
 

 

Nota de premsa 

 
 

La Fundació Bancària i el Fons Social Europeu obren la convocatòria del Programa  

”la Caixa” Feina Jove, que impulsa la contractació de persones joves 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” i el Fons Social 
Europeu destinen més de 21 milions d’euros a 

incentivar la creació de feina jove 
 

• El nou Programa ”la Caixa” Feina Jove té l’objectiu d’incentivar la 

contractació, estable i de qualitat, per contribuir a reduir la 

desocupació que pateix aquest col·lectiu.  

 

• La convocatòria facilitarà un ajut directe a empreses de tot l’Estat 

espanyol que contractin persones joves, d’entre 16 i 29 anys, 

inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil o que s’hagin 

apuntat com a demandants de feina en un servei públic d’ocupació o 

hagin dut a terme la renovació de la demanda d’ocupació.  
 

• A fi de desenvolupar el Programa ”la Caixa” Feina Jove, l’Obra Social 

gestionarà 20 milions d’euros procedents del Fons Social Europeu i 

n’aportarà 1,7 d’addicionals, de manera que se superaran els 21,7 

milions d’inversió.  
 

• Les sol·licituds es podran presentar entre el 7 de març i el 31 de juliol 

a la pàgina web www.lacaixafeinajove.org. 
 
 

Barcelona, 6 de març de 2017. Demà, 7 de març, l’Obra Social ”la Caixa” 

obre la convocatòria del nou Programa ”la Caixa” Feina Jove per facilitar 

ajudes a empreses, incloent-hi empresaris autònoms, associacions, 

fundacions i altres entitats sense finalitat de lucre que contractin persones 

joves d’entre 16 i 29 anys. Té com a objectiu fomentar la feina jove, estable i 

de qualitat, i dinamitzar, al seu torn, l’activitat empresarial i el creixement 

econòmic. 

 



El projecte disposa d’un pressupost total de 21,7 milions d’euros. El Fons 

Social Europeu hi aportarà 20 milions d’euros, i la seva gestió l’assumirà 

l’Obra Social ”la Caixa”. Aquesta, a més, destinarà 1,7 milions addicionals a la 

iniciativa.  

 

Les sol·licituds es podran presentar, juntament amb la documentació 

requerida, del 7 de març al 31 de juliol a la pàgina web 

www.lacaixafeinajove.org. Es podran concedir ajuts a un màxim de deu 

persones joves per entitat o empresa (s’entén per NIF). 

 

Els destinataris finals d’aquest programa són totes les persones joves que 

compleixin els requisits següents:  

 

� Tenir entre 16 i 29 anys (tots dos inclosos) en el moment de formalitzar 

el contracte. 

 

� Estar inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil abans de 

formalitzar el contracte. Si no, haver-se apuntat com a sol·licitant de 

feina en un servei públic d’ocupació o haver fet la renovació de la 

demanda d’ocupació, en tots dos casos a partir del 25 de desembre de 

2016 i abans de formalitzar el contracte.  

 

� No haver treballat el dia natural anterior al de l’inici del contracte 

subvencionat. 

 

Els contractes subvencionables són els següents: 

 

� Contractes de durada determinada (temporals), a temps complet, 

amb un període mínim de permanència de sis mesos i un ajut de 

4.200 euros. 

� Contractes indefinits, a temps complet, amb un període mínim de 

permanència de sis mesos. Tot plegat es traduirà en un ajut màxim 

de 9.600 euros.  

 

 

 

El foment de l’ocupació, un objectiu estratègic 

 

El projecte se suma a les diverses iniciatives que ha impulsat l’Obra Social els 

darrers anys amb la voluntat de lluitar contra la desocupació de la gent jove. 

Aquest és, precisament, un dels col·lectius prioritaris del programa 



d’integració laboral de l’entitat, Incorpora. Des que es va posar en marxa, fa 

deu anys, Incorpora ha facilitat més de 140.000 llocs de treball a col·lectius 

en situació de vulnerabilitat.  

 

D’altra banda, el Fons Social Europeu és el principal instrument financer per 

fomentar l’ocupació entre els socis comunitaris i promoure més cohesió 

econòmica i social dins dels països de la Unió.  

 

A més del nou Programa ”la Caixa” Feina Jove, l’Obra Social també duu a 

terme el Programa Més Feina en col·laboració amb el Fons Social Europeu. 

Té com a objectiu promoure projectes que afavoreixin la inserció laboral de 

persones en situació de vulnerabilitat a través d’itineraris integrats i 

personalitzats que en facilitin la incorporació al mercat de treball. 

 

 

Més informació:  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Irene Benedicto: 934 042 033 | ibenedicto@fundacionlacaixa.org 

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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