
 

 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL PROJECTE  “QUALITAT LLUÇANÈS” 

 

Antecedents,  

D’acord amb el què s’estableix al projecte Qualitat Lluçanès, aprovat per Diputació de Barcelona 

dins el recurs de projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local, que formen 

part del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022, amb l’objectiu general de generar un 

model innovador i de qualitat d’inserció laboral inclusiva, que afavoreix les persones (millorant 

la seva ocupabilitat així com les oportunitats de treball, reduint les desigualtats i qualsevol tipus 

de bretxa ja sigui per sexe, raça, edat o condició física o psíquica) i les empreses del territori 

(millorant la competitivitat empresarial apostant per les persones com a principal capital). Es 

procedeix a convocar els ajuts pertinents.  

CONVOCATÒRIA, per la qual es convoquen els ajuts previstos d’acord amb les bases de 

participació al projecte “Qualitat Lluçanès” destinats a subvencionar la contractació de persones 

formades en el marc del projecte o amb el compromís de formació per part de l’empresa, dins 

l’àmbit territorial de les empreses ubicades als municipis que formen part del projecte.  

 

Objecte, condicions i finalitat dels ajuts  

L’objecte de la present resolució és subvencionar la contractació de persones formades en el 

marc del projecte o amb el compromís de formació per part de l’empresa, i per part de les 

empreses, entitats públiques i privades interessades que tinguin la seva seu o un centre de 

treball als municipis que formen part del projecte Qualitat Lluçanès, amb l’objectiu de fomentar 

la contractació de persones interessades en millorar la seva ocupabilitat, a través d’un sistema 

de bonificacions per les empreses contractants. 

Les condicions requerides per optar als ajuts són:  

Per empreses que contractin laboralment a una o més persones: 

 Estar legalment constituïdes. 

 Disposar de tots els permisos exigibles relatius a l’activitat econòmica que es 

desenvolupa. 

 Tenir el centre de treball i/o el domicili fiscal al Lluçanès. 

 No estar afectat/da per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 

38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions. 

 Estar al corrent de les obligacions tributàries i seguretat social.  

 No haver pres decisions extintives improcedents en els sis mesos anteriors a la 

celebració del contracte. 

 Reflectir la justificació de la subvenció als registres comptables de l’empresa.  

Per a persones autònomes: 

 Estar donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o 

Mutualitat de Previsió Social.  

 Estar empadronades en algun dels  municipis del Lluçanès. 



 

 Reflectir la justificació de la subvenció als registres comptables. 

Queden excloses de la subvenció: 

 Les empreses que ofereixen serveis d'intermediació d'ocupació (empreses de treball 

temporal). 

 El mateix lloc de treball només es pot subvencionar una vegada en el seu màxim 

import subvencionable. Aquesta quantitat pot ser atorgada a través d'un sol 

contracte laboral o bé mitjançant la suma de diversos contractes. 

 Si una empresa ja ha exhaurit la subvenció màxima permesa per la contractació 

d'una persona, aquesta no pot tornar a demanar subvenció per la mateixa persona 

treballadora ni en el marc de la present convocatòria ni en altres edicions de la 

mateixa. 

Procediment de sol·licitud i concessió de la subvenció 

S’han de presentar al Registre d’entrada del Consorci del Lluçanès o a través de qualsevol dels mitjans 

assenyalats a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques, a partir dels 20 dies hàbils de publicació de la convocatòria. Les sol·licituds 

hauran de presentar-se a través del tràmit d’instància genèrica de la seu electrònica del Consorci del 

Lluçanès (www.llucanes.cat), annexant el model de sol·licitud degudament complimentat, que també 

estarà a disposició dels sol·licitants a la mateixa web. A partir de la finalització del termini de 

presentació de sol·licituds, aquestes seran revisades pels tècnics del Consorci del Lluçanès i els 

resultats seran aprovats pel Ple del Consorci del Lluçanès.  

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 31 d’octubre de 2023.  

L’atorgament de les subvencions es farà per concurrència competitiva. El criteri serà l’ordre 

d’entrada de les sol·licituds, subjectes al compliment dels requisits establerts, i fins a 

l’esgotament del pressupost.  

En el cas dels imports no concedits, no atorgats o revocats, serà a decisió del Consorci del 

Lluçanès la possibilitat d’obrir un nou període d’acceptació de sol·licituds per aquelles empreses 

que hagin iniciat una contractació sota les mateixes característiques i entre les dates 01/01/2022 

i la data de publicació de la convocatòria i amb la finalitat de garantir l’esgotament del 

pressupost. En aquest cas, la priorització en l’atorgament dels ajuts s’efectuarà per ordre 

d’entrada de les sol·licituds i en cap cas per data de contractació.  

El llistat de beneficiaris dels ajuts es publicarà a la web del Consorci del Lluçanès 

(www.llucanes.cat) i es comunicarà a tots els interessats a través de notificació electrònica.  

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la a la persona sol·licitant és de 1 mes a partir 

de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.  

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar 

recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la 

seva notificació.  

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 

òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.  

 



 

Imports  

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria tenen un import total de 7.500,00€, previstos en la 

partida pressupostària corresponent al Projecte “Qualitat Lluçanès”.  

Els imports a percebre proporcionalment segons la durada i condicions del contracte laboral 

seran únicament les que es presenten a continuació:  

Característiques de la 
contractació  

Import a percebre 
(mensual) 

Import a percebre    
(total) 

Jornada complerta / 6 mesos  250 €  1.500€ 

Mitja jornada / 6 mesos  125 € 750 € 

 

Les empreses podran sol·licitar fins a un màxim de dues bonificacions a la contractació. per 

persones i llocs de treball diferents. 

Publicitat La convocatòria  

Es publicarà al BOP Barcelona per mitjà de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 


