
 

 

  

 

  

 
BARCELONA ES COMPROMET 

Programa de foment de la contractació i la qualificació professional 
(noves bases – abril 2016) 

 Programa d'ajuts a la petita i mitjana empresa per fomentar la contractació de persones 
empadronades a la ciutat de Barcelona: 
 

 majors de 40 anys en situació d’atur de llarga durada (12 mesos en situació d’atur dins 
els darrers 18 anteriors a la contractació, sense tenir en compte la participació en Plans 
d’Ocupació ) 
 persones amb especials dificultats d’inserció en situació d’atur 
 joves participants en Programa de Garantia Juvenil de l’Ajuntament de 
Barcelona/Barcelona Activa 

 
Podran rebre la subvenció les empreses i entitats que compleixin les següents condicions: 
 

 Tenir com a mínim un centre de treball  a l’Àrea Metropolitana de Barcelona on presti els seus 
serveis el treballador/a contractat 
 Comptar a una plantilla no superior a 250 treballadors/es 
 Venir desenvolupant la seva activitat des d’un mínim de 6 mesos 
 Estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries 
 Incorporar mitjançant contracte laboral  d’una durada mínima de 6 mesos, a temps complet o 
parcial (no inferior al 50%), treballadors/es inclosos en algun dels col·lectius a qui s’adreça la 
mesura.  
 No es podran acollir a la subvenció les empreses que hagin amortitzat llocs de treball indefinits 
durant els 3 mesos anteriors a la contractació subvencionada, mitjançant acomiadaments 
improcedents o nuls declarats per sentència judicial ferma o regulacions d’ocupació. 
 Per accedir al pagament del total de la subvenció tampoc no es podran produir, al llarg del 
període de contractació subvencionada, processos de regulació d’ocupació. 
 

El màxim de contractacions a subvencionar en una mateixa empresa serà de 5 i no podrà superar el 
nombre de treballadors existents en la data anterior al primer contracte acollit a aquesta subvenció. Es 
considera que integren la plantilla les persones titulars de l’empresa que figurin com a treballadors/es de 
la mateixa.  
 
 Les empreses que ho sol•licitin, podran comptar amb el suport  de Barcelona Activa i del programa 
Làbora de Serveis Socials en els processos de reclutament i preselecció de candidatures. Aquest servei no 
tindrà cap cost per a les empreses. 
 

 
 
 
 
 
 

Termini de sol·licituds  
fins al 31 de desembre de 

2016 

Pagament de 5.000 / 6.000 € 

per 6 mesos de 

contractació i formació 

Suport en la cerca de 

personal a través de  

http://bcn.cat/empresa/ 

cercadetreballadors 

    Per sol·licitar la participació o per a més informació: barcelona.cat/barcelonaescompromet      
Resolució de dubtes : 93 320 96 00 

http://bcn.cat/empresa/
http://bcn.cat/empresa/cercadetreballadors


 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

El procés de contractació anirà acompanyat d'un programa de formació i capacitació  professional, que es 
desenvoluparà durant els 6 primers mesos de la relació laboral, i que suposarà com a mínim el 5% de la 
jornada  laboral. 
 
 
 

• Quantitats per a contractes de persones  
 

• majors de 40 anys, aturats/des de llarga durada 
(12 mesos en situació d’atur dins els darrers 18 anteriors a la contractació, sense tenir en compte 
la participació en Plans d’Ocupació, i empadronats a la ciutat de Barcelona almenys des d’un any 
abans a la data del contracte) 
 
• joves participants en programa de Garantia Juvenil de l’Ajuntament de Barcelona / Barcelona 
Activa (i empadronats a la ciutat de Barcelona des de data anterior a la de l’alta al Programa de 
Garantia Juvenil) ) 

 
 
 
 
 

 
• Quantitats per a contractes de persones en risc d’exclusió social (empadronades a la ciutat de 
Barcelona almenys des d’un any abans a la data del contracte ). 
 

 
 

 
 
 
 

• perceptors/es de renda mínima d’inserció  
• persones amb discapacitat igual o superior al 33% 
• víctimes de violència de gènere i/o domèstica  
• joves menors de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors  
• interns/es de centres penitenciaris, en llibertat condicional o exreclusos/es  
• problemes de drogoadicció o alcoholisme en procés de rehabilitació i reinserció social  
• persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció identificades com en situació o risc 
d’exclusió social pels serveis públics competents. 
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BARCELONA ES COMPROMET 
Procediment de sol·licitud i pagaments 

 
1. Introduir les dades i la documentació (digitalitzada) a la plataforma de gestió de les 

subvencions barcelona.cat/barcelonaescompromet 
 

 Documentació inicial necessària: 
 

• Full de sol·licitud de transferència bancària / certificat bancari de titularitat del compte. 
 (per facilitar el tràmit es pot descarregar model d’aquest document des de la mateix a 

plataforma  de gestió, que un cop complimentat haurà de signar i segellar l’entitat bancària)  
• Escriptura de constitució o document d’inscripció de l’entitat al Registre públic corresponent 

i Estatuts en cas de persones jurídiques i entitats i alta censal en cas de empresaris o 
professionals individuals. 

