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Programes i serveis Garantia Juvenil

Accions d’assessorament 
individualitzat, d'orientació 

professional, informació 
laboral i acompanyament en la 

cerca d’ocupació

Programes de segona oportunitat.
Formació amb compromís de contractació.

Formació específica en idiomes i TIC.
Pràctiques no laborals en empreses.

Impuls de la FP dual a través del contracte per 
a la formació i l'aprenentatge.

Formació per a l'obtenció de certificats de 
professionalitat.

Programa Escoles Taller i Cases d'Oficis i 
programes mixtos d’ocupació i formació.

Programes de Mobilitat per a la millora de les 
competències professionals.

Ajuts a l'autoocupació.
Assessorament per a 

l’autoocupació i creació 
d’empreses.

Formació per l’emprenedoria i 
promoció de la cultura 

emprenedora.
Mesures per a afavorir 

l’autoocupació i l’emprenedoria 
col·lectiva en el marc de 

l’Economia Social.

Ajuts a l'ocupació per a la 
contractació de joves durant un 

període superior a sis mesos.
Foment de l'ocupació per a les 
persones joves investigadores.
Foment de l'economia Social.

Altres Incentius a la contractació.
Actuacions amb Agències de 

col·locació.

Mesures 
d’activació

Mesures per 
millorar 

l’ocupabilitat

Mesures per 
augmentar 

l’emprenedoria

Mesures per augmentar 
la contractació de 
caràcter indefinit 
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PROGRAMES GARANTIA JUVENIL

COMBINACIÓ DE SERVEIS

JOVES PER L’OCUPACIÓ

NOVES OPORTUNITATS

FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

PROGRAMA INTEGRAL

PROJECTES SINGULARS

MUNICIPIS I COMARQUES

UN ÚNIC SERVEI

TIC-IDIOMES

EXPERIÈNCIES PROFESSIONALS

ESPAIS DE RECERCA

EMPRENEDORIA

FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM 
i L’ECONOMIA SOCIAL

MOBILITAT

IMPULSORS
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13.552.970,00 €

Col·lectiu

Entitats 
beneficiàries

Objectiu

Serveis

Calendari

Joves entre 16 i 25 anys (<30, amb 33% 
discapacitat) baixa qualificació i/o dèficits 

formatius

Entitats locals i empreses

Inserció laboral i qualificació

Orientació / Formació /  Promoció participació 
empreses / Experiència professional

Sol·licituds: fins 30 de setembre de 2015

JOVES PER L’OCUPACIÓ

Pressupost

PROGRAMES AMB COMBINACIÓ DE SERVEIS

SUBVENCIÓ

jovesocupacio.soc@gencat.cat

UNITAT 
PLANIFICADORA ÀREA DE NOUS JACIMENTS D’OCUPACIÓ (SOC)

@



Garantia Juvenil. 
Ara i aquí

Joves 16 i 21 anys amb greus mancances 
competencials

Empreses privades amb i sense ànim de lucre 
que puguin acreditar entre d’altres, experiència 
en el desenvolupament de programes formatius 

i ocupacionals amb aquest col·lectiu 

Assolir una certificació i retorn a la formació 
reglada o obtenció d’una feina de qualitat

Orientació / Formació

Publicació: 2a quinzena de setembre
Execució: Fins al novembre del 2017

25.366.462,50 €

NOVES OPORTUNITATS

Col·lectiu

Entitats 
beneficiàries

Objectiu

Serveis

Calendari

Pressupost

CONTRACTACIÓ

PROGRAMES AMB COMBINACIÓ DE SERVEIS

info.garantiajuvenil.soc@gencat.cat

UNITAT 
PLANIFICADORA ÀREA D’OCUPACIÓ JUVENIL (SOC)

@
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FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

Col·lectiu

Entitats 
beneficiàries

Objectiu

Serveis

Calendari

Pressupost

Joves entre 18 i 29 anys, prioritàriament amb 
experiència professional 

Entitats locals, organitzacions 
empresarials i sindicals i empreses

Inserció laboral 

Prospecció i assessorament d’empreses / 
Orientació i acompanyament a la inserció / 

Formació /  Experiència professional en 
empreses

Sol·licitud: 21 d’octubre de 2015
Execució: 15 mesos

11.105.150,00 €

SUBVENCIÓ

femocupaciojove.soc@gencat.cat

UNITAT 
PLANIFICADORA ÀREA DE NOUS JACIMENTS D’OCUPACIÓ (SOC)

@

PROGRAMES AMB COMBINACIÓ DE SERVEIS
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Col·lectiu

Entitats 
beneficiàries

Objectiu

Serveis

Calendari

Pressupost

PROGRAMES INTEGRALS
Joves entre 16 i 29 anys

Entitats de titularitat pública o privada sense 
ànim de lucre/ Ens locals o organismes 

vinculats / Organitzacions sindicals i patronals 
amb experiència mínima 3 anys

Inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu

Orientació i tutorització / Formació

Publicació: 2a quinzena setembre
Execució: 31 de desembre de 2016

19.000.000,00 €

SUBVENCIÓ

garantiajuvenil.soc@gencat.cat

UNITAT 
PLANIFICADORA ÀREA D’OCUPACIÓ JUVENIL (SOC)

