
Programes de Garantia Juvenil – Combinació de Serveis

Nom del 
Programa

Col·lectiu Entitats Beneficiàries Objectius Serveis

Joves per 
l’Ocupació

Joves entre 16 i 25 anys / 
<30 amb 33% discapacitat

Persones joves amb baixa 
qualificació i/o dèficits 
formatius

Entitats locals i empreses Inserció laboral i qualificació - Orientació

- Formació

- Promoció de la 

participació d’empreses

- Experiència professional

Noves 
Oportunitats

Joves entre 16 i 21 anys

Persones joves amb 

Empreses privades amb i sense ànim 

de lucre amb experiència en el 

desenvolupament de programes 

Assolir una certificació 
professional 

o

- Orientació

- Formació

Persones joves amb 
mancances 
competencials

desenvolupament de programes 

formatius i ocupacionals
o

Obtenció d’una feina de qualitat

Programes 
Integrals

Joves entre 16 i 29 anys Entitats sense ànim de lucre, ens 

locals, organitzacions sindicals i 

patronals amb experiència mínima de 

3 anys 

Inserció  laboral 

i / o

Retorn al sistema educatiu

- Orientació 

- Tutorització

- Formació

Projectes 
Singulars

Joves entre 16 i 29 anys Entitats sense o amb ànim de lucre, 

ens locals, organitzacions sindicals i 

patronals, centres de formació

Finançar iniciatives de caràcter 

singular que continguin: 

metodologia innovadora,
combinació d’actuacions, 

especificitats d’un territori i/o 
d’un sector productiu, o qualsevol 

plantejament que no tingui cabuda 

en cap altra convocatòria

- Orientació

- Formació

- Emprenedoria

- Intermediació



Programes de Garantia Juvenil – Únic Servei

Nom del 
Programa

Col·lectiu Entitats Beneficiàries Objectius Serveis

Contractació en 
pràctiques

Joves entre 16 i 29 anys

Prioritàriament 
persones joves amb 
formació universitària 
i/o formació 
professional 

Administracions locals i entitats 

sense ànim de lucre. 

Promoure la primera 
experiència de pràctiques per a 
joves amb titulació 
universitària, CFGM, CFGS o 
Certificat de Professionalitat

Contractes de pràctiques de 6 

mesos

Espais de 
Recerca de Feina

Joves entre 16 i 29 anys Ajuntaments de més de 10.000 

habitants, entitats dependents 

vinculades en matèria 

d’ocupació. 

Entitats privades amb o sense 

ànim de lucre amb un mínim de 2 

anys d’experiència en orientació 

professional. 

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

Orientació



Programes de Garantia Juvenil – Únic Servei

Nom del 
Programa

Col·lectiu Entitats Beneficiàries Objectius Serveis

Programa 
d’Emprenedoria

Joves entre 18 i 29 anys

Persones joves 
interessades en iniciar 
un projecte empresarial 
o d’autoocupació

Membres de la Xarxa Catalunya 

Emprèn

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

Formació

Foment del Joves entre 16 i 29 Autònoms, entitats de l’economia Afavorir la incorporació al Accions de foment del treball Foment del 
Treball Autònom i 
de l’Economia 
Social

Joves entre 16 i 29

Persones joves amb 
voluntat emprenedora 
vinculada a l’economia 
social i el treball 
autònom

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

Afavorir la incorporació al 
mercat de treball de les 
persones joves

Accions de foment del treball 

autònom i de l’economia social i 

cooperativa



Programes de Garantia Juvenil - Transversal

Nom del Programa Entitats Beneficiàries Objectius

Xarxa d’Impulsors del 
Programa de Garantia 
Juvenil

Ajuntaments i Consells Comarcals de Catalunya, o

bé organismes autònoms 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 a

desenvolupar les actuacions

Promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil

Seguiment i tutorització de les persones joves durant i després de
la seva participació en les diferents polítiques actives d’ocupació o
en els programes que s’articulin com a recurs del Programa de
Garantia Juvenil

Relació i coordinació amb les entitats i els organismes que
participin en el Programa de Garantia Juvenilparticipin en el Programa de Garantia Juvenil


