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1 Presentació  
La Garantia Juvenil és un ampli model d’acció per a totes les persones joves, 
promogut per la Unió Europea, que té com a principi bàsic assegurar la igualtat 
d’oportunitats pels i les joves en el mercat de treball.  Des de la Comissió Europea s’ha 
instat als països a actuar i comprometre’s a donar suport a partir de la Garantia Juvenil 
a aquest col·lectiu assignant un finançament extraordinari que es suma al finançament 
del Pla Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020. Aquests recursos extraordinaris 
per reforçar i incrementar els programes ocupacionals suposen una ocasió 
excepcional per apostar pel futur del nostre jovent.  
 
La Garantia Juvenil a Catalunya ha de donar resposta a tot l’ampli espectre de perfils 
de joves que es troben en situació de vulnerabilitat formativa, laboral o la combinació 
de les dues, amb especial incidència en aquest darrer col·lectiu. 
El govern de la Generalitat, té la voluntat de prendre la Garantia Juvenil, com un 
projecte de país on es promou la transversalitat i el treball en xarxa, i  amb la 
participació per part de tots els agents implicats amb l’ocupació dels joves; 
administracions, ens locals, agents socials i econòmics, associacions juvenils, 
empreses  i totes aquelles entitats que el seu treball es dirigeix cap al jovent. 

La Generalitat garantirà la concurrència i el suport a les entitats públiques i privades 
que s’adhereixin al programa, per potenciar la suma de tots els recursos del país amb 
un objectiu comú.   

Per tal d’assegurar la coordinació de tots els departaments, en el marc del nou període 
de programació dels fons europeus 2014-2020, la Generalitat mitjançant l’Acord de 
Govern de 23 de desembre de 2013 creà la Comissió Interdepartamental de 
Programes de la Unió Europea adscrita al Departament de Presidència amb la funció 
de ser un espai de coordinació dels diferents departaments que gestionen accions 
finançades amb fons europeus. Aquesta comissió va acordar la creació d’una 
subcomissió pel seguiment de la Garantia Juvenil a Catalunya que es constituirà 
aquest mateix mes de setembre. 

Aquest document recull les Bases per a l’Estratègia d’Ocupació Juvenil a Catalunya i 
s’ha d’entendre com el marc de referència que conté el context Europeu i de l’Estat, la 
diagnosi dels i les joves NOEF ((joves que no estan ocupats ni en processos 
d’educació o formació) a Catalunya, el finançament que es destina a la Garantia a 
Catalunya, la programació per anualitats, l’operativa de la posada en marxa, el 
funcionament, el seguiment i l’avaluació de la Garantia Juvenil.  

La missió de la Garantia Juvenil és garantir que el jovent de més de 16 anys i menys 
de 25 anys, o els menors de 30 en el cas de les persones joves amb un grau de 
discapacitat igual o superior al 33%, que no treballa, ni estudia, ni segueix una 
formació,  rebi una oferta d’ocupació de qualitat, educació continua, formació com a 
aprenent o un període de pràctiques en un termini de quatre mesos després d’haver 
acabat l’educació formal o quedar en situació de desocupació. 

La Garantia Juvenil es composa de mesures de millora de la intermediació: són 
mesures que tenen com a finalitat posar en contacte les empreses que tenen vacants 
de feina i les persones treballadores que n’estan buscant. Mesures de millora de 
l’ocupabilitat: són mesures que tenen com a finalitat millorar la formació i experiència 
professional de les persones que busquen feina. Mesures d’estímul a la contractació: 
són mesures que tenen com a finalitat incentivar la inserció laboral i fomentar els 
contractes formatius. Mesures per afavorir l’emprenedoria: són mesures que tenen 
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com a finalitat potencia la creació i desenvolupament d’una empresa, i donen suport a 
l’esperit emprenedor. 
 
Paral·lelament a la Garantia Juvenil, la Generalitat continuarà desenvolupant a través 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, el Pla Inserjoves iniciat l’any 2013, inclòs  dins el 
Pla de desenvolupament de polítiques d’ocupació aprovat pel CDSOC el 21 de maig 
del 2014, a través del qual garantirà una oferta de programes ocupacionals als joves 
de 25 a 30 anys, no inclosos en la Garantia Juvenil.    
 
Aquestes Bases per a l’Estratègia d’Ocupació Juvenil a Catalunya, han de constituir el 
marc de referència per treballar conjuntament un veritable projecte de país dirigit al 
jovent menor de 25 anys que no està ocupat ni en processos d’educació o formació,  
que anirem construint entre tots els implicats a mesura que l’anem desenvolupant 
ajustant-nos a les necessitats més concretes de cada moment. Projecte que s’ha 
d’assentar en unes bases solides formatives de les persones joves de Catalunya, que 
ens permetin invertir les preocupants dades d’atur juvenil en els propers anys, 
convertint la Garantia Juvenil amb una eina no només de present si no de futur.  
 
Aquest és el compromís que agafem.  
 
 
 
 
 
Felip Puig i Godes 
Conseller d’Empresa i Ocupació 
 
Barcelona 10 de setembre de 2014 
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2 Introducció  
La Garantia Juvenil és una nova iniciativa de la Unió Europea (UE) per reduir l’atur 
juvenil amb ocupació de qualitat que té per objectiu que els i les  joves que han deixat 
de treballar o de formar-se rebin en un termini de quatre mesos una oferta de treball, 
un període de pràctiques, formació en empreses o un curs de formació. Aquesta 
iniciativa s’ha concretat en  la presentació per part dels estats membres dels seus 
respectius plans de Garantia, els quals podran comptar amb cofinançament de fons 
europeus sempre i quan la taxa d’atur juvenil del país sigui de més del 25%. L’Estat 
espanyol ha elaborat el Sistema Nacional de la Garantia Juvenil que delimita i concreta 
el què i el com de la Garantia Juvenil a Espanya. Així, el col·lectiu de joves de la 
Garantia Juvenil s’ha delimitat als joves més grans de 16 anys i menors de 25 anys, o 
menors de 30 anys en el cas de joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 
33%, quan a Catalunya tots els programes prioritzaven els i  les joves fins als 30 anys, 
qüestió que totes les organitzacions que composen el Consell de direcció del SOC 
recolzen. És per això que la Generalitat seguirà garantint l’oferta als menors de 30 
anys amb la continuació del Pla Inserjoves, gestionat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i inclòs en la programació del Pla de desenvolupament de polítiques 
d’ocupació.  Per altra part, les limitacions econòmiques venen donades, sobretot,  pel 
repartiment dels fons, ja que l’Estat s’ha reservat el 50% del pressupost que invertirà 
directament a Catalunya, principalment en mesures de bonificació a les cotitzacions, 
de les quals no hi ha evidencia científica de la seva eficiència. Tot plegat, condiciona, 
en part, la competència del govern català per programar tots els recursos que 
corresponen a Catalunya.   

És en aquest context que s’ha elaborat aquest document de Bases per a l’estratègia 
d’ocupació juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil 2014-2020, d’ara en endavant 
Garantia Juvenil a Catalunya, del qual cal destacar-ne com a característiques pròpies  
el procés de participació desenvolupat en la seva elaboració així com la tasca de 
coordinació endegada entre els diferents departaments de la Generalitat. Ambdós 
elements són claus per reeixir en l’objectiu de bastir la Garantia Juvenil a Catalunya.  

El Govern aposta clarament per incorporar i fer participar en el disseny de la Garantia 
Juvenil i en la seva implementació als agents socials, a les entitats juvenils i als ens 
locals, en tant que es tracta d’un projecte transversal i de país. 

La participació en l’elaboració de la Garantia Juvenil s’ha dut a terme en el marc del 
Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya (CDSOC), del qual en formen 
part la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de 
Catalunya (la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de 
Treballadors de Catalunya; Foment del Treball Nacional i PIMEC, Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya, i l’administració de la Generalitat de Catalunya.. Aquest procés 
participatiu s’ha desenvolupat a través de la realització de sessions de treball, el recull 
d’aportacions i suggeriments i el contrast dels documents de treball que s’hi han anat 
elaborant. 

D’altra banda, s’ha portat a terme un procés paral·lel de contrast i coordinació amb la 
Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família. Així, s’ha 
posat en marxa una Comissió de treball específica sobre Garantia Juvenil on s’han 
incorporat als representants juvenils, aprofitant una de les eines ja previstes pel Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) a tal efecte: la Comissió rectora 
ampliada. 
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En formen part els membres del Consell Rector del PNJCat (Direcció General de 
Joventut, Fòrum Joves Electes de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
subcomissió de Joventut de la Federació de Municipis de Catalunya i el Consell 
Nacional de Joventut de Catalunya) i també s’han incorporat els representants de 
PIMEC Joves, de l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya 
(AIJEC), d’Acció Jove i d’Avalot. A més, hi ha pres part els responsables del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) en matèria de Garantia Juvenil per tal vetllar per la 
coordinació entre ambdós espais de participació. 

S’han dut a terme diverses reunions de treball on els membres de la Comissió han 
revisat i fet aportacions entorn a la Garantia Juvenil. 

A continuació es presenta del document de Garantia Juvenil a Catalunya que 
s’estructura en els apartats següents: 

• Marc de referències del context europeu. 

• Marc de referències del context espanyol. 

• Garantia Juvenil a Catalunya. 

• Annex 1: Documents referenciats. 
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3 Marc de referències del context europeu  

Des de l’àmbit europeu sempre s’ha tingut present la desocupació juvenil. És a partir 
del 2010, amb la crisi socioeconòmica, que les institucions europees inicien l’impuls 
d’una política pública de Garantia Juvenil que doni suport a les persones joves en 
situació d’atur i d’inactivitat. Val a dir, però, que la demanda de l’establiment d’aquest 
sistema ja havia estat impulsat anteriorment pels agents socials i econòmics, com ara 
la Confederació Europea de Sindicats (CES) i el Fòrum Europeu de la Joventut. 

El 24 de maig de 2012 el Parlament Europeu va emetre una resolució per lluitar contra 
l’atur juvenil a través de la Iniciativa d’Oportunitats per a la Joventut1, amb la qual es 
donava continuïtat a una iniciativa prèvia de la Comissió Europea, i s’insistia en la 
necessitat d’activar les mesures contra l’atur juvenil per part de la Comissió i dels 
estats membres. 

Posteriorment, el 5 de desembre del 2012 la Comissió Europea promou una proposta 
de recomanació al Consell, on s’hi incorporava un paquet de mesures sobre ocupació 
juvenil2, que incloïa, entre d’altres, una recomanació relativa a l’establiment d’una 
Garantia Juvenil. 

El 8 de febrer del 2013 el Consell d’Europa va proposar una Iniciativa sobre Ocupació 
Juvenil dotada amb un pressupost de 6.000 milions d’euros, oberta a totes les regions 
amb un nivell de desocupació juvenil superior al 25%3. Aquesta Iniciativa sorgeix de 
les conclusions sobre el marc financer plurianual 2014-2020. 

Poc després, el 12 de març del 2013 la Comissió va adreçar una comunicació4 
referent a la Iniciativa sobre Ocupació Juvenil al Parlament Europeu, al Consell 
Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. 

En aquesta comunicació, la Comissió esmenta els efectes especialment greus de la 
crisi econòmica en la joventut europea, tals com que la taxa de desocupació juvenil al 
gener del 2013 arriba al 23,6%, tot doblant la taxa corresponent a les persones 
adultes, sense que es prevegin indicis de millora que puguin anunciar un canvi de 
situació en aquest escenari. 

La finalitat de la comunicació és propiciar les condicions necessàries per assolir una 
ràpida aplicació de la Iniciativa sobre Ocupació Juvenil a través de mesures concretes, 
en particular, l’aplicació de la Garantia Juvenil.  

