
 

 

 

QUÈ ÉS LA 

GARANTIA JUVENIL? 

 
La Garantia Juvenil és una iniciativa d’ocupació a nivell europeu, impulsada a Catalunya a 

través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). És un dels mecanismes que té la Unió 

Europea per a reduir l’atur juvenil. 
 

Aquesta iniciativa pretén la integració laboral sostenible dels joves, concretament dels que no 

tenen feina ni es troben dins del sistema educatiu o formatiu, incloent‐hi, d’aquesta manera, 

els joves en risc d’exclusió social. 
 

- La Garantia Juvenil a Espanya, presenta un enfocament integral, preventiu i d’atenció 

primerenca per a millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral d’aquest sector de la 

població. 

Si es compleixen els requisits necessaris, descrits més endavant, la Generalitat de Catalunya es 

compromet a oferir, en un termini de quatre mesos, una oferta de feina, pràctiques en una 

empresa o una llista de cursos de formació. 
 

D’aquesta manera, un cop confirmada la inscripció, es pot accedir a una sèrie de recursos, 

programes, serveis i instruments que la Garantia Juvenil posa a l’abast per facilitar la 

incorporació dels joves al mercat de treball. 
 

QUINS SÓN ELS REQUISITS QUE S’HAN DE COMPLIR PER A PODER INSCRIURE‐S’HI? 
 

- Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea o dels estats que formen 

part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa, que es trobin a Espanya en 

exercici de la lliure circulació i residència. 

- També s’hi podran inscriure les persones estrangeres titulars d’una autorització per a 

residir en territori espanyol que habiliti per a treballar. 

- Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya. 

- Tenir més de 16 i menys de 30 anys en el moment de sol∙licitar la inscripció en el Fitxer 

del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

- No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol∙licitud. 

- No haver rebut accions educatives en el dia anterior a la presentació de la sol∙licitud. 

- No haver rebut accions formatives en el dia anterior a la presentació de la sol∙licitud. 

- Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema 

Nacionals de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les 

actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. 

 
QUINS PROGRAMES IMPULSA LA GARANTIA JUVENIL? 

Existeixen diferents programes i serveis, depenent de si l’objectiu principal és l’ocupació, la 

formació o bé l’emprenedoria. 



- PROGRAMES I SERVEIS QUE BUSQUEN L’OCUPACIÓ 

 
 

ESPAIS DE RECERCA DE FEINA 
 

Preparació de la persona, de manera presencial, mitjançant 

l’assessorament, els recursos i les eines necessàries per a la recerca de feina, per a facilitar‐ne 

així la incorporació al mercat de treball. 
 

PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL 
 

Garantia Juvenil, a través de LNT Mobility, ofereix l’oportunitat de fer pràctiques durant un 

mínim   de   dos   mesos   en   empreses   de   qualsevol   país   de   la    Unió    Europea.    

Aquest programa facilita una preparació prèvia a l’estada, amb un tutor o mentor de 

recolzament i un seguiment posterior. 
 

PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES 
 

Mitjançant aquest programa, es pot adquirir experiència professional i formació de manera 

paral∙lela. Això es pot aconseguir gràcies a la combinació d’una contractació a una empresa i 

accions formatives destinades a millorar la qualificació professional dels joves. Aquesta 

formació es farà en funció de les necessitats de l’empresa on estiguin treballant. 
 

A més de la formació i la contractació, aquest programa preveu la tutorització i el seguiment 

del jove en aquest procés. 

 
 
 

- PROGRAMES I SERVEIS DE CAIRE FORMATIU 

 
 

PROGRAMA NOVES OPORTUNITATS 
 

Destinat a persones sense cap titulació que volen millorar els seus coneixements per a facilitar 

l’obtenció d’un contracte de feina. 
 

A través d’una orientació prèvia per a saber quins són els interessos del jove i una posterior 

planificació, el programa Noves Oportunitats ofereix un itinerari de llarga durada. Pot durar 

fins a dos anys i té la finalitat d’oferir la preparació necessària per a treballar. 
 

