ORDRE TSF/213/2016, d’1 d’agost
Bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves
beneficiaris amb formació del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya
Beneficiaris: entitats sense finalitat de lucre

(aquest document ofereix un resum de les condicions, requisits i obligacions a complir per optar a la convocatòria amb
caràcter purament informatiu)
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1. DADES BÀSIQUES DE LA CONVOCATÒRIA
Resolució TSF/1911/2016, d’1 d’agost

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE LA
CONVOCATÒRIA?
1. Incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb
formació.
2. Millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i
les competències derivades de la pràctica laboral.

3. Permetre les entitats contractar professional/s durant 6
mesos i encarar alguns dels reptes del sector.

QUINA UNITAT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA ESTÀ IMPULSANT AQUESTA
INICIATIVA?
La convocatòria es tramita i gestiona des del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, organisme adscrit al Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.
El pressupost destinat a aquestes subvencions està vinculat
al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la
Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al
període 2014-2020.

QUIN ÉS EL PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA
I QUANS LLOCS DE TREBALL PER A JOVES ES
PODEN COBRIR?
El pressupost inicial de la convocatòria destinat a les entitats
sense finalitat de lucre és de 5.5000.000€.
Amb aquest import es poden subvencionar un màxim de 500
contractes laborals en pràctiques en entitats sense finalitat de
lucre.

QUÈ SUBVENCIONA AQUESTA CONVOCATÒRIA?
Els contractes laborals en pràctiques de les persones que
s’incorporen a les entitats, durant 6 mesos al 100% de jornada.
El nombre de contractes subvencionables no pot ser superior
a 10 ni superar el 50% de la plantilla mitjana dels 12 darrers
mesos de l’entitat beneficiària.
Aquest cost està valorat en un mòdul d’11.000€ per a cada
contracte.

2. DESTINATARIS DE LA CONVOCATÒRIA:
JOVES AMB FORMACIÓ BENEFICARIS DEL
PROGRAMA GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA

QUINES CONDICIONS HAN DE COMPLIR LES
PERSONES JOVES QUE CONTRACTIN LES
ENTITATS?
Les persones que es contractin han de ser:
a. Joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
b. Joves inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) a
les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
c. Joves que puguin acreditar la possessió d’un títol universitari o de
formació professional de grau mig o superior o títols oficialment
reconeguts com a equivalents , o d’un certificat de professionalitat,
que els habilitin per a l’exercici professional, així com complir els
requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en
pràctiques.

QUINS SÓN AQUESTS REQUISITS (1)?
A- El jove s’ha d’inscriure al Sistema Nacional de Garantia Juvenil
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta-thi/

Per poder inscriure't a la Garantia Juvenil has de:
-Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de
l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure
circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per
residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
-Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
-Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el
Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
-No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
-No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies
naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
-No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies
naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
-Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de
Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es
desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.
(*) Requisits que cal complir, com a molt tard, el dia anterior a l’inici del contracte laboral en
pràctiques a l’entitat

QUINS SÓN AQUESTS REQUISITS (2)?
C- Han d’estar en possessió d’algun d’aquests títols:
a) Títol universitari o equivalent
b) Títol de formació professional de grau mig o superior o equivalent
c) Títols oficialment reconeguts com a equivalents , o d’un certificat de
professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional.

3. LA RELACIÓ LABORAL:
CONTRACTE LABORAL EN PRÀCTIQUES.
CARACTERÍSTIQUES, REQUISITS I LÍMITS

QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES DE LA
RELACIÓ LABORAL:
1. DURADA: 6 mesos
2. TIPUS DE CONTRACTE (*): Contracte laboral en pràctiques
3. DEDICACIÓ: Jornada completa
4. LLOC: centre de treball ubicat a Catalunya
5. CONDICIONS PARTICULARS: els serveis professionals
s’han de prestar sota la supervisió d’una persona tutora
designada per l’entitat, deixant constància d’aquesta
supervisió.
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/practiques_laborals/preguntes-i-respostessobre-els-contractes-en-practiques/
(*) MODEL DE CONTRACTE
http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_35984994_1.pdf

QUANTS CONTRACTES LABORALS EN PRÀCTIQUES
PER ENTITAT PODEN SER SUBVENCIONATS EN BASE
A AQUESTA CONVOCATÒRIA?
El nombre de contractes de treball en pràctiques subvencionables
no pot ser superior a 10 per entitat ni pot superar el 50% de la
plantilla mitjana dels 12 darrers mesos de l’entitat
...excepte quan es tracti d’una entitat que hagi tingut una plantilla mitjana de fins a 1
persona contractada, que podrà tenir -com a màxim- 1 contracte subvencionat

QUAN HAN DE COMENÇAR LES PRÀCTIQUES PER
PODER-SE ACOLLIR A LA CONVOCATÒRIA?
1. INICI DEL CONTRACTE EN PRÀCTIQUES: Com a molt tard, el
contracte ha de començar el 15 de novembre de 2016.
2. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE EN PRÀCTIQUES: 6 mesos
després de l’inici.
Data límit, 15 de maig de 2017.

4. ELS BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ:
ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE

QUINS SÓN ELS REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR
LES ENTITATS PER PODER SER BENEFICIÀRIES
D’AQUESTS AJUTS?
1) Ser una entitat sense finalitat de lucre legalment constituïda i tenir
com a mínim 1 treballador/a contractat/da.
2) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb
l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la
Tresoreria de la Seguretat Social.
3) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen ser
beneficiari de subvencions previstes a la Llei 38/2003, general de
subvencions.
4) Complir i declarar responsablement el compliment de la normativa
general i específica explicitada en el formulari de sol·licitud.

