30 Plus és un programa innovador creat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i
desenvolupat en el marc de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.
L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i
més, proporcionant-los, entre d’altres, recursos, la formació i les competències necessàries per
ocupar un determinat lloc de treball.
Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà les següents actuacions
ocupacionals:
Orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.
Adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball.
Experiència professional mitjançant un contracte laboral.
Tots els participants del programa hauran de signar un compromís de participació, on
acceptin complir les tres actuacions previstes.

FORMACIÓ
La formació serà obligatòria per a totes les persones participants i tindrà com a objectiu
millorar l’ocupabilitat i les oportunitats d’inserció. El contingut i la durada estaran directament
relacionats amb al lloc de treball a desenvolupar, amb un mínim de 20 hores i un màxim de 100.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL MITJANÇANT CONTRACTE LABORAL
- L'experiència professional a l'empresa es podrà realitzar mitjançant qualsevol modalitat
contractual que, d’acord amb la normativa laboral vigent, s’ajusti a les condicions del programa.
- Contracte de durada mínima de 6 mesos.
- La jornada laboral podrà ser a temps complet o a temps parcial, no inferior en cap cas a les 20
hores setmanals.
- El contracte haurà de ser obligatòriament a temps parcial si la formació es realitza
simultàniament al contracte per poder combinar-la amb el temps de treball efectiu.
- La jornada ordinària de treball no podrà ser superior a les 40 hores setmanals ni superior a les
8 hores diàries, llevat que, en aquest cas, el conveni d’aplicació o l’acord entre l’entitat
contractant i els representants dels treballadors n’estableixin una distribució irregular. En
qualsevol cas, s’hauran de respectar els descansos diaris i setmanals previstos a la normativa
laboral vigent.
- Al contracte de treball subscrit entre l’entitat contractant i la persona participant s’haurà de
fer constar l’obligatorietat per part del participant de realitzar les accions formatives. En el cas
de realitzar la formació simultàniament al contracte laboral, en aquest també hi haurà
d’incloure la distribució i l’horari del temps de treball efectiu i el temps dedicat a formació.
- L’entitat contractant haurà d’assignar una persona referent per a la persona participant
d’entre el seu personal treballador. Aquesta referent haurà d’informar, orientar, ensenyar i
supervisar la persona contractada.
- Les persones contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat, en base a allò
que estableixi el conveni de sector o d’empresa o, en absència de conveni, la retribució salarial
legalment establerta, en la part proporcional que correspongui.
- El Servei d'Ocupació de Catalunya subvencionarà l'equivalent al salari mínim interprofessional
(SMI) vigent l’any pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos.
- Un cop finalitzat el període de sis mesos, l’entitat contractant haurà d’emetre un certificat on
es faci constar el nivell de formació pràctica adquirida. Aquest document s’haurà de lliurar a la
persona participant contractada i a l’entitat promotora (associada o vinculada) que la tutela.

REQUISITS DE LES EMPRESES CONTRACTANTS
- L'entitat contractant ha d'estar ubicada, preferentment, en l'àmbit territorial d'actuació on es
desenvoluparà el projecte. En qualsevol cas, que el centre de treball on desenvolupi la tasca la
persona contractada estigui ubicat a Catalunya.
- No ha d'haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional
qualificat d'improcedent o nul per l'òrgan judicial, ni haver realitzat un acomiadament col·lectiu
de persones treballadores, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb
les persones participants.
- Ha d'establir sistemes flexibles en la jornada laboral que permetin combinar la formació i el
treball efectiu.
- Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio
Público de Empleo Estatal - Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc
del Programa 30 Plus, regulat per ORDRE TSF/ 132 /2018, de 30 de juliol.
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