
SUBVENCIONS DINS EL PROGRAMA QUALITAT LLUÇANÈS 

ENTITATS BENEFICIÀRIES 

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que 

contractin laboralment una o més persones usuàries de la Borsa de Treball del Servei 

d’Ocupació del Lluçanès. 

També poden ser sol·licitants o beneficiaris d’aquestes subvencions les persones 

físiques usuàries de la Borsa de Treball del Servei d’Ocupació del Lluçanès que, 

directament o a traves d’una persona jurídica creada a l’efecte, manifestin el seu 

compromís de posar en marxa un projecte d’empresa d’acord amb el Servei d’Empresa 

del Consorci del Lluçanès i facin efectiu el compromís esmentat. 

Les entitats beneficiàries podran contractar persones, segons dues modalitats: 

 Contractació de persones formades en algunes de les formacions realitzades. 

 Contractació de persona amb el compromís que l’empresa formi a la persona 

amb un mínim de 30 hores. 

 En el cas de les persones que comencin la seva activitat en règim d'autònoms, 

hauran de dur a terme una de les formacions organitzades pel Consorci del 

Lluçanès durant els 6 primers mesos de la seva activitat o previ a l'alta al règim 

d'autònoms 

 

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A LA CONTRACTACIÓ 2022 - 2023 

Inici: 1 de maig 2022 

Termini per presentar sol·licituds: 31 d’agost de 2023 

Resolució: 3 mesos a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

Pagament de la subvenció: queda condicionada a la presentació de la documentació 

justificativa per mitjà electrònic, amb data límit 30/11/2022. 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

Consulta-les clicant aquí. 

SOL·LICITUD DE L’AJUT 

Descarrega’t la sol·licitud aquí. 

Pas 1. Cal que empleneu degudament el formulari i signeu digitalment la sol·licitud. 

Pas 2. Una vegada completat el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari a 

través d’instància genèrica que trobareu en aquest enllaç. 

Pas 3. Premeu el botó emplenar sol·licitud. 

https://www.llucanes.cat/wp-content/uploads/2020/08/01_Bases_bonificacions_contractacio.pdf
https://www.llucanes.cat/wp-content/uploads/2020/08/03_Sollicitud_contractacio_QL.pdf
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=B60&FIL_WTXIDTRAM=6d19e6f5262549dfbcdd869d37aea0fe&INF_WTXNOMTAB=F00000000&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00000000&INF_WTXNOMTRA=Inst%E0ncia%20gen%E8rica


Pas 4. Ompliu la instància i adjunteu aquesta sol·licitud i els documents requerits en 

aquesta. 

Pas 5. Premeu el botó “Continua”; d’aquesta forma s’enviarà la documentació 

Pas 6. Un cop presentada la instància es generarà un document justificant de recepció. 

És important que deseu el document per a la tramitació de l’ajut. 