En aquest sentit, les inversions finançades en el marc de la Iniciativa sobre Ocupació 
Juvenil s’orienten cap a l’obtenció ràpida de resultats concrets, mitjançant l’aplicació 
per part dels estats membres de plans d’acció per al període de programació 2014-
2020.  

   

                                                
  

 
1 Iniciativa de Oportunidades para la Juventud.  
2 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña al documento: 
Propuesta de Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de una Garantía 
Juvenil (2012).  
3 Consejo europeo 7 y 8 de febrero de 2013.   
4 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las regiones. Iniciativa sobre Empleo Juvenil. 
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La Garantia Juvenil  

El 22 d’abril del 2013 el Consell de la Unió Europea adreça una recomanació5 als 
estats membres sobre l’establiment de la Garantia Juvenil. El 19 de Juny de 2013 la 
Comissió Europea va adreçar una Comunicació6 al Parlament Europeu, al Consell, al 
Comitè Econòmica i Social i al Comitè de lesa Regions, en el qual s’instava a les 
institucions a accelerar la implementació de la Garantia Juvenil.  

En la recomanació del 22 d’abril, el Consell torna a fer esment dels efectes 
especialment greus de la crisi econòmica en les joves i els joves europeus a partir de 
les dades següents: 

• Hi ha 7,5 milions de joves que no estan ocupats ni en processos d’educació o 
formació (joves NOEF) en tota la Unió Europea. 

• Aquest conjunt de joves representa un 12,9% dels i les joves europeus entre 15 i 
24 anys.  

• El 30,1% de joves en atur de menys de 25 anys a la Unió Europea porta més de 12 
mesos sense treball. 

• Es constata que un nombre creixent de joves no cerca treball de forma activa, amb 
les greus conseqüències que això presenta, presents i futures. 

La missió de la Garantia Juvenil és garantir que tots els i les joves d’edats compreses 
entre els 15 i els 24 anys que no treballen, ni estudien, ni segueixin una formació 
(joves NOEF), rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació continua, formació 
com a aprenent o un període de pràctiques en un termini de quatre mesos després 
d’haver acabat l’educació formal o quedar en situació de desocupació7. 

Les activitats de Garantia Juvenil que rebin el suport de la Iniciativa sobre Ocupació 
Juvenil han d’adreçar-se exclusivament al col·lectiu de joves NOEF, i el seu 
finançament cal que estigui plenament integrat a la programació del Fons Social 
Europeu, fins i tot superant els 3.000 milions d’euros exigits com a finançament 
específic per a aquestes accions. 

Davant d’aquesta situació, el Consell proposa la posada en marxa de la Garantia 
Juvenil a fi de contribuir a la consecució de tres dels objectius de l’Estratègia Europea 
2020: 

• Assolir l’ocupació del 75% de persones de 20 a 64 anys. 

• Assolir que les persones que abandonen prematurament els estudis representin 
menys del 10%. 

• Rescatar com a mínim 20 milions de persones de la pobresa i l’exclusió social. 
La Garantia Juvenil ha de tenir en compte la diversitat dels estats membres quant a  
nivells d’atur juvenil, situació institucional i capacitat dels diferents agents del mercat 
de treball. Alhora, ha d’ajustar-se a les circumstàncies nacionals, regionals i locals.  

   

                                                 
5 Recomendación del Consejo de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la Garantía 
Juvenil.  
6 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las regiones. Iniciativa sobre Empleo Juvenil. 
7 Ídem. 
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En aquest context, el Consell fa les recomanacions següents als estats membres per 
al disseny i desplegament de la Garantia Juvenil: 

Principis generals  

• Vetllar perquè tots els i les joves menors de 25 anys rebin una bona oferta 
d’ocupació, educació continua, formació d’aprenent o període de pràctiques en un 
termini de quatre mesos després de quedar en situació de desocupació o haver 
acabat l’educació formal. 

• Tenir en compte que els i les joves no són un col·lectiu homogeni. 

• Tenir en compte el principi d’obligatorietat mútua. 

• Assumir els riscos d’inactivitat. 

Adopció d’enfocaments basats en l’associació  

• Determinar una autoritat pública encarregada d’establir i gestionar els sistema de 
Garantia Juvenil i coordinar associacions en tots els nivells i sectors. 

• Assegurar que totes i tots els joves tinguin ple accés a la informació sobre els 
serveis i els suports disponibles, tot reforçant la cooperació entre els agents que hi 
intervenen.  

• Propiciar les associacions entre proveïdors d’ocupació i els diversos agents que 
intervenen en el mercat de treball. 

• Promoure associacions entre els diferents agents públics i privats que intervenen 
en el mercat de treball. 

• Creació d’aliances entre algunes de les regions dels vint-i-vuit Estats membres que 
han presentat plans d’aplicació de la Garantia Juvenil, a fi d’enfortir i millorar la 
seva implementació. 

• Vetllar perquè tots els interlocutors socials participin activament en el disseny i 
aplicació de les polítiques adreçades als i les joves. 

• Vetllar perquè els i les joves i les seves organitzacions participin activament en el 
disseny i desenvolupament de la Garantia Juvenil. 

Intervenció i activació primerenca 

• Dissenyar campanyes per arribar a tots els i les joves, centrant-se en els que són 
més vulnerables. 

• Compartir informació coordinada sobre els i les joves que han abandonat l’escola, 
especialment aquells que estan en perill d’inactivitat. 

• Oferir orientació individualitzada i plans d’actuació individuals amb un seguiment 
continuat. 

Mesures de suport per a la integració en el mercat de treball 

• Oferir vies de reincorporació a la educació i la formació als i les joves menys 
qualificats per millorar les aptituds, així com opcions formatives en sectors d’alta 
demanda per a joves amb estudis mitjans o superiors desocupats. 

• Assegurar que les mesures presses per millorar les aptituds dels i les joves ajudin 
a ajustar l’oferta i la demanda en el mercat de treball, focalitzant esforços en 
sectors d’alt valor afegit i que contribueixin a un desenvolupament sostenible. 
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• Incloure l’aprenentatge de les TIC i idiomes en la millora d’aptituds. 

• Assegurar per part dels centres escolars, especialment els de formació 
professional, una orientació continuada sobre l’emprenedoria i l’economia social. 

• Establir mecanismes per validar els aprenentatges no formals i informals. 

• Reduir els costos laborals per afavorir la contractació de joves. 

• Utilitzar subvencions salarials específiques per a la contractació de joves.  

• Promoure la mobilitat de la mà d’obra dins de l’àmbit de la Unió. 

• Potenciar el serveis de suport a la creació d’empreses i a l’autoocupació. 

• Potenciar els serveis d’ocupació públics. 

• Millorar els mecanismes per reactivar els i les joves que abandonen els programes 
d’activació. 

Ús dels fons de la Unió 

• Donar prioritat i assignar els recursos apropiats per al disseny i desplegament de 
mesures associades a la potenciació dels sistemes de Garantia Juvenil. 

• Establir objectius específics per a l’aplicació dels sistemes de Garantia Juvenil, 
desenvolupant els corresponents programes operatius amb les accions a dur a 
terme. 

• Utilitzar al màxim els recursos de la Iniciativa sobre Ocupació Juvenil per posar en 
pràctica la Garantia Juvenil. 

Avaluació i millora contínua 

• Fer el seguiment i avaluació de totes les mesures desplegades a través dels 
sistemes de Garantia Juvenil. 

• Promoure activitats d’aprenentatge mutu i d’intercanvi de bones pràctiques a 
escala nacional, regional i local per enfortir i millorar la implementació de la 
Garantia Juvenil. 

• Reforçar les capacitats de totes les parts implicades en el desplegament dels 
sistemes de Garantia Juvenil, en especial les dels serveis d’ocupació. 

Aplicació dels sistemes de garantia Juvenil 

• Aplicar el més aviat possible els sistemes de Garantia Juvenil, de forma gradual, si 
és necessari, en aquells estats on es presentin majors dificultats per al seu 
desplegament. 

• Assegurar l’adequada integració dels sistemes de Garantia Juvenil en el Marc 
Financer Plurianual de 2014-2020. 

El Consell també fa recomanacions a la Comissió Europea en tres aspectes: 
finançament, bones pràctiques, seguiment i sensibilització. 
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4 Marc de referències del context espanyol  

D’acord amb les directrius exposades en el marc de referències del context europeu, el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social del govern espanyol va fer públic el desembre 
del 2013 el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil8. 

Aquest pla té un plantejament de coherència amb l’Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Joven 2013-20169, presentada el mes de febrer del 2013 com una eina 
fonamental per a l’impuls de l’ocupació del jovent i de l’emprenedoria, dins de 
l’estratègia global per poder avançar cap a la recuperació econòmica. 

A l’Estrategia de Emprendimiento… es recullen 100 mesures amb la finalitat de facilitar 
l’accés als i les joves al mercat de treball ja sigui mitjançant la contractació o 
l’autoocupació. 

D’aquestes mesures, 15 van ser considerades com a mesures de xoc amb un impacte 
a curt termini i van ser aprovades de forma immediata a través del Real Decret/Llei 
4/2013, del 22 de febrer, de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del 
Crecimiento y de la Creación de Empleo10. 

En el marc del desplegament del Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil 
s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, on 
s’aproven mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència11. 

En el seu Títol IV, Mesures de foment de l’ocupabilitat i la ocupació, Capítol I, Sistema 
Nacional de la Garantia Juvenil, es regula el règim general del Sistema Nacional de la 
Garantia Juvenil a Espanya i el procediment d’atenció als i les joves que en són 
beneficiaris. Així mateix s’hi estableixen noves mesures de suport a la contractació per 
el col·lectiu de joves no ocupats ni integrats en els sistemes d’educació o formació. 

Aquest col·lectiu comprèn els i les joves no ocupats ni integrats en els sistemes 
d’educació o formació i que siguin majors de 16 anys i menors de 25 anys, o menors 
de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

  

   

                                                 
8 Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España Diciembre 2013.  
http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/destacados/plannacionalgarantiajuvenil_es.pdf 
 
9 Estrategia  de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016. 
http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/descargas/EEEJ_Documento.pdf 
 
10 Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 

creación de empleo.  
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf 
 
11 Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 

eficiencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf 
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Emmarcament del col·lectiu  

Els i les joves menors de 25 són un dels grups de població que amb més força han 
rebut l’impacte de la crisi econòmica durant el període 2007-2012, tal com mostren les 
dades següents referides a Espanya en l’any 2012: 

• D’un total de 4.156.100 joves de 16 a 24 anys, 945.000 es trobaven en situació de 
desocupació. 

• D’aquests, 858.000 estaven en situació de desocupació i no estaven participant en 
cap procés d’educació contínua, formació d’aprenent o període de pràctiques, o 
sigui que poden incloure’s en la categoria de joves NOEF. 

• La taxa de joves NOEF a Espanya és una de les més altes de la Unió Europea, 5 
punts per damunt de la mitjana, tenint només per darrera a Bulgària, Itàlia i Grècia. 
Ha passat del 12,2% en el 2007 al 18,8% en el 2012. En termes absoluts passà de 
620.000 joves al 2007, a quasi 860.000 al 2012, amb un creixement aproximat del 
40%. 

Les principals característiques del col·lectiu de joves NOEF, amb dades del 2012, són:  

• El 72% que estan en situació de desocupació busquen treball de forma activa, al 
2007 aquest percentatge era del 47%. 

• El 58% disposa d’experiència laboral prèvia.  

• Un 16% estan en una situació d’atur de llarga durada, xifra 11 punts superior a la 
del 2007 quan representaven un 5%. 

• Quasi el 80% diuen estar inscrits en un servei públic d’ocupació. Aquest 
percentatge ha crescut considerablement respecte el del 2007, quan aquest es 
situava en el 57%.  

• El 74% tenen entre 20 i 24 anys. 

• Per nivell d’estudis, el 10% disposa d’estudis superiors i un 25% no ha completat 
l’ESO, percentatge similar al del 2007. 