@

PROGRAMES AMB COMBINACIÓ DE SERVEIS
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Col·lectiu

Entitats 
beneficiàries

Objectiu

Serveis

Calendari

Pressupost

PROJECTES SINGULARS
Joves més de 16 anys i menys de 30

Entitats de titularitat pública o privada sense o 
amb  ànim de lucre / Ens locals / Organitzacions 

sindicals i patronals / Centres de formació 

Finançar iniciatives de caràcter singular : 
metodologia innovadora / combinació 

d’actuacions / especificitats d’un territori / 
especificitats d’un sector productiu / qualsevol 
plantejament de singularitat i que no tinguin 

cabuda en cap altra convocatòria

Línia 1: orientació / Línia 2: Formació
Línia 3: emprenedoria / Línia 4: intermediació

Publicació: segona quinzena de setembre
Execució: fins al 31 de desembre de 2016

20.815.142,00 €

SUBVENCIÓ

PROGRAMES AMB COMBINACIÓ DE SERVEIS

garantiajuvenil.soc@gencat.cat

UNITAT 
PLANIFICADORA ÀREA D’OCUPACIÓ JUVENIL (SOC)

@



Garantia Juvenil. 
Ara i aquí

Col·lectiu

Entitats 
beneficiàries

Objectiu

Serveis

Calendari

Pressupost

PROJECTES DE MUNICIPIS I 
COMARQUES

Joves més de 16 anys i menys de 30

Publicació: segona quinzena de setembre
Execució: fins al 31 de desembre de 2016

30.000.000,00 €

Entitats locals

Donar suport a les entitats locals que impulsen 
programes per joves de Garantia Juvenil amb 
fons propis, i proposar el seu cofinançament

Línia 1: orientació / Línia 2: Formació
Línia 3: emprenedoria / Línia 4: intermediació

SUBVENCIÓ

PROGRAMES AMB COMBINACIÓ DE SERVEIS

garantiajuvenil.soc@gencat.cat

UNITAT 
PLANIFICADORA ÀREA D’OCUPACIÓ JUVENIL (SOC)

@
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Col·lectiu

Entitats 
beneficiàries

Objectiu

Servei

Calendari

Pressupost

FORMACIÓ EN TIC I IDIOMES

PROGRAMES AMB UN ÚNIC SERVEI

Formació

Joves entre 16 i 29 anys

Centres i entitats de formació acreditades i/o 
inscrites en el Registre de Centres de Formació 

del Servei d’Ocupació de Catalunya 

Millorar l’ocupabilitat i qualificació, mitjançant 
accions de formació professional per a 

l’ocupació vinculades a competències en 
tecnologies de la informació i la comunicació i 

llengües estrangeres

Des de 30/05/2015 fins a 31/03/2016 

4.500.000,00 €

SUBVENCIÓ

conforcat@conforcat.cat

UNITAT 
PLANIFICADORA

CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE 
CATALUNYA

@
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Col·lectiu

Entitats 
beneficiàries

Objectiu

Calendari

PROGRAMA D’EXPERIÈNCIES 
PROFESSIONALS EN EMPRESES

Joves entre 16 i 29 anys, amb formació 
universitària i/o formació professional 

ocupacional (Certificat de professionalitat) o 
de l’àmbit educatiu

Empreses amb centres de treball a 
Catalunya que ofereixin pràctiques

Promoure la primera experiència de 
pràctiques en empreses per als joves

Servei
Contractació: Convenis de pràctiques no 

laborals / Contractes de pràctiques de 6 mesos

Publicació: finals setembre - octubre
Execució: fins al 30 de juny de 2017

Pressupost 16.344.720,00 €

SUBVENCIÓ

CONTRACTACIÓ

PROGRAMES AMB UN ÚNIC SERVEI

garantiajuvenil.soc@gencat.cat

UNITAT 
PLANIFICADORA ÀREA D’INTERMEDIACIÓ (SOC)

@



Garantia Juvenil. 
Ara i aquí

Col·lectiu

Entitats 
beneficiàries

Objectiu

Servei

Calendari

Pressupost

Joves entre 16 i 29 anys, amb un objectiu 
professional definit i en fase de recerca de 

feina

-Ajuntaments > 10.000 hab. O entitats dependents
o vinculades en matèria d’ocupació.
-Entitats privades amb o sense ànim de lucre amb
un mínim de 2 anys d’experiència en selecció de
personal, valoració de llocs de treball i/o orientació
professional.

