
 
 

El SOC destina 3,5 milions a contractar agències de 
col·locació privades 
L'ordre aprovada per l'organisme de la Generalitat preveu que les entitats atenguin 10.000 aturats 
 
Dijous, 3 de juliol del 2014  

El consell de direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha aprovat una ordre mitjançant la qual destina 
3,5 milions a les agències de col·locació privades, tal com ha avançat aquest diari. Està previst que aquestes 
entitats atenguin uns 10.000 aturats. L'ordre de concessió de subvencions permetrà, per primera vegada al SOC, 
treballar amb aquestes companyies en l'àmbit de la intermediació. Aquesta col·laboració, a què s'oposen els 
sindicats, es planteja com "un complement de la intermediació que es fa i que es continuarà fent des de les 
Oficines de Treball de la Generalitat". 

Segons un comunicat, la Generalitat "ha aconseguit que el Govern espanyol traspassi a Catalunya els 3.561.000 
euros dels pressupostos generals de l'Estat que li corresponen en funció de la distribució de les subvencions 
destinades a les agències de col·locació". El Govern català destaca que, a diferència del model espanyol, a 
Catalunya la col·laboració es basa en entitats homologades per l'administració catalana.  

Els aturats beneficiaris d'aquesta col·laboració hauran d'estar inscrits com a demandants de feina a les Oficines de 
Treball i seran derivats a aquestes agències pel mateix SOC. La mesura es destina a majors de 45 anys que facis 
sis mesos que estan inscrits com a desocupats; a majors de 30 i menors de 45 que faci 18 mesos que estan 
apuntats com a tals i menors de 25 que en faci un mínim de 12 que hi estan inscrits i que tinguin importants 
carències formatives, així com persones que tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%. 

Les agències rebran 725 euros per cada contracte de 6 a 12 mesos; 900 euros pels de més de 12 mesos d'aturats 
de més de 45 anys; 900 euros pels contractes de sis o més mesos a majors de 30 i menors de 45 anys; 900 euros 
per a menors de 25 anys, així com 40 euros per entrevista inicial. Pel que fa al col·lectiu de discapacitats, per les 
contractacions acumulades o iguals a sis mesos la quantitat serà de 1.600 euros i de 80 euros per entrevista 
inicial. 
 


