l’empresa dels treballadors/ores contractats entre 6 o 12 mesos:
• Línia d’ajuts generals, per la contractació de persones que compleixin els requisits generals i mínim 1 dels requisits
específics , d’acord a l’especificat al punt 4 de les presents bases:
• 3.000 € per contracte de 6 mesos de durada
• 6.000 € per contracte indefinit o de 12 mesos de durada
• Línia d’ajuts plus, per la contractació de persones que compleixin els requisits generals i mínim 2 dels específics, d’acord a
l’especificat al punt 4 de les presents bases
• 5.000 € per contracte de 6 mesos de durada
• 7.000 € per contracte indefinit o de 12 mesos de durada
50% ajut atorgat

•
•
•
•

l'inici del projecte amb la presentació del
contracte de treball i l'alta a la Seguretat Social

50% restant

Al finalitzar la contractació i un cop
justificat

Activitat no simultània amb treball per compte d’altri
Titularitat de compte bancàri on rebre l’import dels ajuts atorgats
Proporcionar formació obligatòria d’un mínim de 12 hores a les persones contractades
Difusió: Cartell identificatiu en el lloc de treball i en el contracte subvencionat haurà de figurar la frase «Contracte
subvencionat per l'Ajuntament de Gavà i finançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Programa
Metropolita de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019», acompanyat del logotip de l’Ajuntament de Gavà i
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

• Terminis de sol·licitud d’acord a la durada del contracte:
• mínim 12 mesos – inici màxim l’1/6/2019
• mínim 6 mesos – inici màxim l’1/12/2019
• Documentació per la sol·licitud i tramitació a la seu electrónica
• Fitxa sol·licitud
• Sol·licitud transferencia bancària
• Consulta les bases

MÉS INFORMACIÓ
Centre de Serveis a l’Empresa
Progrés 27, 08850 . Gavà
93 633 34 50 - cse@gava.cat

Programa Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 (2a convocatòria)