Aquest conjunt de dades evidencien la greu situació laboral dels i les joves a Espanya, 
derivada principalment de la manca d’oportunitats d’ocupació que ofereix el mercat de 
treball. De mantenir-se aquesta situació, poden generar-se a mig i llarg termini uns 
efectes força perillosos per a aquest col·lectiu, pel que fa a la desconnexió amb el 
mercat de treball i a romandre en un situació crònica d’exclusió social.  

Davant d’aquesta situació, s’estableixen un seguit d’orientacions clau per intervenir de 
forma eficaç davant del problema plantejat: 

• Fer intervencions ajustades als diferents perfils de joves, atesa l’heterogeneïtat de 
casos personals que es donen en el col·lectiu. 

• Prestar atenció als i les joves quan més aviat millor, amb un plantejament 
clarament preventiu, per exemple pel que fa als casos d’abandonament i el fracàs 
escolar. 

• Evitar que les situacions de desocupació es perllonguin en el temps, corregint els 
possibles desajustos entre les competències i les qualificacions dels i les joves i les 
necessitats del mercat de treball. 
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• Enfocar les polítiques d’ocupació i orientació clarament cap a l’obtenció de 
resultats, amb la consecució d’efectes clarament mesurables pel que fa a la seva 
ocupabilitat i inserció. 

• Implicar els principals agents econòmics, socials i territorials en les diferents fases 
de disseny, implantació i avaluació del conjunt d’accions a portar a terme. 

Implementació de la Garantia Juvenil a l’Estat espanyol 

La implementació de la Garantia Juvenil en l’Estat espanyol desenvolupa les 
orientacions i requeriments europeus adaptant-los a les especificitats corresponents al 
marc espanyol per fer possible la implantació efectiva de la Garantia Juvenil en totes 
les seves fases. 

En aquest sentit, delimita conceptes que constitueixen la Garantia Juvenil com ara: 

• Les ofertes d'ocupació hauran de ser, almenys, de sis mesos de durada. Les 
ofertes a temps parcial hauran de ser, almenys, del 50% de la jornada ordinària. 

• Les accions formatives hauran de tenir un temps mínim de formació de 150 hores 
per a persones sense formació i/o experiència i de 90 hores per a aquells perfils 
que ho necessitin com a complement a la seva qualificació. 

Agents i grups d’interès 

Es parteix del desenvolupament de dos processos diferenciats: procés de consulta i 
procés d’implementació. 

En el procés de consulta hi destaquen agents socials, les administracions públiques i 
agents del sector privat, especialment els qui tinguin una participació activa en el 
Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo 2014-2020. 

En la intervenció directa en el procés d’implementació hi destaquen l’administració 
general de l’estat, les comunitats autònomes i altres agents diferents de les 
administracions públiques, especialment pel que fa a la seva participació activa en el 
Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo 2014-2020. 

Procediment d’atenció 

S’hi apliquen els criteris generals següents: 

• El Sistema de Garantia Juvenil garantirà el compliment de la Garantia Juvenil en 
tot l’Estat. 

• Es prestarà atenció a tots els i les joves que ho sol·licitin, estiguin o no inscrits com 
a demandants d’ocupació. 

• Es realitzarà un perfil previ complert de les característiques de la persona que 
sol·licita atenció. 

• Les administracions autonòmiques podran complementar els perfils amb 
entrevistes individualitzades quan ho considerin convenient.  

• Podran establir-se prioritats d’atenció en base a l’edat, l’experiència laboral prèvia, 
el temps de desocupació, el nivell de qualificació, l’antiguitat de la sol·licitud així 
com d’altres que es considerin oportuns. Es prestarà especial atenció als i les 
joves en situació d’especial necessitat. col·lectius desafavorits, els qui no hagin 
treballat mai o que tinguin menys de 120 dies de cotització a la Seguretat Social. 
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Així mateix es prioritzarà el jovent que no hagi rebut prèviament atenció per part 
del sistema.  

• En tots els casos s’aplicarà el principi de coresponsabilitat. 

El procediment d’atenció es desenvoluparà en dues fases: 

• Identificació de les característiques personals del o la jove sol·licitant que siguin 
rellevants per a la posterior atenció.  

Aquesta fase es desenvoluparà en un termini màxim de 30 dies incorporant les 
actuacions següents: alta al sistema telemàtic a través de sol·licitud personal, 
determinació dels requisits per rebre atenció, incorporació del perfil personal a la 
llista de demandes de beneficiaris i identificació de les actuacions més adequades. 

• Desenvolupament de l’atenció als i les joves sol·licitants en funció del nivell de 
prioritat i dels criteris d’adequació a les mesures disponibles. 

Finançament 

L’elaboració del Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil s’ha fet en el 
marc financer 2014-2020 dels Fons Estructurals i d’Inversió de la Unió Europea, 
modificant-s’hi aspectes substancials en els procediments de programació i de gestió, 
a fi de garantir la concentració dels fons destinats a un objectiu prioritari com és el de 
potenciar i consolidar l’ocupació dels i les joves. 

La implantació de la Garantia Juvenil compta pel seu finançament amb els fons 
europeu de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil (943.496.315 €, període 2014-2015), que 
es complementarà amb fons del Fons Social Europeu a través del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil. 

Cal assenyalar que l’estructura financera del Sistema de Garantia Juvenil es basa en 
les regles que regeixen el Fons Social Europeu, la qual cosa comporta  pressupostar i 
fer l’avançament de pràcticament la totalitat dels fons ja que les subvencions europees 
es reben un cop executada la despesa.  

Catàleg de mesures i iniciatives 

En consonància a les actuacions establertes a l’Estrategia de Emprendimiento… per a 
diferents perfils de joves menors de 30 anys, es proposa per a la Garantia Juvenil un 
catàleg de mesures i iniciatives desplegades en base a quatre línies d’intervenció: 

• Per millorar la intermediació 

o Accions d’orientació professional, informació laboral i acompanyament en la 
recerca d’ocupació. 

o Modernització dels serveis públics d’ocupació. 

o Portal únic d’ocupació i autoocupació. 

o Actuacions amb agències de col·locació. 

o Programes de mobilitat. 

o Programes d’intermediació educació-ocupació. 

• Per millorar l’ocupabilitat 

o Programes de segona oportunitat. 
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o Formació, especialment en idiomes i tecnologies de la informació i les 
comunicacions. 

o Pràctiques no laborals en empreses. 

o Impuls de la formació professional dual a través del contracte per a la 
formació i l’aprenentatge. 

o Impuls de la formació professional des de l’àmbit educatiu. 

o Formació per a l’obtenció de certificats de professionalitat. 

o Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través 
de l’experiència laboral i de vies no formals de formació. 

o Programa d’escoles taller. 

o Programa de cases d’oficis. 

• Per afavorir la contractació 

o Cotitzacions socials: reduccions i bonificacions en les quotes de la Seguretat 
Social de fins el 100%. 

o Ajuts a l’ocupació per a la contractació de joves durant un període superior a 
sis mesos. 

o Altres incentius a la contractació. 

• Per afavorir l’emprenedoria 

o Tarifa plana per a autònoms. 

o Compatibilitat de la prestació per desocupació i l’inici d’una activitat 
emprenedora. 

o Capitalització de la prestació per desocupació. 

o Segona oportunitat per a autònoms. 

o Foment de la cultura emprenedora. 

o Oficines de referència especialitzades en l’assessorament i acompanyament 
de l’emprenedoria. 

Sistemes de seguiment i avaluació 

Per dur a terme de forma eficient i coordinada la Garantia Juvenil cal un sistema de 
d’informació que contempli les característiques següents: 

• Accessibilitat de les persones sol·licitants de les actuacions de la Garantia Juvenil, 
tant per registrar-se com per obtenir informació sobre les actuacions que s’hi 
porten a terme. 

• Plena accessibilitat al sistema, especialment per a persones amb discapacitat. 

• Accessibilitat dels agents responsables de la implementació i desplegament de la 
Garantia Juvenil. 

• Accessibilitat de les entitats col·laboradores, en determinades condicions. 

• Integració de la informació sobre totes les persones ateses i les despeses 
generades. 

• Traçabilitat de les despeses i les persones ateses, de manera que es pugui 
identificar la seva situació laboral o formativa transcorregut un temps determinat.  
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• Compatibilitat amb el sistema d’informació de la Seguretat Social, els dels serveis 
públics d’ocupació i amb els serveis educatius, per fer factible la traçabilitat de les 
persones ateses. 

• Capacitat de seguiment de les actuacions portades a terme i d’avaluació dels 
resultats obtinguts. 

L’avaluació dels resultats obtinguts amb la Garantia Juvenil es basarà en els punts 
següents: 

• Es tindran en compte les dates d’avaluació del Fons Social Europeu, en especial 
les relacionades amb la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. 

• Es tindran en compte els indicadors utilitzats habitualment pel Fons Social Europeu 
i els de la RedHoPES (Directors de serveis públics d’ocupació). 

L’indicador que millor pot recollir els resultats de la Garantia Juvenil és la ràtio de 
taxa de desocupació jove, front la ràtio de la taxa general de desocupació. 

Altres indicadors generals a considerar: taxa de joves NOEF, percentatge de joves 
NOEF en situació de desocupació, percentatge de joves NOEF en situació de 
desocupació de llarga durada, etc.  

• Es plantegen tres dinàmiques d’avaluació: contínua (mínim anual), a meitat del 
període i de projectes pilot. 

Programa de treball 

• Primer semestre 2014 

o Adaptació dels serveis públics d’ocupació. 

o Aprovació del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

o Desenvolupament del procediment d’aplicació de la Garantia Juvenil. 

o Priorització dels i les joves NOEF en el Plan Anual de Políticas de Empleo.  

o Establiment d’acords per a l’intercanvi d’informació i disseny del sistema 
d’informació i la bases de dades única. 

o Desenvolupament de projectes pilot. 

• Segon semestre 2014 

o Posada en funcionament del sistema d’informació i base de dades única de la 
Garantia Juvenil. 

o Desenvolupament progressiu de l’aplicació de la Garantia Juvenil a aquells i 
aquelles joves que ho sol·licitin. 

o Aplicació de les mesures i els programes establerts en el marc de la Garantia 
Juvenil als i les joves que en resultin beneficiaris. 

o Llançament de programes d’aprenentatge mutu. 

• 2015 i anys següents 

o Consolidació del Sistema de Garantia Juvenil segons la Recomanació del 
Consell. 

o Seguiment i avaluació de les mesures i programes posats en marxa. 

o Contribució al procés d’aprenentatge sobre Garantia Juvenil. 

o Avaluació dels projectes pilot. 
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Programa Operativo de Empleo Juvenil  

El mes de juny d’enguany s’ha fet públic el Programa Operativo de Empleo Juvenil 12, 
document on s’instrumenta la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i que permet posar en 
marxa i desplegar en l’àmbit estatal els Sistemes de Garantia Juvenil, d’acord amb les 
directrius marcades pel Fons Social Europeu per al període 2014-2020. 

Els aspectes a ressaltar-ne són els següents: 

• L’establiment dels àmbits d’actuació, estatal i autonòmic, amb aspectes de 
finançament i gestió adjudicats respectivament a cada àmbit. 

• L’horitzó temporal del Programa, que si bé es concentra en els dos primers anys 
(amb el corresponent N+3), preveu la seva vigència de programació per al període 
2014-2020. 

• L’establiment del públic objectiu al qual s’adreça, joves NOEF menors de 25 anys, 
amb independència del seu nivell formatiu. 

• El catàleg d’actuacions a portar a terme, que fonamentalment són les previstes a 
l’Estrategia de Emprendimiento... 