QUINES SÓN LES PRINCIPALS OBLIGACIONS QUE
IMPOSA LA CONVOCATÒRIA A LES ENTITATS?
FASE 1: Cercar i seleccionar les persones joves a contractar
garantint que compleixen els requisits de la convocatòria.
FASE 2: Presentar telemàticament la sol·licitud de subvenció
com a màxim el 15 de setembre inclòs, omplint el formulari
corresponent i indicant el nombre de contractes laborals en
pràctiques que vol subscriure.
FASE 3: En cas de rebre la subvenció, presentar a l’Oficina de
Treball la llista de llocs de treball a cobrir i les persones
seleccionades, amb caràcter previ a la contractació, per a
verificar els requisits.

QUINES SÓN LES PRINCIPALS OBLIGACIONS QUE
IMPOSA LA CONVOCATÒRIA A LES ENTITATS? (II)
FASE 4: Formalitzar els contractes de treball i comunicar-los a
Contrat@, a partir de la data d’inici del contracte, incloent en la
comunicació l’identificador de l’oferta de treball corresponent
(certificat d’inici).
FASE 5: Fer seguiment i acompanyament de l’activitat
professional en pràctiques de la persona contractada.

QUINES SÓN LES PRINCIPALS OBLIGACIONS QUE
IMPOSA LA CONVOCATÒRIA A LES ENTITATS? (III)
FASE 6: Complir les condicions de publicitat i difusió de
l’acció i tota la normativa sectorial corresponent (protecció de
dades, protecció jurídica del menor, normativa laboral i de
Seguretat Social, finances públiques, ...) prevista en les bases.
FASE 7: Justificar la subvenció, conservant els seus
justificants d’acord amb la normativa i les bases, i facilitar les
accions de control, supervisió i verificació.

5. EL PROCEDIMENT DE LA SUBVENCIÓ:
SOL·LITUD, VALORACIÓ, ATORGAMENT,
PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ

COM ES POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD PER
OPTAR A LA SUBVENCIÓ?
1. Omplint la sol·licitud disponible al portal “TRÀMITS” de la
seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(http://web.gencat.cat/ca/tramits) i a la web del SOC
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/soc
web_ca/home.html
2. Únicament es pot presentar la sol·licitud per mitjans
telemàtics.

TERMINI: FINS QUAN ES POT PRESENTAR LA
SOL·LICITUD?
El termini s’inicia el 4 d’agost i finalitza el dia 15 de setembre
de 2016, ambdós inclosos.

QUINA INFORMACIÓ HAURAN DE PROPORCIONAR
LES ENTITATS EN EL MOMENT DE FER LA
SOL·LICITUD?
1. Les dades identificatives de l’entitat i de la persona que
signa en el seu nom.
2. La declaració responsable del compliment de tots els
requisits de la convocatòria.
3. El nombre de contractes laborals i la quantia que se
sol·licita.

COM ES RESOLDRÀ LA CONVOCATÒRIA I QUINS
SERAN ELS CRITERIS DE VALORACIÓ?
El procediment de concessió de les subvencions regulades en
l’Ordre esmentada és reglat.
El criteri per atorgar les subvencions i finançar els contractes
laborals sol·licitats serà exclusivament l’ordre d’entrada de la
sol·licitud fins a esgotar el crèdit disponible.
NOTA: en cas que s’hagin d’esmenar o complimentar les sol·licituds, la data
que es tindrà en compte per aplicar el criteri d’atorgament serà la data en què
la sol·licitud s’ha esmenat o complimentat

QUAN I COM ES NOTIFICARAN LES RESOLUCIONS?
El SOC preveu resoldre les sol·licituds durant els mesos
d’octubre i novembre de 2016.
La subvenció serà notificada al e-Tauler de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/informaciopublica.html) i es donarà publicitat de les subvencions
concedides al Portal de la Transparència
(http://transparencia.gencat.cat)

ORDENACIÓ DEL PAGAMENT
Es farà un pagament mitjançant bestreta del 100%, tot i que
s’estableix com a garantia una retenció del 20% en el moment
del pagament de la bestreta.
La bestreta es pagarà un cop s’hagi presentat el certificat
d’inici de les actuacions.
El restant 20% s’abonarà un cop presentats i validats els
justificants.

COM I QUAN S’HAURAN DE JUSTIFICAR LES
SUBVENCIONS?
Caldrà justificar la subvenció en el termini màxim d’1 mes a
comptar des de la finalització del darrer contracte laboral
subvencionat.
La justificació és una justificació simplificada, mitjançant el
sistema de mòduls: cada contracte laboral (cada subvenció)
equival a un mòdul valorat en 11.000€.
Caldrà aportar:
a) Memòria d’activitat
b) Memòria econòmica

PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS
Les entitats beneficiàries han d’adoptar les següents mesures
de publicitat:
- Fons de finançament públic.
- Inclusió de la imatge institucional de l’entitat concedent (SOC).
- Llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques
commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o
audiovisuals.
També les mesures de publicitat i informació relatives al
cofinançament del Fons Socials Europeu, d’acord amb les
bases.

6. ON PUC OBTENIR MÉS INFORMACIÓ I
ASESSORAMENT?
www.voluntariat.org
SERVEIS D’ASSESSORAMENT GRATUÏT PER A ENTITATS
http://www.voluntariat.org/Suport-i-serveis/Serveis-dassessorament-a-lesentitats#Assessorament_Jur_dic
http://www.voluntariat.org/Formulari-dassessorament

www.xarxanet.org
RECURSOS I EINES PER A LES ENTITATS