PROGRAMES INTEGRALS 
 

Aquest programa, independentment del nivell formatiu i de l’experiència professional que es 

tingui, ofereix l’oportunitat de rebre formació i experiència en un sector determinat. 
 

Segons les necessitats que el jove presenti, a través d’un procés d’orientació, es planificarà un 

itinerari que podrà durar entre 3 i 9 mesos. 



PROGRAMES SINGULARS 
 

Els projectes Singulars responen a les necessitats que presenta cada comarca. 
 

Dins d’aquests projectes, i segons aquestes necessitats, es poden trobar: accions formatives, 

contractació per a ocupacions concretes, pràctiques no laborals, programes mixtos d’ocupació 

i formació, programes de mobilitat i de foment de l’emprenedoria. 
 

PROGRAMA JOVES PER A L’OCUPACIÓ 
 

Destinat, principalment, a joves que no han obtingut el títol de GESO i que tenen poca o nul∙la 

experiència professional. 
 

Aquest programa facilita formació professional i experiència en una empresa, per a millorar la 

qualificació i preparació necessàries i així promoure la incorporació en el mercat de treball. 
 

La duració aproximada de la implementació d’aquest programa és de 12 mesos. 
 
 
 
 

- PROGRAMES DE FOMENT DE L’EMPRENEDORIA 

 
 

Aquests programes ofereixen orientació, suport i recursos als joves emprenedors que volen 

posar en marxa un negoci i/o treballar per compte propi. 

 
 

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ A LA GARANTIA JUVENIL 
 

Els joves que compleixin tots els requisits esmentats i que estiguin interessats en beneficiar‐se 

de qualsevol dels programes que ofereix aquesta iniciativa, han de realitzar‐ne la inscripció. 
 

És necessari disposar de DNI electrònic o certificat digital, o bé generar un usuari i una 

contrasenya per a poder dur a terme aquesta sol∙licitud. 
 

A la pàgina http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta‐thi/, s’hi troba tota la informació 

necessària per a fer aquest tràmit. 
 

A més, si t’apropes a qualsevol persona impulsora de la Garantia Juvenil, t’assessorarà i 

orientarà en la realització d’aquest tràmit d’una manera molt senzilla. 
 

IMPULSORS DE LA GARANTIA JUVENIL 
 

Els impulsors són les persones encarregades de fer la difusió i donar la informació adequada 

sobre els programes, que ofereix la Garantia Juvenil i totes les seves característiques. 
 

A més, mitjançant un procés d’orientació i assessorament, facilitaran la inscripció i la posterior 

participació a aquests programes. 

http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta


CONTACTE DELS IMPULSORS JUVENILS DE CCOO 
 

CCOO disposa d’una Xarxa d’Impulsors encarregada de donar aquest suport i oferir orientació 

a tots els joves que s’hi vulguin apropar. 

 
 

IMPULSOR DE GARANTIA JUVENIL A BARCELONA 
 

JOSEP LLABRÉS PRAT 

Via Laietana, 16, Planta Baixa 

08003, Barcelona 

Tel. 93 481 27 24 

Mbl. 699 80 79 15 

Correu: josep.llabres@ccoo.cat 

 
 

IMPULSOR DE GARANTIA JUVENIL A GRANOLLERS 
 

HÉCTOR SOLÀ 

Pius XII, 5‐7 Baixos 

08401, Granollers 

Tel. 93 860 19 40 

Mbl. 682 06 96 37 

Correu: hsola@ccoo.cat 

 
 

IMPULSORA DE GARANTIA JUVENIL A SABADELL 
 

VERÒNICA FERNÁNDEZ GARCIA 
Rambla, 75 
08202, Sabadell 
Tel. 93 715 56 00 
Mbl. 680 20 33 42 
Correu: veronica.fernandez@ccoo.cat 
 
 
 

 
 

Més informació: 

acciojove@ccoo.cat 

Via Laietana, 16 

93 481 27 24 
Twitter @Joves_CCOO 
www.facebook.com/acciojove.ccoo 
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