
 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedents, 
D’acord amb el què s’estableix al projecte estratègic “Queda’t a la Catalunya Central”, aprovat pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) al mes de gener de 2019, i amb la dotació cofinançada entre el DARP, FEADER i 
les entitats del territori com son l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Consorci del Lluçanès i el Consorci del 
Moianès, i amb la voluntat de facilitar l’arrelament de persones nouvingudes al territori Leader de la Catalunya Central, es 
procedeix a convocar els ajuts pertinents 

 

CONVOCATÒRIA, per la qual es convoquen els ajuts previstos d’acord amb les bases de participació al projecte 
“Queda’t a la Catalunya Central” destinats a subvencionar la contractació de persones nouvingudes per part d’empreses, 
entitats públiques i privades de l’àmbit Leader de la Catalunya Central. 

 

Objecte, condicions i finalitat dels ajuts 
 
L’objecte de la present resolució és subvencionar la contractació de persones nouvingudes dins el marc del projecte 
“Queda’t a la Catalunya Central” i per part de les empreses, entitats públiques i privades interessades del territori Leader 
de la Catalunya Central, amb l’objectiu de facilitar l’arrelament de les persones nouvingudes als municipis pertanyents 
a l’àmbit Leader de la Catalunya Central, alhora que es treballa contra el despoblament als territoris rurals de Catalunya. 

 
El projecte té com a eix central de les seves accions la selecció i formació de persones nouvingudes en situació regular o 
regularitzable per tal de fomentar-ne la seva contractació, a través d’un sistema de bonificacions per les empreses 
contractants. 

 
Les condicions requerides per optar als ajuts són: 

 
 Estar al corrent de les obligacions tributàries i seguretat social 
 No haver estat exclosa de l’accés a bonificacions de programes de treball (Reial Decret Legislatiu 5/2000 que 

aprova la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social) 
 No haver pres decisions extintives improcedents en els sis mesos anteriors a la celebració del contracte 
 Reflectir la justificació de la subvenció als registres comptables de l’empresa 
 Oferir una contractació de durada mínima de 3 mesos consecutius a mitja jornada 
 Proporcionar a la persona contractada la formació específica necessària pel lloc de treball a ocupar 

 

Procediment de solꞏlicitud i concessió de la subvenció 
 
Les solꞏlicituds hauran de presentar-se a través del tràmit d’instància genèrica de la seu electrònica de l’Associació pel 
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (www.catcentral.cat), annexant el model de solꞏlicitud degudament 
complimentat, que també estarà a disposició dels solꞏlicitants a la mateixa web.  
A partir de la finalització del termini de presentació de solꞏlicituds, aquestes seran revisades pels tècnics de l’ADRCC i els 
resultats seran aprovats pel President de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. 
 
El termini de presentació de solꞏlicituds és fins el 18 de setembre de 2019. 
 
L’atorgament de les subvencions es farà per concurrència competitiva. El criteri serà l’ordre d’entrada de les solꞏlicituds, 
subjectes al compliment dels requisits establerts, i fins a l’esgotament del pressupost. 
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Excepcionalment, i en cas de no esgotament de la partida pressupostària s’acceptaran les solꞏlicituds d’empreses del territori 
Leader CatCentral que hagin realitzat una contractació amb les característiques que solꞏlicita el projecte però que s’hagi 
formalitzat el contracte entre l’1 de febrer de 2019 i prèviament a la solꞏlicitud de subvenció. En aquest cas, la priorització 
en l’atorgament dels ajuts s’efectuarà per ordre d’entrada de les solꞏlicituds i en cap cas per data de contractació. 
 
El llistat de beneficiaris dels ajuts es publicarà a la web de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 
(www.catcentral.cat) i es comunicarà a tots els interessats a través de notificació electrònica. 
 
El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la a la persona solꞏlicitant és de 1 mes a partir de la finalització del termini 
de presentació de solꞏlicituds. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 

Imports 
 
Els ajuts que preveu aquesta convocatòria tenen un import total de 15.000,00€, previstos en la partida pressupostària 
corresponent al Projecte estratègic “Queda’t a la Catalunya Central”.  
 
Els imports a percebre proporcionalment segons la durada i condicions del contracte laboral es presenten a continuació: 
 

Característiques de la 
contractació 

Import a percebre 
(mensual)

Import a percebre    
(total)

Jornada complerta / 6 mesos 357 € 2.142 €
Jornada complerta / 3 mesos 357 € 1.071 €
Mitja jornada / 6 mesos 178,50 € 1.071 € 
Mitja jornada / 3 mesos 178,50 € 535,50 €

 

Publicitat 
 
La convocatòria es publicarà al BOP Barcelona per mitjà de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).  
 
 
 

 