• El finançament del programa està previst que estigui dotat amb una assignació 
mínima aproximada de 2.338 milions en euros corrents en concepte d’ajuda, dels 
quals 943,5 milions procediran de l’assignació pressupostària específica de la 
Iniciativa d’Ocupació Juvenil. D’aquesta assignació pressupostària, l’Administració 
l’Estat gestiona el 50% i el 50% restant es gestiona a través de les comunitats 
autònomes. En termes de cost total, el programa comptarà amb 2.789 milions 
d’euros corrents. De l’assignació per al programa, 1.887 milions, en concepte 
d’ajuda, es concentraran i es programaran de forma obligatòria els anys  2014 i 
2015, amb el seus corresponent  N+3, 2.053 milions d’euros en cost total. La resta 
de l’assignació es programarà per atendre actuacions complementàries  de 
projectes per a joves, que no són elegibles per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i per 
donar continuïtat al programa fins al 2020. 

 

  

                                                 
12 Programa Operativo Empleo Juvenil.  

http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-
joven/archivos/Programa_Operativo_Empleo_Juvenil.pdf 
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5 Garantia Juvenil a Catalunya  

5.1 Referents previs 

El disseny i implantació de la Garantia Juvenil a Catalunya compta amb referents 
recents pel que fa a la potenciació de polítiques i el desplegament d’actuacions per 
part del Govern de la Generalitat, adreçades als i les joves que no estan ocupats ni en 
processos d’educació o formació. 

Totes aquestes iniciatives han comptat amb la participació activa dels principals agents 
econòmics, socials i territorials. 

Les referències que emmarquen aquest conjunt d’actuacions són les següents: 

• Pla general d’ocupació de Catalunya - Estratègia catalana per a l’ocupació 2012- 
2020.  

• Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de Catalunya 2014-2016. 

• Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. 

• Pla d’actuació de polítiques de joventut 2016. 

• Acord pel diàleg social permanent. 

• Resolució 301/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la joventut. 

Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020 

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el febrer de 2012 el Pla general 
d’ocupació de Catalunya-Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020, i el gener del 
2014 el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 2020, ambdós documents en 
concordança amb la comunicació de la Comissió Europea de març del 2010, EUROPA 
2020 Una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible e integrador. 

El Pla general d’ocupació de Catalunya-Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-
2020 és el document on s’estableixen els criteris, les directrius i les prioritats de la 
política ocupacional de Catalunya per al període 2012-2020. 

El Pla es desenvolupa periòdicament a través dels plans de polítiques d’ocupació i 
preveu actuacions de polítiques actives específiques segons col·lectius prioritaris, com 
el dels i les joves menors de 30 anys. 

En les línies estratègiques i objectius del Pla, cal destacar, entre d’altres, alguns 
objectius clarament vinculats a intervencions en el  col·lectiu jove esmentat: 

• Dissenyar dispositius adreçats a col·lectius prioritaris o amb especials dificultats 
per accedir o mantenir-se en el mercat de treball.  

• Millorar l’atenció personalitzada i l’oferta de polítiques actives amb preferència a les 
persones treballadores en situació d’atur. 

• Millorar l’accés de les persones treballadores a l’oferta d’ocupació. 

• Fomentar el seguiment de les actuacions ocupacionals realitzades per les 
persones treballadores a través d’un sistema d’historial compartit. 

   

• Impulsar la mobilitat professional i formativa a Europa i altres economies 
emergents del món. 
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Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de Catalunya 2014-
2016 

El Consell de direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya va aprovar el maig de 2014 
el Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de Catalunya 2014-2016 
(PDPO). 

Aquest Pla és l’instrument de planificació i programació de les accions del SOC i 
concreta el conjunt de serveis i programes destinats a fomentar, directament o 
indirectament, l’ocupació, tot desplegant les directrius que hi són establertes.  

Per a l’any 2014, el PDPO té plantejats els objectius prioritaris següents: 

• Generar oportunitats de millora de l’ocupabilitat i/o de treball a les persones en 
situació d’atur, fent especial incidència en els col·lectius més desfavorits. 

• Complir el compromís de la Garantia Juvenil. 

• Garantir els millors serveis per part de les entitats col·laboradores del SOC. 

• Tenir en compte el compliment dels objectius fixats pel Servicio Público de Empleo 
Estatal a través del PAPE que condicionaran la distribució pressupostària de l’any 
2015.  

• Tenir en compte els compromisos inclosos en l’Estratègia catalana per a l’ocupació 
2012-2020 i el Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació 2014-2016.  

• Aprofitar l’experiència del Pla Inserjoves iniciat el 2013 i que té continuïtat el 2014.  

• Aprofitar l’experiència de l’any 2013 per millorar els programes de Treball i 
formació.  

• Continuar potenciant els programes d’orientació professional, que són bàsics per a 
la identificació dels itineraris que han de seguir les persones en atur, així com per a 
la seva derivació a les polítiques d’ocupació més adequades.  

• Seguir oferint programes de qualificació professional amb l’objectiu de millorar 
l’ocupabilitat de les persones.  

• Continuar executant programes de desenvolupament local.  

En aquesta programació els i les joves constitueixen un dels objectius d’atenció 
prioritària del SOC, en la mesura que són un dels col·lectius més afectats per l’atur.  

Pla Inserjoves 

En aquest sentit, el SOC, avançant-se a les polítiques d’ocupació juvenil que s’estaven 
dissenyant a Europa, va elaborar l’any 2013 un pla específic adreçat als joves menors 
de 30 anys integrat per un conjunt de programes que en la seva majoria combinen 
formació i contractació: el Pla Inserjoves. Els programes que constitueixen el Pla 
Inserjoves responen a les necessitats dels diferents col·lectius que composen l’atur 
juvenil. Així, hi ha programes que es dirigeixen a joves sense la formació obligatòria ni 
qualificació, d’altres que se centren més en joves sense una qualificació adequada a 
les necessitats del mercat de treball. Però també hi ha programes destinats als joves 
més qualificats, com ara les persones joves universitàries. El pressupost destinat a 
aquests programes es gradua segons el volum del col·lectiu jove de referència i es 
prioritzen les intervencions per als joves amb més dificultats tot i afavorint la igualtat 
d’oportunitats. 
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A més dels programes específics per a joves, també s’ha reservat per als joves el 25% 
de les places dels programes ocupacionals de caràcter generalista. Així al 2013 entre 
els programes del Pla Inserjoves més la reserva de places del 25% es van destinar 
56.727.853 €  i  103.442 places per a joves. 

Aquest Pla té continuïtat en l’any 2014, amb la finalitat de seguir impulsant l’ocupació 
dels i les joves i d’assolir els objectius derivats de la implantació de la Garantia Juvenil, 
tot desenvolupant, entre d’altres, els programes següents: 

• Joves per l’ocupació. 

• Qualificació professional inicial. 

• Fem ocupació per a joves. 

• Suport als joves universitaris. 

• Intercanvis internacionals Leonardo i Eurodissea. 

En conclusió, el Pla Inserjoves 2013 i 2014 representa el compromís del SOC en 
prioritzar programes per als joves en atur avançant-se a les polítiques europees i, en 
aquest sentit ha suposat un entrenament del sistema d’ocupació de Catalunya per a la 
tasca que es desplega d’ara en endavant de bastir la Garantia Juvenil a Catalunya. 
Com s’ha esmentat anteriorment, el PDPO recull el compromís de millora del Pla. 

Avaluació de resultats dels programes específics per a joves 

Al llarg dels darrers anys, el SOC ha impulsat un conjunt de programes adreçats a 
joves aturats amb baix nivell formatiu. Efectivament, des de l’adveniment de la crisi 
econòmica i la contracció de l’oferta d’ocupació, aquest és el col·lectiu de joves que 
més dificultats estan trobant a l’hora d’accedir o reingressar al mercat laboral. Tres 
dels programes en qüestió –els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), 
Noves Cases per a Nous Oficis (NCNO) i Suma’t– han estat recentment avaluats, tant 
en termes d’efectivitat (impactes) com d’implementació13. Són, en tot cas, programes 
d’índole diferent. 

Per una banda, els PQPI, adreçats a joves que no han acabat l’ESO, situen la finalitat 
de formar professionalment els participants al costat de l’objectiu de promoure’n el 
retorn al sistema educatiu, ja sigui per obtenir el graduat d’ESO o per accedir a la 
formació professional de grau mig (CFGM). Els PQPI, d’un any de durada, contemplen 
la realització tant d’activitats de formació com de pràctiques a empreses, amb la 
intenció que els alumnes adquireixin hàbits laborals i recuperin l’interès per l’adquisició 
de coneixements. Durant els cursos 2008-2009 i 2009-2010, cursos objecte de 
l’avaluació en qüestió, el número total de participants va superar els 6.300 alumnes.   

D’altra banda, NCNO i Suma’t formarien part d’un grup de programes tradicionalment 
més enfocat a la inserció laboral, per bé que tant l’un com l’altre inclouen mecanismes 
adreçats a facilitar l’obtenció d’alguna qualificació educativa oficial. NCNO i Suma’t 
aspiren a millorar la inserció laboral dels seus participants combinant activitats 
formatives i pràctiques professionals. La principal diferència entre tots dos rau, 
tanmateix, en l’àmbit on es produeix l’experiència laboral: el sector públic en el cas de 

   

                                                 
13 Aquestes avaluacions han estat dutes a terme per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques 
Públiques (Ivàlua). Els informes complets de les avaluacions poden consultar-se tant a la web 
d’Ivàlua (www.ivalua.cat) com a la del SOC (www.oficinadetreball.cat). 
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NCNO, el sector privat en el de Suma’t. Aquests dos programes varen executar-se 
entre els anys 2010 i 2012, comptant amb la participació de més de 6.500 joves. 

Conclusions i recomanacions 

• Millorar el targeting dels programes 

Els tres programes avaluats, tot i contemplar intervencions força diferents, es 
dirigeixen a un públic objectiu de característiques força similars: joves aturats 
menors de 25 anys i sense l’ESO. Aquesta definició tan àmplia de la població 
diana, junt a l’aplicació descentralitzada per part dels diversos proveïdors (entitats 
locals, institut d’ensenyament secundari-IES, etc.) de la selecció de participants, té 
com a conseqüència que, a la pràctica, s’observi una elevada heterogeneïtat dels 
joves que acaben participant en els programes: nivells formatius diversos, diferents 
trajectòries laborals, diversos graus de maduresa i motivació, o nivells dispars de 
vulnerabilitat socioeconòmica familiar, etc.  

Per resoldre aquesta situació, els autors de l’avaluació proposen, d'una banda, dur 
a terme un diagnòstic de base territorial sobre les necessitats dels joves en situació 
de vulnerabilitat educativa i laboral i, de l'altra, establir una classificació en poques 
categories a les qual els programes haurien d’intentar donar resposta. Per 
exemple: joves recentment desvinculats del sistema educatiu, però amb potencial i 
motivació per retornar-hi; joves sense intenció de retornar a l’educació reglada i 
amb poca o nul·la experiència laboral; joves amb experiència laboral que busquen 
un cert reciclatge professional; joves amb problemàtiques socials afegides 
(marginalitat, antecedents penals, etc.).  

