FEM OCUPACIÓ
PER A JOVES 2016-2018
Actuacions ocupacionals per a afavorir la inserció laboral de joves i
atendre les necessitats reals de les empreses.
Subvenció per contractació: quantia equivalent al S.M.I. del 2016: 655,20 €.

L’objectiu del programa és la inserció laboral de joves de 18 a 29 anys, en
situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional, proporcionant-los,
entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de
treball.
L’IMET gestionarà la formació de les persones joves participants i la subscripció
dels contractes laborals amb empreses interessades en col·laborar; així com
acompanyarà les empreses en tot el procés de sol·licitud de subvenció i
tramitació administrativa.

Característiques dels contractes.
- Es podrà realitzar qualsevol modalitat contractual d’acord amb la normativa
laboral vigent, que s’ajusti a les condicions del programa, amb una vigència de
6 mesos de contracte.
- La jornada laboral serà a temps parcial, no inferior al 50% de la jornada
ordinària de l’entitat contractant.
- En cap cas el còmput total d’hores entre el contracte i la formació podrà
excedir de 8 hores diàries.
- Els contractes hauran de tenir una durada mínima de sis mesos.
- L’empresa retribuirà la persona jove contractada d’acord amb el conveni
col·lectiu o disposició salarial d’aplicació i en funció de la jornada de treball
efectuada.

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa
“Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la Resolució
TSF/1910/2016, de 29 de juliol”.
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- Finalitzat el període de sis mesos, l’empresa ha d’emetre un certificat on es
faci constar el nivell de formació de la pràctica adquirida.
Característiques de les subvencions a les empreses.
Les empreses que subscriguin contractes de treball amb joves participants en
aquest programa podran ser beneficiàries de subvencions que tindran
aquestes especificitats:
1.-La subvenció serà la quantia equivalent al Salari Mínim
Interprofessional (SMI) vigent l’any en que es publica la convocatòria (2016):
655,20 €.
2.– Aquesta quantia és per jornada completa, en el cas de jornada parcial se
subvencionarà la part proporcional per jornada parcial.
3.– La subvenció que atorga el SOC és per 6 mesos.
4.- Tanmateix, les subvencions a les empreses seran compatibles:
a) amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la
Seguretat Social.
b) el contracte a temps parcial amb vinculació formativa de joves
provinents de Garantia Juvenil, (reducció de la quota empresarial a la
Seguretat Social per contingències comunes del 100% si la plantilla és
inferior a 250 treballadors o del 75% si la plantilla és igual o superior, durant el
període de 6 mesos d’experiència laboral dels joves FOJ 2016)

L’empresa i l’IMET signaran un conveni de col·laboració previ a la
formalització dels contractes.
L’IMET oferirà assessorament en la tramitació de les sol·licituds de
subvenció i en qualsevol tramitació administrativa.

Per a més informació, podeu contactar amb l’IMET

93 814 04 40
Ext. 7275
Sr. Manel Claver Roso
@ prospeccio@imet.cat
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