
 
 

 

  
 

 

 
 

 

Contracta joves formats en Logística 4.0, Ciberseguretat, Màrqueting Digital i e-Commerce, Fabricació de 
Drons i Impressió 3D abans del 31 d’octubre del 2022 i rep fins a 6.000 € de subvenció per a contractes 

d’un any o indefinits. 

Tens pensat incorporar nou personal a la teva empresa? PIMEC, Foment de Terrassa, l’Ajuntament de Sant Cugat, 
Eurecat Academy, The 3D Printing BootCamp i Leitat, en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

(SOC), t’ofereixen aquest programa. 

Fabrica el teu futur al Vallès Occidental 

Quins avantatges té contractar un jove a través del programa? 

1. Disposar de candidats sense cap cost. 

2. Acompanyament als joves per a la correcta adaptació al lloc de treball. 

3. Accés a una subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional del 2022 (1.000 euros per la jornada completa). La quantia 

serà proporcional al temps treballat. 

4. Assessorament i gestió tècnica gratuïts en la sol·licitud i justificació de l’ajut. 

Característiques del programa: 

1. Formalitzar un contracte laboral d’un any* 

2. La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, però no inferior al 50% de la jornada ordinària de l’empresa. 

*En cas de contractes temporals amb durada inferior o d’un mínim de 12 mesos, no se sol·licitarà l’ajut econòmic 

Requisits principals per sol·licitar l’ajut econòmic: 

1. L’empresa o persona autònoma contractant ha d’estar ubicada preferentment al Vallès Occidental. 

2. No haver acomiadat cap persona treballadora del mateix perfil o categoria professional, qualificat d'improcedent o nul per 

l'òrgan judicial, ni haver fet cap acomiadament col·lectiu en els 3 mesos anteriors a la contractació. 

3. Garantir el manteniment de l’ocupació neta per evitar l'efecte substitució. 

4. Complir la normativa legal vigent que afecti l’empresa. 

 
Informació ampliada: 
Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost 
RESOLUCIÓ EMT/1198/2022, de 21 d'abril 

 
Per a més informació: 
Xavi Belmonte – 699091235 | xavier.belmonte@terrassa.cat  

 
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil”. 
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