Preparar la persona jove per a la seva 
reincorporació al mercat de treball

Orientació

Publicació: segona quinzena de setembre
Execució: fins el 31 de desembre de 2016

2.543.200,00 €

ESPAIS DE RECERCA DE FEINA SUBVENCIÓ

PROGRAMES AMB UN ÚNIC SERVEI

garantiajuvenil.soc@gencat.cat

UNITAT 
PLANIFICADORA ÀREA D’INTERMEDIACIÓ  (SOC)

@
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Col·lectiu

Entitats 
beneficiàries

Objectiu

Servei

Calendari

Pressupost

PROGRAMA D’EMPRENEDORIA
Joves entre 18 i 29 anys que estiguin 

interessats en iniciar un projecte empresarial o 
d’autoocupació, preferentment amb formació 

professionalitzadora o superior

Membres de la xarxa Catalunya Emprèn

Promoure l’emprenedoria des de les 
fortaleses dels territoris en els quals 

s’ubiquen les entitats

Formació

Publicació: segona quinzena de setembre
Execució: fins al 31 de maig de 2016

1.270.000,00 €

SUBVENCIÓ

PROGRAMES AMB UN ÚNIC SERVEI

emprenedoria@gencat.cat

UNITAT 
PLANIFICADORA SERVEI D’EMPRENEDORIA (DEMO)

@
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Col·lectiu

Entitats 
beneficiàries

Objectiu

Servei

Calendari

Pressupost

Autònoms  / entitats de l’economia social / 
cooperatives / mutualitats / fundacions / 

associacions amb activitat econòmica / societats 
laborals / empreses d’inserció / centres especials de 

treball / societats agràries de transformació

Joves  de  16 a 29 anys amb voluntat 
emprenedora vinculada a l’economia 

social i el treball autònom

Afavorir la incorporació al mercat de treball de 
les persones joves

Accions de foment del treball autònom i de 
l’economia social i cooperativa

Publicació: segona quinzena de setembre
Execució: Fins al 31 d’octubre de 2016

2.540.000,00 €

FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM I 
DE L’ECONOMIA SOCIAL SUBVENCIÓ

PROGRAMES AMB UN ÚNIC SERVEI

cooperativa.treball@gencat.cat

UNITAT 
PLANIFICADORA

SERVEI DE FOMENT/ SERVEI DE TREBALL 
AUTÒNOM (DEMO)

@
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Col·lectiu

Entitats 
beneficiàries

Objectiu

Servei

Calendari

Pressupost

MOBILITAT INTERNACIONAL
Joves  entre 16 i 29 anys, amb estudis 

d’especialització de grau mig o superior 
abandonats prematurament o acabats però 

sense experiència laboral 
Entitats públiques o privades sense ànim de
lucre amb seu permanent a Catalunya, i
residència fiscal en territori espanyol, i que
hagin dut a terme amb anterioritat accions de
mobilitat transnacional

Oferir pràctiques formatives no remunerades 
en entitats o empreses, públiques o privades, 

d’estats membres i/o regions de la UE

Mobilitat internacional

Publicació: octubre
Execució: Fins al 31 de juliol de 2016

1.000.000,00 €

SUBVENCIÓ

PROGRAMES AMB UN ÚNIC SERVEI

intercanvis.soc@gencat.cat

UNITAT 
PLANIFICADORA ÀREA DE PROGRAMES INTERNACIONALS (DEMO)

@
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Entitats 
beneficiàries

Objectiu

Calendari

Pressupost

IMPULSORS

Ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya o,
en el seu lloc, els seus organismes autònoms o les
entitats dependents o vinculades, que disposin d’un
Punt d’Informació Juvenil o d’una Oficina Jove de la
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) o que
acreditin poder habilitar un espai adient
per desenvolupar les actuacions previstes a l'Ordre

• Promoció i difusió del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya.

• Seguiment i tutorització dels joves durant i
després de la seva participació en les
diferents polítiques actives d’ocupació o bé
en els programes específics que s’articulin
per al Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya.

• Relació i coordinació amb les entitats i altres
organismes que participin en el Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya.

Execució: 12 mesos de contracte

2.432.000,00 €

SUBVENCIÓ

info.garantiajuvenil.soc@gencat.cat

UNITAT 
PLANIFICADORA ÀREA D’OCUPACIÓ JUVENIL (SOC)

@
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• MARTA CAÑELLAS
Joves per l’ocupació

Fem ocupació per joves

• MARTA MASAGUÉNoves oportunitats / 
Xarxa d’impulsors

• ARIADNA RECTORET
Programes integrals / 
Projectes singulars / 

Municipis i comarques

• ALEJANDRO LOBACOFormació en TIC i idiomes

• MARIFÉ RODRÍGUEZ
Programa d’experiències 

professionals
Espais de recerca

• JUAN LONGAYPrograma d’emprenedoria

• MONTSERRAT POCH
• FRANCESC GONZÀLEZ

Programa de foment del 
treball autònom i 
l’economia social
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Cloenda de l’acte
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