• Orientar cadascun dels programes a un sol perfil i potenciar-ne els components 
més efectius 

Una de les claus de millora de l’efectivitat dels programes laborals per a joves 
passaria pel disseny d’intervencions millor ajustades a les necessitats dels 
diferents col·lectius juvenils, intervencions que alhora es plantegessin com a 
mútuament complementàries. En aquest sentit, a la vista dels impactes observats 
d’uns i altres programes, i en coherència amb l’esmentat en el punt anterior, es 
proposava: 

o Adreçar els joves de menys edat i no excessivament desvinculats de l’educació 
formal cap a programes professionalitzadors amb un fort component educatiu, 
de l’estil dels PQPI. En efecte, l’avaluació constata l’efectivitat d’aquests 
programes a l’hora de fomentar el retorn d’aquest perfil de joves al sistema 
educatiu.  

o Valorar el desenvolupament de programes educatius de caràcter intensiu i 
sense component laboral, dirigits als joves de més edat que hagin decidit tornar 
a estudiar. La concessió d'ajuts econòmics podria valorar-se en alguns casos.   

o Per a la resta de joves sense formació, amb escassa predisposició per tornar 
als ensenyaments reglats, el repte consistiria a desenvolupar programes que 
combinin tutorització, formació professionalitzadores i practiques a empreses, a 
l'estil del programa Suma't. Tanmateix, per tal de millorar-ne l'efectivitat, 
s'hauria d'incentivar una participació més activa per part de les empreses, tant 
en la definició dels components formatius com pel que fa a l’oferta de places de 
pràctiques. D'altra banda, els mals resultats de NCNO, comuns a la resta de 
països, desaconsellen el retorn en el futur d’aquest tipus d’esquemes 
d’experienciació laboral en el sector públic.  
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o Explorar la creació de nous programes de “segona oportunitat“ per als 
col·lectius juvenils amb problemàtiques socials més severes (drogoaddicció, 
marginalitat, salut mental, etc.) per tal de superar les barreres que impedeixen 
el seu accés al mercat laboral, la qual cosa precisa d’intervencions 
probablement més intenses i globals. En aquest cas, segons l’experiència 
internacional, els esquemes laborals protegits si han demostrat resultats més 
prometedors a l’hora d’afavorir la inserció d’aquests col·lectius.  

• Canvis organitzatius 

Des d'una perspectiva organitzativa, per tal de coadjuvar als canvis anteriors, es 
proposa deslligar les funcions d’identificació, diagnòstic i derivació dels joves –que 
convindria que assumissin les entitats locals o altres ens amb participació del SOC 
i es desenvolupessin d’acord amb criteris i instruments comuns–, de la provisió de 
les activitats pròpies de cada programa –terreny en què es podria explorar la 
introducció de nous agents i fórmules de provisió. 

El fet que la Garantia Juvenil a Catalunya s'hagi de desplegar coincidint en el temps 
amb la implantació de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 
obre un nou escenari i noves oportunitats per al  disseny d'altres  programes de 
segona oportunitat en què caldrà tenir en compte, també, les  conclusions i 
recomanacions provinents de l’avaluació dels programes de  joves 

Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) és el marc de referència per a la 
política de joventut i pretén ser una eina capaç d’adaptar-se als canvis i de donar 
resposta a les noves necessitats i demandes de les persones joves i del seu entorn. 

El primer Pla Nacional de Joventut de Catalunya, del 2000 al 2010, va suposar la 
creació d’un marc de referència per definir, impulsar i coordinar les polítiques de 
joventut a Catalunya.  

Actualment, es troba vigent el PNJCat 2020, del qual cal destacar dos aspectes 
fonamentals que configuren la seva missió i finalitat última: 

• Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent a la 
diversitat de formes i models de vida. 

• Apoderar la persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu 
com a ciutadana en el conjunt de la societat, oferint espais per a la seva 
participació en la presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància a 
la seva visió del món. 

A partir d’aquests dos aspectes el pla s’articula en set reptes d’intervenció: 

• Repte 1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la joventut.  

• Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut. 

• Repte 3. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de la joventut. 

• Repte 4. Promoure la vida saludable en la joventut. 

• Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació 
en allò col·lectiu. 

• Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l’oferta 
cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors. 
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• Repte 7. Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 
vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització 
col·lectiva. 

Pel que fa al Repte 2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut, s’hi 
plantegen les polítiques d’ocupació juvenil següents: 

• Millora de l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les persones joves.  

• Millora de les condicions laborals i la qualitat del treball juvenil. 

• Foment de l’emprenedoria i treball autònom com a estratègies per millorar les 
oportunitats professionals dels i les joves. 

Aquestes polítiques es concreten en els objectius estratègics següents: 

• Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves oportunitats 
d’accés al treball i la realització del propi projecte professional en igualtat 
d’oportunitats. 

• Promoure la millora de les condicions de treball de les persones joves, introduint la 
perspectiva del jovent en el mercat de treball. 

• Impulsar l’aparició i la continuïtat de projectes d’emprenedoria jove i treball 
autònom com a mecanismes per millorar les oportunitats d’ocupació i desenvolu-
pament professional de les persones joves. 

• Avançar cap a un model productiu basat en la innovació, el coneixement i la 
igualtat d’oportunitats. 

A més, el PNJCat 2020 incorpora i es desplega a través de l’acció dels agents 
implicats en les polítiques de joventut: Generalitat, Món local i moviment juvenil 
organitzat. Per aquesta raó s’articula a partir de tres grans projectes: el Projecte 
Govern, el Projecte Jove i el Projecte Territori. Cada projecte inclou l’elaboració d’un 
pla d’actuació per cadascun dels agents, que estableix les prioritats concretes, amb 
vigència de 4 anys, adaptades a la mirada específica i les problemàtiques que hauran 
de fer front aquests tres agents. Així doncs, del PNJCat 2020 es desprenen tres plans 
d’actuació: el Pla d’actuació del Govern de la Generalitat, el Pla d’actuació territorial i 
el Pla d’actuació jove. 

Aquests plans d’actuació, que s’han elaborat durant el darrer trimestre de 2013 i primer 
del 2014 i han estat aprovats des del Consell Rector del PNJCat, que és el seu òrgan 
de govern i està format per: la Direcció General de Joventut, en representació del 
Govern de la Generalitat; l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya, en representació del món local, i el Consell Nacional de 
Joventut de Catalunya, en representació del moviment juvenil organitzat, fent efectiva 
la triple dimensió del desplegament de les polítiques de joventut. 
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Pla d'actuació de polítiques de joventut del Govern 2016 

El pla d'actuació de polítiques de joventut del Govern 2016 (PAPJ 2016) és l’eina que 
concreta, planifica i articula el Projecte Govern del PNJCat 2020, i ha estat l’instrument 
per articular la resposta a gran part de les mesures de la Resolució 301/x, de juliol de 
2013, sobre la situació de la joventut adoptada pel Parlament. 

Aquest PAPJ 2016 inclou totes les prioritats del Govern en matèria de joventut fins a 
2016, amb prop de 350 actuacions adreçades a les persones joves durant el 2014. 
Concretament, inclou tres noves iniciatives transversals: el sistema de garantia juvenil, 
la mobilitat internacional i migració i la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. 

Cal assenyalar que quasi un terç de les 350 actuacions del programa anual del Govern 
en matèria de joventut aborden dos dels aspectes fonamentals: l’èxit en la trajectòria 
educativa i laboral de les persones joves. La majoria de les actuacions previstes es 
concentren en l’acompliment de la reducció del fracàs escolar i l’abandonament 
prematur, amb la creació d’instruments que vetllin per la diversitat de l’alumnat i per a 
la posada en marxa de programes de segona oportunitat, així com d’altres mesures 
orientades a la millora de l’ocupabilitat de les persones joves, incloent el 
desenvolupament de serveis d’informació i orientació integrats i coordinats entre els 
diferents Departaments competents en la matèria (una de les demandes clau 
expressades a la Resolució 301/X del Parlament). 

En aquesta línia, des de la Direcció General de Joventut s’han anat desenvolupament 
diversos programes que seran, també, fonamentals per al desplegament de la 
Garantia Juvenil a Catalunya: 

El programa Fórmula Jove: un projecte de formació i inserció laboral per a joves entre 
16 i 25 anys implementat des de finals de 2010. 

El programa Odisseu, posat en marxa al 2012 junt amb la Direcció General de 
Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural i desplegat a 14 comarques d’àmbit rural. 

I la Xarxa Nacional d’Emancipació, que suposa la creació i reordenació d’unes xarxes 
d’emancipació juvenil al territori que integren els serveis oferts als i les joves des de 
diferents administracions –Generalitat de Catalunya, consells comarcals i ajuntaments- 
orientats a la seva emancipació. La Xarxa Nacional d’Emancipació articula, 
actualment, un total de 324 punts d’informació juvenil i oficines joves. 

Cada Oficina jove coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil del seu 
territori i és d’abast comarcal.  

Pel que fa a les Oficines joves, actualment hi ha 33 oficines repartides per tot de 
Catalunya, amb una distribució territorial força equilibrada, on totes les demarcacions 
territorials compten, com a mínim, amb dues oficines de referència. 

La finalització del desplegament territorial de les OJ està previst per a l’any 2015, de 
manera que a cada capital de comarca n’hi haurà una. 

  

   
 23 



Bases per a l’Estratègia d’ocupació Juvenil a Catalunya 2014-2020 

Acord pel diàleg social permanent 

El 31 de març del 2014 es signà l’Acord pel diàleg social permanent , per part del 
govern de la Generalitat, i els agents social i econòmics, CCOO, UGT, Foment del 
Treball, PIMEC i FEPIME. L’Acord  conté una sèrie de plans de xoc de mesures de 
suport a la reactivació econòmica i de mesures urgents per al manteniment de les 
polítiques d’ocupació i de protecció social, així com una sèrie de mesures d’impuls a la 
competitivitat de l’economia catalana. 

Destaquen els programes adreçats a la creació d’ocupació i l’acord del govern de 
destinar els recursos que es puguin a gestionar en el marc de la Iniciativa Juvenil 
d’ocupació,  programes destinats a la creació d’ocupació juvenil. 

Resolució 301/X del Parlament de Catalunya , sobre la situació de la 
joventut 

El Ple monogràfic sobre Joventut al Parlament del mes de juliol de 2013 va ser el 
primer realitzat al llarg de la història de la cambra catalana. L’excepcional situació que 
afecta les persones joves a Catalunya explica la demanada feta pel Parlament al 
Govern d’abordar de forma específica aquests aspectes. 

Fruit del debat parlamentari, es van aprovar un conjunt de mesures en les que el 
Parlament instava al Govern a actuar en diversos àmbits i aspectes que afecten la vida 
de les persones joves a Catalunya. Cal assenyalar que, degut als elevats índexs d’atur 
juvenil i l’increment de l’emigració dels joves catalans, prop de la meitat de les 
resolucions aprovades fan referència a prendre mesures en aquests àmbits. I, d’entre 
elles, deu de les mesures estan referides directament a l’establiment d ela Garantia 
Juvenil.  

Les resolucions aprovades s’agrupen en 76 blocs14. Tanmateix, cal assenyalar que 
cadascun d’aquests blocs incorpora actuacions força diferenciades, que representen 
un total de 343 mesures. 

Un dels aspectes cabdals impulsat pel Govern de la Generalitat per donar resposta a 
la resolució és l’aprovació del Pla d’actuació de Polítiques de Joventut 2016 de Govern 
(PAPJ 2016), que es desprèn del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 
(PNJCat 2020). 

Tot aquest treball ha permès articular el compliment de les mesures establertes a la 
Resolució 301/x i especialment, les referides a la Garantia Juvenil (com la demanda 
d’una taula d’aplicació, d’avaluació i de seguiment per tots els agents implicats en el 
Programa de garantia juvenil, el reforç d’un model català de garantia juvenil, entre 
d’altres), establint els fonaments per al seu desplegament a Catalunya, com queda 
palès al llarg del present document de Bases. 

 

  

   

                                                 
14 Resolució 301/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la joventut.  
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5.2 La situació dels i les joves NOEF: Diagnosi 

Hi ha pocs dubtes que els joves viuen amb especial virulència les conseqüències 
negatives que l’actual crisi econòmica ha portat en termes de desocupació als països 
europeus, amb més intensitat en el sud d’Europa. En particular, (figura 1) Catalunya i 
Espanya tenen una taxa general d’atur del 23,1% i el  26,1%, respectivament, l’any 
2013. En referència la població jove  les taxes d’atur entre la població menor de 25 
anys se situen a Catalunya en el 50,2% i a Espanya en el 55,5%, molt lluny de la taxa 
corresponent al conjunt de la UE-28 (23,4%). 

Figura 1. Taxa d’atur juvenil (menors de 25 anys) i atur total als països de la 
UE28 + Noruega, Islàndia i Suïssa. Any 2013.  

