30 PLUS

Un programa innovador que promou la inserció laboral de persones en situació d’atur de més de
30 anys i atendre les necessitats reals de les empreses.
- Subvenció del Salari Mínim Interprofessional per jornada completa (858,55
euros, 2018) o la part proporcional a temps parcial. El contracte ha de ser mínim de
6 - 9 mesos mitjançant qualsevol modalitat. La jornada laboral podrà ser a temps
complet o a temps parcial, no inferior al 50% de la jornada ordinària.
- És compatible amb incentius fiscals i bonificacions en les quotes de la Seguretat
Social.
EXPLICACIÓ DEL
PROGRAMA

- Formació a mida adaptada al lloc de treball. La pot impartir la pròpia empresa o bé
una altra entitat. La durada pot ser d’entre 20 i 100 hores. Pot ser una formació
abans o durant la contractació.
- L’empresa li haurà d’assignar una persona tutora d’entre el seu personal
- Entitat promotora i entitat contractant, es subscriuran a un conveni de
col·laboració
- L’empresa ha de tramitar la subvenció mitjançant la web
http://canalempresaweb.gencat.cat
Empreses amb els criteris següents:
- Ubicades, preferiblement, en l’àmbit territorial
- No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria

DESTINATARIS

professional qualificat d’improcedent o nul, ni haver realitzat un acomiadament
col·lectiu de persones treballadores, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del
contracte laboral amb les persones participants
- L’empresa s’ha de comprometre a destinar un/a tutor/a

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del
Programa 30 Plus, regulat per ORDRE TSF/284/2016, de 24 d'octubre. Les persones participants han de desenvolupar obligatòriament
les actuacions de formació, orientació i contracte de treball".

- L’empresa ha d’establir sistemes flexibles en la jornada laboral que permetin
combinar la formació amb el treball efectiu

El col·lectiu de persones ha de complir amb els següents requisits:

REQUISITS

- Tenir més de 30 anys
- Nivell formatiu baix
- Inscrits/es a l’Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com a
demandants d’ocupació no ocupades (DONO)·

TERMINI

1 de agost de 2019, últim dia per poder fer contractes

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del
Programa 30 Plus, regulat per ORDRE TSF/284/2016, de 24 d'octubre. Les persones participants han de desenvolupar obligatòriament
les actuacions de formació, orientació i contracte de treball".

