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UNA AJUDA DIRECTA
A EMPRESES QUE
CONTRACTIN JOVES

BENEFICIÏ’S D’UNA AJUDA
DE FINS A 9.600 €

AJUDES A EMPRESES QUE 
CONTRACTEN JOVES
Actualment, la taxa d’atur juvenil a Espanya 
se situa en el 40,2 %, la més alta de la Unió 
Europea el 2020. A la Fundació ”la Caixa”, 
continuem treballant per impulsar la creació 
d’oportunitats laborals per a les persones 
joves. És per això que en l’àmbit de la Iniciativa 
de Feina Juvenil i del Programa Operatiu de 
Feina Juvenil, el pròxim 24 de febrer de 
2021 la Fundació ”la Caixa” llança la tercera 
convocatòria Feina Jove d’ajudes directes de 
fins a 9.600 € a les empreses que contractin 
persones joves d’entre 16 i 29 anys (totes dues 
edats incloses).

Amb Feina Jove, cofinançat pel Fons Social 
Europeu i la Fundació ”la Caixa”, mantenim 
el nostre compromís de continuar treballant 
per produir feina estable i de qualitat i 
contribuir així a reduir la desocupació 
juvenil a Espanya.

QUÈ OFERIM?
Amb Feina Jove, oferim una ajuda directa 
a les empreses que contractin persones 
joves inscrites en el Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil perquè, d’aquesta manera, 
contribueixin a reduir la desocupació. 
Disposem de dos tipus d’ajudes en funció 
del contracte:

1. Contracte indefinit a temps complet amb 
un període mínim de permanència de 6 
mesos. L’import màxim de l’ajuda és de 
9.600 €/12 mesos.

2. Contracte de durada determinada 
(temporal) a temps complet amb un 
període mínim de permanència de 6 
mesos. L’import màxim de l’ajuda és de 
4.200 €/6 mesos.

En cas que hi hagi treballadors amb una 
discapacitat considerable, es podran 
sol·licitar ajudes per a contractes a temps 
parcial (mínim, el 50 % de la jornada 
completa). En aquests casos, l’import de les 
ajudes és del 50 % d’allò que correspondria 
segons el tipus de contracte.

El contracte cal que estigui formalitzat d’acord amb el model que estableix el Servei Públic d’Ocupació i cal que se li hagi comunicat 
degudament. El període mínim de permanència dels contractes es computa a partir de la data de formalització. 

Compatibilitat i límits de les ajudes

Les ajudes que s’estableixin en les bases reguladores només són compatibles amb les bonificacions o les reduccions en les 
quotes de la Seguretat Social que poguessin correspondre en funció de la legislació vigent i dins dels límits de la normativa 
esmentada amb relació a l’acumulació i la compatibilitat de les ajudes.
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JOVES D’ENTRE
16 I 29 ANYS

PROGRAMA FEINA JOVE

COM ES POT ACCEDIR A LES 
AJUDES?
Les sol·licituds s’han de presentar via 
electrònica, amb la documentació requerida, 
dins dels terminis previstos al portal web 
Feina Jove de la Fundació ”la Caixa”.

QUI LES POT SOL·LICITAR?
Empreses,  – inc losos e ls  empresar is 
autònoms–, associacions, fundacions i altres 
entitats sense ànim de lucre que estiguin 
domiciliades en territori espanyol. Se’n 
podran sol·licitar per a un màxim de 10 joves 
per entitat o empresa, és a dir, per CIF.

QUI EN SÓN ELS DESTINATARIS 
FINALS?
Es poden beneficiar d’aquest programa els 
joves que compleixin els requisits següents:

1. Estar inscrits i complir els requisits del 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil 
abans de formalitzar el contracte.

2. Tenir entre 16 i 29 anys (ambdós inclosos) 
en el moment de formalitzar el contracte.

3. No haver treballat el dia natural 
anterioral dia de l’inici del contracte 
objecte de subvenció. Aquest requisit no 
s’aplica als joves que es trobin dins del 
període de quatre mesos des de la data 
d’inscripció al Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil en el moment de formalitzar el 
contracte.

Costos subvencionables

Són subvencionables les despeses següents, relacionades amb el contracte:
·  Retribucions brutes
·  Percepcions extrasalarials de transport relacionades directament amb el lloc de feina
· Cotitzacions socials i impostos a càrrec del treballador i la Seguretat Social a càrrec de l’empresa
· Indemnització per finalització del servei prestat
· Vacances
· Dies de lliure disposició

Servei d’informació: 
Fundació ”la Caixa”
900 20 30 40
De dilluns a divendres, de 9 a 17 h
www.fundacionlacaixa.org