 

Font. Eurostat i INE (Encuesta de Población Activa) 
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Des de l’inici de la crisi, l’increment de l’atur juvenil a casa nostra ha estat molt notable, 
passant-se d’una taxa del 13,3% el primer trimestre de 2007 a una taxa del 49,5% el 
primer trimestre de 2014 (figura 2). Val a dir que, tot i partir sempre de nivells més 
baixos, l’increment de l’atur total entre aquests mateixos anys ha estat també 
significatiu, cosa que explica el manteniment d’uns ratis atur juvenil / atur total força 
estables al llarg del temps (al voltant de 2,20 a Catalunya, i de 2,15 al conjunt 
d’Europa). 

Figura 2. Taxa d’atur juvenil (menors de 25 anys) i atur total a Catalunya i la 
UE28. Evolució 2006-2014. 

   

 
 

Rati atur juvenil  / atur total 

   2006TI  2007TI  2008TI  2009TI  2010TI  2011TI  2012TI  2013TI  2014TI 

Catalunya  2,20  2,00  2,34  2,24  2,22  2,29  2,27  2,13  2,24 

UE28  2,12  2,17  2,22  2,25  2,21  2,24  2,24  2,17  2,16 

 
 
 
 

Font. INE (Encuesta de Población Activa) 
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La gran contracció de l’oferta d’ocupació de baixa qualificació fa que la situació 
esdevingui especialment dramàtica per als joves amb menys formació. I caldria aquí 
tenir present els elevats nivells d’abandonament educatiu prematur –situació referida 
als joves entre 18 i 24 anys que no han assolit una titulació secundària superior i que 
no es troben cursant cap formació– tant a Catalunya (24,7%, l’any 2013), com a 
Espanya (23,5%); uns percentatges que dupliquen el corresponent al conjunt de la UE-
28 (11,9%) (figura 3). Malgrat el descens de la taxa d’abandonament educatiu que s’ha 
viscut a Catalunya entre 2008 i 2013 (de 8 punts percentuals; figura 4), i que molt 
probablement tingui a veure amb el col·lapse de l’ocupació i la reducció del cost 
d’oportunitats d’estudiar que aquest ha generat, continuem trobant-nos a casa nostra 
amb un problema de vulnerabilitat educativa entre els joves de gran rellevància. 

Figura 3. Taxa d’abandonament educatiu prematur als països de la UE28 + 
Noruega, Islàndia i Suïssa. Any 2013. 

 
Font. Eurostat i Idescat 
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Figura 4. Taxa d’abandonament educatiu prematur a Catalunya i la UE28. 
Evolució 2006-2013. 

 
Font. Eurostat i Idescat 
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Tot plegat, no és estrany que Catalunya i Espanya liderin també el rànquing de països 
europeus pel que fa a la taxa de joves NOEF, amb percentatges, l’any 2013, de 20,5% 
i 18,6%, respectivament, lluny de la taxa global de la UE-28 (13%) (figura 5)15.  

Figura 5. Taxa de joves NOEF als països de la UE28 + Noruega, Islàndia i Suïssa. 
Any 2013. 

 

Font. Eurostat 

 

 

  

   

                                                 
15 Els percentatges reportats en la Figura 5, extrets de l’Eurostat, prenen com a referència la 
població entre 15 i 24 anys. Per a la resta de càlculs relatius a la població NOEF a Catalunya, 
s’utilitza com a referència els joves en edats entre els 16 i 24 anys. 
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Més concretament, s’estima que, a inicis de 2014, el percentatge de joves NOEF a 
Catalunya era de 17,9%, aproximadament 111.000 joves entre 16 i 24 anys; aquest 
percentatge s’enfila fins al 22,8% entre el col·lectiu juvenil de 20 a 24 anys. Com pot 
observar-se en la figura 6, però, després d’anys d’increment sostingut, la proporció 
general de joves NOEF ha experimentat una reducció de gairebé 3,5 punts 
percentuals entre el primer trimestre de 2013 i el primer trimestre de 2014. Aquesta 
reducció de joves que ni treballen ni estudien pot representar un punt d’inflexió i la 
Garantia Juvenil a Catalunya ha de servir per mantenir i aprofundir aquest punt 
d’inflexió. 

Figura 6. Taxa de joves NOEF segons grups d’edat (16-24 anys; 20-24 anys; total, 
16-24 anys) a Catalunya. Evolució 2007-2014. 

 

* Població en números absoluts: 
 

  2014T1 

16 a 19 anys  30.376 

20 a 24 anys  80.547 

Total (16 a 24 anys)  110.923 

 

 

 

Font. INE (Encuesta de Población Activa) 
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Sota la categoria general de “joves NOEF” s’hi apleguen realitats personals i socials 
molt heterogènies. Des d’un punt de vista sociodemogràfic, per exemple, i amb dades 
referides al 1r trimestre de 2014 (EPA), observem (figura 7):  

• Pel que fa al sexe, un 56,1% dels i les joves NOEF són homes, un 43,9% dones;  

• Pel que fa a l’edat, comptat ara sobre el total de joves NOEF, observem com un 
72,6% d’aquest col·lectiu té entre 20 i 24 anys; 

• Pel que fa a la relació amb l’activitat, destaca l’elevada incidència de les situacions 
d’atur entre el col·lectiu NOEF: un 75,7% d’aquests joves són aturats. 

Figura 7. Característiques sociodemogràfiques dels i les joves NOEF (edat, sexe 
i relació amb l’activitat) a Catalunya. Any 2014. 
 

 
Font. INE (Encuesta de Población Activa) 
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D’especial interès són aquelles variables que ens poden informar de manera més 
directa dels diversos nivells de vulnerabilitat dins el col·lectiu de joves NOEF. Si 
entenem que aquest nivell de vulnerabilitat és producte de les vulnerabilitats educativa 
i laboral d’aquests joves, aleshores ens fixaríem en els següents elements (veure taula 
1 i figura 8): 

• Pel que fa a l’àmbit educatiu, són especialment vulnerables els joves que no han 
aconseguit anar més enllà dels estudis obligatoris. A principis de 2014, aquests 
representen un 72,6% del conjunt de joves NOEF. El pes poblacional d’aquest 
subcol·lectiu s’ha incrementat notablement en els darrers anys, passant de 
representar un 8,5% l’any 2007, a significar un 13% respecte del total de joves 
entre 16 i 24 anys l’any 2014, això és, prop de 80.500 joves.  

• Pel que fa a l’àmbit laboral, podríem identificar tres possibles situacions de 
vulnerabilitat: 

o Joves NOEF sense experiència laboral. L’any 2014 representen un 42,7% del 
col·lectiu NOEF. Són el 7,6% del total de joves catalans entre 16 i 24 anys 
(prop de 47.300 joves), un percentatge molt per sobre del corresponent a l’any 
2007 (4,9%); 

o Joves NOEF en situació d’atur o inactivitat de llarga durada, això és, un període 
superior a 12 mesos, tinguin o no experiència laboral. Representen el 58,7% 
del col·lectiu NOEF. El seu pes respecte del total de joves ha augmentat 
significativament els darrers set anys, situant-se el 2014 en el 10,5% (al voltant 
de 65.160 joves); 

o Joves NOEF en situació d’atur de llarga durada. Aquí ens fixem únicament en 
la desvinculació laboral per raó d’atur (no d’inactivitat). Proporcionalment, 
aquesta és la situació de vulnerabilitat que més s’ha incrementat en els darrers 
anys. En l’actualitat afecta a un 6,6% del total de joves entre 16 i 24 anys, uns 
41.000 joves. 

 
Taula 1. Joves NOEF segons situacions de vulnerabilitat. Catalunya. Anys 2007 i 
2014  

Situació de 
vulnerabilitat 

2007T1 2014T1 

N % sobre 
NOEF 

% sobre 
total joves N % sobre 

NOEF 
% sobre 
total joves 

NOEF amb ESO o menys 59.490 72,16% 8,50% 80.497 72,57% 12,96% 

NOEF atur o inactivitat 
de llarga durada 

40.949 49,67% 5,85% 65.161 58,74% 10,49% 

NOEF sense experiència 
laboral 

34.276 41,58% 4,90% 47.335 42,67% 7,62% 

NOEF atur llarga durada 6.426 7,80% 0,92% 41.014 36,98% 6,60% 

Font. INE (Encuesta de Población Activa) 
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Figura 8. NOEF: situacions de vulnerabilitat (% població entre 16 i 24 anys) a 
Catalunya. Anys 2007 i 2014. 

 
Font. INE (Encuesta de Población Activa) 
 

Certament, la incidència del fenomen NOEF és problemàtica, des d’un punt de vista 
tant col·lectiu com individual. En el pla col·lectiu, és evident que l’extensió del fet NOEF 
representa una eminent pèrdua de potencial humà i capacitat productiva, que pot 
arribar a comprometre tota perspectiva de creixement econòmic sostingut. En el pla 
individual, és clar que la doble desvinculació de l’educació i el treball no tan sols 
compromet les condicions de benestar present dels joves, sinó també les seves 
oportunitats de transició cap a la vida adulta. Tanmateix, es constata que no totes les 
situacions NOEF són igualment problemàtiques; en altres paraules, els nivells de 
vulnerabilitat que defineixen unes i altres situacions NOEF poden ser ben diverses. 

Calen, per tant, polítiques susceptibles de redreçar aquesta problemàtica, tot ajustant-
se a la diversitat de perfils de necessitat que la mateixa problemàtica dibuixa; mesures 
efectives, capaces de trencar les distintes situacions NOEF, facilitant bé la inserció 
laboral d’aquests joves, bé el seu retorn a la formació. 

En aquest sentit, cal adoptar les mesures necessàries per millorar l’ocupabilitat de les 
persones joves, tenint en compte les necessitats de les empreses en tant que 
generadores d’ocupació. Un dels punts de partida hauria de ser el fet de comptar amb 
un sistema eficaç per cobrir les necessitats del mercat de treball, per la qual cosa cal la 
col•laboració entre el món empresarial i del sistema educatiu, en tots els seus àmbits i 
nivells.  
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5.3 Finançament de la Garantia Juvenil a Catalunya 

La dotació econòmica pel Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil a Catalunya 2014-
2020 és de 241,09 milions d’euros. Aquest pressupost es definirà anualment ajustant-
se a les necessitats concretes del moment i s’integrarà en forma d’annex al present 
document. 

La dotació econòmica del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil a Catalunya pel 
període 2014-2020, segons fons de finançament, és la següent: 

Programa Operatiu Ocupació Juvenil Catalunya 

YEI16 
100% 

FSE 
85% 

Fons propis 
15% 

FSE 
50% 

Fons propis 
50% 

75,9017 75,90 13,39 37,95 37,95 

Eix 5 Eixos 1 i 8 

Total: 241,09 
 

Com es pot observar a la taula anterior el finançament de la Garantia Juvenil 
mitjançant el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 d’àmbit estatal 
s’estructura en tres eixos i tres fons de finançament. 

L’eix 1 “Foment de l’ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral” es 
cofinança amb FSE al 50% i compren mesures directes sobre el col·lectiu de joves 
NOEF (orientació, formació,...) i indirectes (formació per als orientadors especialitzats 
en atenció als joves, adaptació dels serveis d’ocupació a la Garantia Juvenil,...).  

L’eix 5 “Integració sostenible al mercat de treball de les persones joves que no tenen 
feina, ni participen en activitats d’educació,ni de formació, en particular en el context 
de la Garantia Juvenil” es finança al 100% amb el fons específic de la Iniciativa Juvenil 
(YEI) i es cofinança al 85% per l’FSE, només compren mesures directes sobre els i les 
joves NOEF. 

Finalment, l’eix 8 és el d’assistència tècnica, es cofinança al 50% per l’FSE i no pot 
representar més del 4% del pressupost total del Programa Operatiu. 