• Document acreditatiu d’inici d’activitat (alta fiscal) 
• Escriptura de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de 

la persona signant de la sol·licitud com a representant de l’entitat (si l’apoderament no consta 
en l’escriptura de constitució). 

• Document d’identitat del/la treballador contractat/da  

• Document justificant de la situació del/la treballador/a: 

• Per aturats/des de llarga durada: inscripció en el SOC i/o informe de vida laboral  

 
• Per a persones en situació de risc d’exclusió: 
 

• En el cas que les empreses vulguin candidats derivats des de l’Àrea de Qualitat de 
Vida de l’Ajuntament 

• document acreditatiu a través del Programa LÀBORA:  
• Registre de l’empresa en www.bcn.cat/labora 
o contacte mitjançant  labora@bcn.cat  o trucant al 93 256 56 23. 

• En el cas que les empreses desitgin presentar candidats propis 
• Els/les candidats/tes hauran de ser registrats i certificats pel programa 

LÀBORA. L’acreditació d’aquesta situació es farà mitjançant una sol•licitud 
que haurà de presentar la persona candidata i un document que emetrà 
l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), ubicat al carrer València, 344 
baixos de Barcelona, una vegada comprovat que el candidat compleix les 
condicions establertes. Aquest document serà lliurat a les persones 
sol·licitants i aquestes el podran aportar a l’empresa contractant. 

• De forma excepcional, es podran admetre com a acreditatius els documents 
indicats a aquests efectes en el Decret d’Alcaldia de Contractació 
Responsable així com d’altres presentats pels sol·licitants o obtinguts d’ofici. 

 
• Per a joves de programa de Garantia Juvenil: justificant d’alta al programa 

  
• Contracte de treball registrat  d’una durada no inferior a 6 mesos, i  com a mínim 50% de la 

jornada. 
• Alta en Seguretat Social i de forma opcional IDC (Informe de dades per a la cotització) del/la 

treballador/a. 
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2. Imprimir, signar (pel/la representant legal) i segellar, si s’escau, 2 exemplars de la 

sol·licitud que genera la plataforma un cop complimentades les dades i annexada la documentació 
digitalitzada necessària. 
 

3. Registrar les sol·licituds en una OAC o Oficina d’Atenció a l’Empresa de Barcelona. Un 
exemplar quedarà en poder de l’Oficina (per fer-lo arribar a Barcelona Activa) i un altre serà lliurat a 
qui la presenta. 
 

4. Notificació de resolució d’atorgament provisional i definitiu (publicació en BOP) 
 

5. Pagaments inicials (fins 2.500 o 3.000 € segons col·lectiu en jornades completes) de les 
sol·licituds aprovades mitjançant transferència bancària al compte informat. 
 

6. Als 6 mesos es verificarà la continuïtat de la relació laboral i el compliment del pla 
formatiu desenvolupat amb la persona contractada que genera el dret a la subvenció (mínim 5% de 
la jornada laboral d’aquest període). 

 
 Caldrà annexar a la plataforma de gestió còpia de: 

 

• Còpia de TC1 i TC2 (on consti el/la treballador/a en qüestió, amb justificació del pagament) 

dels 6 primers mesos de contracte 

• Nòmines (amb justificació del pagament al treballador/a) dels 6 primers mesos de contracte. 

• Acreditació del pla formatiu desenvolupat pel/la treballador/a contractat, amb una durada 

mínima del 5% de la jornada laboral dels 6 primers mesos de contracte. 

 
 

7. Segon pagament (fins 2.500 o 3.000 € segons col·lectiu en jornades completes) 
 

8.  En cas d'incompliment de les condicions s'haurà de retornar la quantitat percebuda. 
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Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
  

Badalona 
Badia del Vallès 
Barberà del Vallès 
Barcelona 
Begues 
Castellbisbal 
Castelldefels 
Cerdanyola del Vallès 
Cervelló 
Corbera de Llobregat 
Cornellà de Llobregat 
Esplugues de Llobregat 
Gavà 
l’Hospitalet de Llobregat 
Molins de Rei 
Montcada i Reixac 
Montgat 
Pallejà 
La Palma de Cervelló 
El Papiol, 
El Prat de Llobregat 
Ripollet 
Sant Adrià de Besòs 
Sant Andreu de la Barca 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Climent de Llobregat 
Sant Cugat del Vallès 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Sant Vicenç dels Horts 
Santa Coloma de Cervelló 
Santa Coloma de Gramenet 
Tiana 
Torrelles de Llobregat 
Viladecans 
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