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El Govern inverteix 185,7M€ més en
polítiques actives d'ocupació per fer front
a la crisi generada per la covid-19

Novembre
2020
XII legislatura

La mesura en xifres

185,7M€
+ 60M€

Mínim

153.000
persones
en seran destinataris
de manera directa

del Pla de xoc per
l’ocupació del maig

40,9 M€
Foment de
la contractació

Dones

Es prioritzen els ajuts a la contractació
de persones aturades de col·lectius amb
especials dificultats d’accés al mercat laboral:

(10,3 M€)

Jovent

(9,5 M€)

Persones migrants

(3 M€)

Contractació de
majors de 30 anys

(13,1 M€)

(especialment víctimes
de violència masclista)

(5 M€)
Manteniment de la
plantilla d’autònoms
i microempreses

62,4 M€
En situació
d’atur.

Polítiques de formació

Que estan o han estat
afectades per un ERTO.

Es prioritzen programes de formació
per a persones:

26 M€

Subvencions a ajuntaments, entitats i agents socials
per a programes de suport i acompanyament per
a la inserció al món laboral.

Polítiques d’orientació
laboral

42,6 M€
Suport al
desenvolupament
econòmic i social local

Subvencions ens locals (7,8

M€)

Per a la contractació de personal tècnic per a
l’elaboració de plans de promoció econòmica
local i foment de l’economia productiva.

Treball als barris (32,6

M€)

Subvencions per a programes d’orientació,
formació i foment de la inserció laboral a
barris desafavorits.

7 comarques (2,1

M€)

Promou projectes que combinen accions
ocupacionals i de desenvolupament local
a les comarques que més ho necessiten.

13,6 M€

• Destinat als Centres Especials de Treball (CET)

Suport a la inserció
laboral de persones
amb discapacitat

• Consolida el programa d’integració laboral de persones amb discapacitat

• Amplia l’ajut al salari per als treballadors amb discapacitats d’especials dificultats.
d'especials dificultats, contractades en CETs.
• Continua el pla de polítiques actives d’ocupació
per a persones amb discapacitat presentat el maig (74,6M€).