  

                                                 
16 Youth Employment Initiative. 
17 Totes les quantitats estan expressades en milions d’euros.  
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A la taula que ve a continuació es detalla la despesa pressupostària per anualitats que 
implicarà el desplegament de la Garantia Juvenil a Catalunya: 

   

Eix 8.Ass is tència  
tècnica  50% cof

Eix 8.Ass is tència  
tècnica  50% cof

Eix 8.Ass is tència  
tècnica  50% cof

Eix 8.Ass is tència  
tècnica  50% cof

Total Eix 8

Total eix 5 61.636.148

Import

TOTAL 2016 65.018.398

TOTAL PRESSUPOSTAT PO 241.109.270

Total Eix 8 307.238

TOTAL 2017 13.680.954
TOTAL 2017‐2021 68.404.770

TOTAL  PROGRAMAT PO 241.109.270

Total eix 1 13.373.716
Mesures per millorar l’emprenedoria 1.270.000

Mesures per millorar l’ocupabilitat 36.190.000
5.770.000Mesures per millorar l’emprenedoria

750.000

Mesures per millorar la intermediació 5.753.716

Exercici pressupostari 2017 / execució 2017/certificació 2019 (N+3)  2019
ActuacionsEix 1. Creació 

d'estructures  , 
accions  directes  
sobre  joves  i   

accions  indi rectes . 
50% Cof

Mesures per millorar l’ocupabilitat 6.350.000

750.000

Total eix 5 94.553.852

Mesures per millorar la intermediació 19.676.148

Total Eix 8

TOTAL 2015 97.936.102
Exercici pressupostari 2016 / execució 2016‐2017/certificació 2018 (N+3)  2018

Total eix 1 2.632.250

Eix 1. Creació 
d'estructures  i  

accions  indi rectes . 
50% cof

Actuacions Import

Eix 5. Accions  
directes  Joves   
91,9%  cof

Eix 5. Accions  
directes  Joves   
91,9%  cof

4.270.000Mesures per millorar l’emprenedoria

Mesures per millorar la intermediació 26.090.078
Mesures per millorar l’ocupabilitat 64.193.774

Total Eix 8 750.000

TOTAL 2014 9.750.000
Exercici pressupostari 2015/execució 2015‐2016/ certificació 2017 (N+3) 2017

Eix 1. Creació 
d'estructures  i  

accions  indi rectes . 
50% cof

Actuacions Import

Total eix 1 2.632.250

Total eix 5 9.000.000

PROGRAMA OPERATIU OCUPACIÓ JUVENIL 2014‐2020
Exercici pressupostari 2014 /execució 2014‐2015/ certificació 2016 (N+3 2017)

Eix 1. Creació 
d'estructures  i  

accions  indi rectes   
50% cof

Actuacions Import

Total eix 1 0

Mesures per millorar l’ocupabilitat 6.700.000
Eix 5. Accions  
directes  Joves   
91,9%  cof

Mesures per millorar la intermediació 2.300.000
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5.4 Estructuració de la Garantia Juvenil a Catalunya 

D’acord amb el diagnòstic realitzat i les directrius derivades dels marcs europeu i 
espanyol, la Garantia Juvenil s’articula a partir del col·lectiu de joves NOEF, com a 
col·lectiu amb especials dificultats dins del col·lectiu juvenil. 

El col·lectiu de joves NOEF, com s’ha vist,  no és homogeni, presentant nivells de 
vulnerabilitat diferenciats. Per donar resposta a aquesta diversitat es planteja abordar 
les necessitats dels i les joves NOEF a partir de col·lectius destinataris específics. 

Tenint en compte tots aquests elements, la Garantia Juvenil a Catalunya s’estructura a 
partir de la interrelació dels aspectes següents: 

• Col·lectius destinataris. 

• Finalitats a assolir. 

• Mesures a desenvolupar. 

Col·lectius destinataris 

D’acord amb els nivells de vulnerabilitat establerts en el diagnòstic dins del col·lectiu 
de joves NOEF18, tot tenint en compte les incidències específiques del àmbits educatiu 
i laboral, així com l’experiència extreta en l’aplicació del Pla Inserjoves 2013, es 
planteja que la Garantia Juvenil a Catalunya incideixi en els col·lectius següents: 

• Joves NOEF amb especial vulnerabilitat educativa, aquest col·lectiu abasta des 
dels joves que no han assolit l’ESO fins als que no han assolit una formació 
secundària postobligatòria conduent a una professionalització. Per a aquests joves 
les mesures conduents al retorn al sistema educatiu o a l’inici d’una 
professionalització són especialment adequades. 

• Joves sense experiència laboral. Són joves la manca d’experiència dels quals 
és l’element que més dificulta la seva inserció laboral, no la falta de qualificació.  
Per a aquest col·lectiu les mesures de transició escola-treball, mesures d’orientació 
i assessorament professional, mesures d’estímul a la contractació i a l’ocupació 
com els contractes en pràctiques tenen una marcada rellevància. 

• Joves NOEF en situació d’atur o inactivitat de llarga durada. En un context 
d’escassedat de feina, les situacions de permanència en l’atur o en la inactivitat per 
desànim enfront la manca d’oportunitats laborals augmenten. L’atur de llarga 
durada dels joves i, òbviament la inactivitat són de les situacions que actuen més 
negativament en els processos de selecció de personal. Per a aquest col·lectiu són 
especialment necessàries mesures integrals, d’intensitat diferent segons la situació 
de desànim, els nivells de qualificació i el context socioeconòmic dels joves. 

De forma transversal, es tindrà especialment en compte l’accés als programes de 
la Garantia Juvenil dels i les joves amb discapacitat i/o en risc d’exclusió social, ja 
sigui a través de l’ocupació ordinària o protegida. En tot cas s’incorporarà la 
perspectiva de gènere en el disseny, implementació, seguiment i avaluació de les 
actuacions. 

  

   

                                                 
18 Vegeu pàgina 31. 
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Finalitats a assolir  

D’acord amb el diagnòstic realitzat i els referents previs esmentats a l’apartat anterior, 
especialment en el PDPO 2014-2016, es plantegen per als col·lectius destinataris les 
finalitats següents: 

• Reduir la taxa d’abandonament escolar prematur.  

• Incrementar la qualificació dels i les joves menors de 25 anys que tenen baix 
nivell educatiu i de qualificació. 

• Incrementar l’ocupabilitat dels i les joves menors de 25 anys amb baix nivell 
educatiu i de qualificació.  

• Incrementar la participació en polítiques actives d’ocupació dels i les joves en 
risc d’exclusió social. 

• Desenvolupar i millorar el servei d’orientació professional per a l’ocupació 
específic per a joves universitaris. 

• Reduir la taxa d’atur juvenil. 

• Reduir el nombre de joves en situació d’atur de llarga durada. 

Mesures a desenvolupar 

L’estructuració de les mesures de la Garantia Juvenil a Catalunya ve condicionada pel 
catàleg de mesures establert al Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil a 
Espanya i al Programa operatiu d’ocupació juvenil d’àmbit estatal. A més, el fet que 
bona part de la Garantia Juvenil es financi amb fons europeus, via Iniciativa juvenil 
(YEI) o FSE i, per tant, a través d’aquest programa operatiu, reafirma la conveniència 
de seguir aquí la mateixa estructuració de mesures per facilitar-ne el seguiment i la 
justificació i certificació econòmica.  

Així, el catàleg de mesures s’estructura de la manera següent: 

• Mesures per millorar la intermediació. 

• Mesures per millorar l’ocupabilitat. 

• Mesures d’estímul a la contractació. 

• Mesures per afavorir l’emprenedoria. 

La concreció anual de les mesures de la Garantia Juvenil a Catalunya ha d’incorporar 
elements d’innovació tant en els tipus de serveis i programes, en la manera d’atendre 
els i les joves NOEF i en les noves formes de treball i coordinació entre els diversos 
agents implicats en la Garantia Juvenil. 

Pel que fa a la innovació en els programes, es farà a partir dels resultats obtinguts en 
la seva avaluació i/o per fer front a necessitats no cobertes. 
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Mesures per millorar la intermediació 

Són el conjunt de mesures que tenen com a finalitat posar en contacte les empreses i 
els oferents de feina en general, amb els demandants d’ocupació per a la seva 
col·locació. Tot això, facilitant que els processos d’intermediació siguin eficaços, i 
transparents pel que fa a les qualificacions requerides per les empreses i les que tenen 
els demandants d’ocupació. Són actuacions o mesures que contribueixen a la millora 
de l’activació i al perfeccionament dels processos d’intermediació i mobilitat laboral. 
Exemples d’actuacions compreses en aquest paquet de mesures són, entre d’altres, 
actuacions d’orientació professional, informació laboral i acompanyament en la cerca 
de feina, programes de mobilitat i programes d’intermediació educació-ocupació. 

Els serveis o programes, d’aquestes mesures, es concreten en els que es relacionen a 
continuació i en tots aquells que és puguin dissenyar en base a les necessitats i 
evolucions del col•lectiu objecte del programa.   

Accions d’orientació professional, informació laboral i acompanyament 
en la recerca d’ocupació 

Tot i que les accions d’orientació professional, informació laboral i acompanyament en 
la recerca d’ocupació se situen dins de les mesures per millorar la intermediació ja que 
així està previst en el catàleg de mesures de la Garantia Juvenil a Espanya, cal tenir 
en compte que són accions transversals que afecten totes les mesures de la Garantia 
Juvenil. 

Aquestes accions comporten l’acompanyament i motivació dels i les joves en el seu 
procés de recerca d’ocupació i d’inserció en l’àmbit laboral.  

A través d’una atenció personalitzada que té en compte les circumstàncies personals i 
professionals de cadascú, els i les joves accedeixen als serveis d’orientació, 
informació i assessorament, i són derivats, en el seu cas,  a programes de formació i 
capacitació per a l’ocupació.  

Mitjançant l’orientació es facilita la definició del perfil professional, considerant les 
característiques personals i les competències professionals de la persona. A partir de 
la definició del perfil i de la identificació del nivell d’ocupabilitat es dissenya l’itinerari 
personalitzat d’inserció i es deriva cap al servei adequat. En el procés d’orientació 
adquireix especial rellevància el seguiment del i la jove a través de l’itinerari 
personalitzat. 

Mitjançant la informació i l’assessorament es té accés a les polítiques d’ocupació, les 
ajudes per a la formació, les mesures de foment de l’ocupació (com accedir-hi i com 
tramitar-les), les modalitats i formes de contractació i informació de drets laborals.  

Tot plegat, permet determinar les capacitats i interessos de cada jove i gestionar-ne la 
trajectòria individual d’aprenentatge en la recerca d’ocupació o en la posada en marxa 
iniciatives empresarials.   
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Aquestes mesures es desenvolupen actualment en el SOC a través de: 

Els serveis d’orientació a les oficines de Treball 

La Xarxa Ocupacional del SOC compta amb 69 oficines de Treball repartides per tot 
Catalunya, que són la porta d’entrada als serveis que ofereix el SOC, tant per les 
persones com a les empreses. Els darrers anys el SOC ha implantat un nou model 
d’oficines de Treball que situa els serveis d’orientació  per a l’ocupació com a serveis 
nuclears de l’Oficina. Aquest canvi de model ha comportat la reorganització de les 
pròpies oficines i el desenvolupament d’instruments tècnics com el Qüestionari de 
factors d’ocupació, que permet una primera diagnosi d’ocupabilitat dels i les 
demandants. Aquesta primera diagnosi té com a objectius conèixer quins són els 
factors que estan dificultant l’accés al mercat laboral, i ser la base a partir de la qual 
construir l’itinerari personalitzat i el procés d’orientació. El Qüestionari de factors 
d’ocupació, és també un instrument útil per fer més transparents els processos 
d’intermediació.   

