
   

 

87. Mesura per a la contractació de joves en pràctiques 

per a entitats del sector del lleure educatiu -Generalitat 

de Catalunya-. 

 

1. Tipus d’ajut:    

Ajut per a la contractació de joves en pràctiques per impulsar les 

activitats del sector del lleure que s'han vist afectades per les mesures 

sanitàries adoptades per superar la pandèmia de la COVID19. 

La finalitat de la mesura és la contractació de 136 persones joves mitjançant un 

contracte en pràctiques, amb la finalitat d'impulsar i realitzar projectes de 6 

mesos, a partir de l'1 juliol de 2020, que incloguin propostes per al lleure 

educatiu de l'estiu i la seva continuïtat a la tardor, per tal de que puguin reforçar 

l'atenció a infants, adolescents i joves en les necessitats d'aquests, en el 

context de la COVID-19. 

Aquesta mesura d'ajuts està vinculada, excepte pel que fa al que preveu 

aquest capítol, al programa de contractació en pràctiques de persones joves 

beneficiàries del Programa de garantia juvenil del Servei Públic d'Ocupació de 

Catalunya (SOC), aprovat per l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual 

s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades 

a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del 

Programa de garantia juvenil a Catalunya. 

Quantia de la subvenció:  

La quantia de l'ajut és d'11.000,00 euros, per persona jove contractada. 

2. Beneficiaris: 

Les entitats sense ànim de lucre i les empreses del sector del lleure educatiu 

inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut i que 

justifiquin la realització de les activitats i projectes descrits a la mesura. 

 



   
 

 

No poden sol·licitar aquests ajuts les entitats i empreses següents: 

Les que tinguin un expedient de regulació temporal d'ocupació vigent i que 

afecti treballadors amb activitats vinculades a les que són objecte de l'ajut. Les 

que estiguin emmarcades i regulades legalment en l'àmbit esportiu (clubs i 

federacions esportives) i organitzadores d'activitats exclusivament esportives. 

3. Quan es podrà demanar?:  

El termini de presentació de sol·licituds: PENDENT PUBLICAR 

CONVOCATÒRIA DOGC. 

4. Com tramitar-ho?:  

Quan estigui habilitada es podrà demanar telemàticament a la Generalitat  a 

través de :    

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautono

ms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-

prestacions-per-empreses-i-autonoms/contractacio_practiques_lleure_educatiu/ 

5. Normativa aplicable:  

DECRET LLEI 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, 

cultural i social (art. 29 a 35). 

6. Altres dades d’interès :  

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesi

autonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-

autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-

autonoms/contractacio_practiques_lleure_educatiu/ 

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/contractacio_practiques_lleure_educatiu/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/contractacio_practiques_lleure_educatiu/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/contractacio_practiques_lleure_educatiu/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796764.pdf
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/contractacio_practiques_lleure_educatiu/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/contractacio_practiques_lleure_educatiu/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/contractacio_practiques_lleure_educatiu/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/contractacio_practiques_lleure_educatiu/