Els serveis d'orientació de segon nivell  

Són serveis complementaris als anteriors i més especialitzats. Consisteixen en accions 
i mesures d’informació, acompanyament, motivació i assessorament que, tenint en 
compte les circumstàncies personals i professionals de la persona beneficiària, li 
permeten determinar-ne les capacitats i interessos i gestionar-ne la trajectòria 
individual d’aprenentatge, la recerca d’ocupació o la posada en pràctica d’iniciatives 
empresarials. Aquesta orientació més especialitzada que comporta una recerca 
d’ocupació organitzada i sistemàtica es du a terme a través dels Espais de recerca de 
feina  i els serveis d'orientació i acompanyament a la inserció que gestionen entitats 
col·laboradores del SOC. 

Orientació per a joves universitaris, estudiants o graduats 

El programa d’Orientació per a joves universitaris, estudiants o graduats, a través del 
conveni de col·laboració entre el SOC i la Secretaria d’Universitats i Recerca per a 
l’impuls a la inserció i la millora de l’ocupabilitat del jovent universitari. 

L’objectiu d’aquest conveni és desenvolupar accions per a la millora de l’ocupabilitat 
dels i les estudiants universitaris de darrers cursos, graduats universitaris i doctorats, 
mitjançant un conjunt d’actuacions d’orientació i millora de l’ocupabilitat en els serveis 
d’orientació de les universitats catalanes. 

Les actuacions a desenvolupar són les següents: 

• Orientació en la definició de la carrera professional. 

• Orientació en la cerca de feina. 

• Assessorament per a la mobilitat laboral (intermediació i programes 
internacionals). 

• Prospecció empresarial i la intermediació laboral. 

• Assessorament en l’emprenedoria i la creació d’empreses. 

• Difusió i gestió de tots aquells programes formatius que millorin l’ocupabilitat 
dels i les joves com les pràctiques no laborals i o d’altres. 

• Difusió i promoció dels serveis d’orientació professional, que les universitats 
podran encarregar al Consell Interuniversitari de Catalunya 
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Els serveis de treball i emprenedoria de les Oficines joves 

Les oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació de la Direcció General de 
Joventut estan desplegades a nivell comarcal i municipal, ofereixen informació, 
orientació i assessorament en tots aquells àmbits relacionats amb el procés 
d’emancipació: treball i emprenedoria, educació, salut i habitatge. Actualment 31 de les 
oficines joves existents ofereixen el servei específic de treball i emprenedoria.  

El catàleg de serveis de treball i emprenedoria que s’ofereixen són: borsa de treball, 
servei d’orientació i assessorament laboral individualitzat, servei d’emprenedoria, 
tallers i xerrades grupals sobre matèries que poden interessar als joves com: canals de 
recerca de feina, com preparar un currículum i una entrevista de feina, ús de xarxes 
socials, drets i deures laborals, autoocupació, treballar a l’estiu, treballar a l’estranger, 
etc. 

Tots aquests serveis s’articularan per implementar i facilitar el desplegament de la 
Garantia Juvenil a Catalunya i configuraran la operativa del sistema, que es detallarà 
en el següent apartat. 

Els serveis i punts d’informació juvenil 

Són equipaments oberts als joves, principalment de caràcter municipal, on es donen 
accions de gestió de la informació (recerca, tractament, elaboració i classificació) per 
tal d’oferir serveis d’atenció, orientació sobre temes que interessen als joves: 
habitatge, treball, formació, cultura, turisme. Actualment hi ha prop de 300 serveis i 
punts d’informació juvenil arreu de Catalunya. Aquests, juntament amb les Oficines 
Joves, configuren la Xarxa Nacional d’Emancipació. En matèria d’orientació laboral els 
serveis i punts d’informació juvenil ofereixen: informació sobre drets i deures laborals, 
borses de treball, com fer un currículum i una carta de presentació, xarxes socials per 
objectius professionals. 

Aquests serveis, com en el cas de les oficines joves, esdevenen punts clau en 
l’aplicació de la Garantia Juvenil a Catalunya per informar i acompanyar en el seu 
accés a la mateixa a les persones joves. 
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Programes de mobilitat 

La situació de crisi socioeconòmica ha portat a una part de la joventut catalana a 
emigrar. El fenomen de l’emigració és complex i amb moltes variables. Tanmateix, 
aquest context introdueix la necessitat d’aplicar noves mesures i definir unes polítiques 
públiques per poder guiar aquest fenomen, que tot i poder ser considerat negatiu, pot 
representar noves oportunitats. De fet, existeixen importants exemples en l’àmbit 
internacional que demostren les bondats que pot oferir una diàspora organitzada que 
tingui forts vincles amb el país d’origen i que promogui i incentivi el retorn al mateix.  

Així doncs, es pretén articular noves mesures lligades a la Garantia juvenil a Catalunya 
i que permetin, al mateix temps i d’una manera coherent, abordar el fenomen migratori 
jove a Catalunya.  

Els diferents Departaments implicats es plantegen aquesta iniciativa amb la voluntat 
d’abordar i articular actuacions institucionals de manera integral i transversal en tres 
grans àmbits: 

1. Mesures d’acompanyament a la població jove en la mobilitat internacional i 
migració. 

2. Mesures d’acompanyament de la població jove catalana a l’estranger, tot 
promovent mecanismes de suport coordinats amb organismes dels països 
receptors. 

3. Mesures per al retorn i l’atracció del talent. 

Aquestes mesures es concreten en els programes previstos entorn a la nova mobilitat 
del Pla de Ciutadania i de les Migracions 2013 – 2016 adreçats a joves, del 
Departament de Benestar Social i Família.  

S’articulen, també, a través de les actuacions previstes al Pla d’Actuació de Polítiques 
de Joventut 2016, dins el programa anual 2014 on hi ha actuacions relatives a mobilitat 
internacional centrades en: 

• L’acompanyament individualitzat i la orientació a través de les Oficines Joves i dels 
serveis específics sobre mobilitat internacional jove. 

• L’acompanyament i accés als diversos programes dins les Accions clau del 
programa Erasmus +. 

A més, es despleguen els programes de mobilitat que promouen que els i les joves 
coneguin les ofertes de treball, els períodes de pràctiques i de formació d’aprenents, 
així com els suports disponibles en les diferents zones, regions i països europeus. 

A través de serveis i sistemes, com per exemple “EURES”, es promou la mobilitat i el 
treball dins de la Unió Europea i es vetlla perquè el jovent que trobi treball en un altre 
Estat que no sigui el propi, disposi dels suports necessaris per adaptar-se al seu nou 
entorn. 

Amb aquests programes es fomenta la mobilitat, facilitant el desplaçament o canvi de 
residència per accedir a un lloc de treball o la requalificació, a fi de promoure la 
contractació en un sector d’activitat diferent d’aquell en què s’ha treballat habitualment, 
especialment quan es tracte de sectors emergents o amb alta ocupabilitat. 
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Aquestes mesures es desenvolupen actualment en el SOC a través de: 

Programes d’intercanvis internacionals 

Els programes d’intercanvis internacionals que es concreten en el Programa 
Eurodissea i el Programa Leonardo da Vinci que faciliten estades de practiques 
professionals a l’estranger. La seva finalitat és la millora de la qualificació professional i 
el perfeccionament de llengües estrangeres.  

Programa Erasmus+, un projecte de mobilitat presentat pel SOC ha estat seleccionat 
per l’Agència Leonardo dins del programa “Erasmus +”(Acció clau 1), convocatòria 
2014. Aquest programa es destinarà a alumnes de cursos de certificat de 
professionalitat dels Centres d’innovació i formació ocupacional (CIFOS). 

Cal destacar, també, entre el conjunt de mesures, la posada en marxa del projecte 
MónCat, impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació i amb el suport d’altres 
Departaments de la Generalitat, com el Departament de Presidència i el de Benestar 
Social i Família, que inclou material, eines i una web informativa sobre l’emigració, que 
té per objectius: 

• Facilitar, a la persona que decideix optar per una recerca d'oportunitats 
professionals a l'estranger, informació bàsica i rellevant sobre el país de destí i els 
tràmits imprescindibles per fer-ho, accés a serveis d'acollida en el país de destí, i 
també accés a ofertes de treball i a informació sobre l'actualitat soci  laboral del 
nostre país.  

• Disposar d'informació sobre perfils interessats en el desplaçament i també sobre 
les persones que ho posen en pràctica per planificar accions de suport i 
d'acompanyament en el retorn ajustades específicament a les necessitats del 
col·lectiu desplaçat. 

Cal assenyalar que, juntament amb aquestes mesures, es posaran també en marxa 
noves actuacions i dispositius entorn els tres àmbits de treball assenyalats, 
especialment en el foment del retorn. 

Modernitzar els serveis públics d’ocupació 

La posada en marxa de la Garantia Juvenil a Catalunya comporta l’adaptació dels 
serveis públics d’ocupació als requisits específics que es demanden per desenvolupar 
aquest Pla. Entre d’altres actuacions, s’hi contempla l’atenció als i les joves que s’hi 
inscriguin amb personal especialment preparat i dedicat a la prestació d’aquest servei. 
Això comportarà les corresponents intervencions per adaptar els dispositius d’atenció 
als i les joves als requeriments d’implantació de la Garantia Juvenil, tant a la xarxa 
d’oficines de Treball del SOC com a la xarxa d’oficines Joves de la Direcció General de 
Joventut. Ambdues xarxes hauran de treballar en estreta col·laboració i coordinació a fi 
d’oferir uns serveis eficaços i eficients als i les joves inscrits en la Garantia Juvenil.   

Tots aquests aspectes es desenvolupen més àmpliament i amb més detall a l’apartat 
Operativa d’accés a la Garantia Juvenil19 d’aquest document. 

  

                                                 
19 Vegeu pàgina 52. 
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Mesures per millorar l’ocupabilitat 

Són el conjunt de mesures per augmentar les probabilitats de que una persona 
determinada pugui accedir a un lloc de treball concret, en un moment donat de la seva 
vida i en un context socioeconòmic específic. L’ocupabilitat evoluciona al llarg del 
temps i és diferent en cada ocupació. Per incrementar l’ocupabilitat dels i les joves és 
especialment important que elaborin el seu itinerari professional o si més no que es 
fixin objectius, que se’ls faciliti la transició escola-treball i es doni suport a l’adquisició 
de les primeres experiències laborals. Són actuacions que contribueixen a la millora de 
les aptituds i competències professionals. Exemples d’actuacions compreses en 
aquest paquet de mesures són formació amb compromís de contractació, formació en 
idiomes i TIC, pràctiques no laborals en empreses, impuls de la formació professional 
dual, formació per a l’obtenció de certificats de professionalitat, avaluació i acreditació 
de les competències professionals i desenvolupament de programes mixtos de 
formació i ocupació. 

Els serveis o programes, d’aquestes mesures, es concreten en els que es relacionen a 
continuació i en tots aquells que és puguin dissenyar en base a les necessitats i 
evolucions del col•lectiu objecte del programa.   

Pràctiques no laborals en empreses 

Els programes de pràctiques no laborals en empreses tenen per finalitat la millora de 
l’ocupabilitat, tot facilitant un primer contacte amb la realitat laboral a través de 
l'acostament a la mateixa, alhora que es contribueix a completar la formació assolida. 

Les pràctiques s’han de desenvolupar en centres de treball sota la direcció i supervisió 
d'un tutor/a. 

Aquestes mesures es desenvolupen actualment en el SOC a través de: 

Programa de practiques no laborals  

Programa adreçat a joves entre 18 i 25 anys en atur que tenen formació però cap o 
molt escassa experiència laboral, amb la finalitat que realitzin pràctiques de caràcter 
no laboral en empreses o grups empresarials.  A la finalització de les pràctiques no 
laborals, les empreses, en col·laboració amb el SOC, han de lliurar als i les joves que 
han fet la pràctica un certificat en què consti, almenys, els continguts de la pràctica 
realitzada i la seva durada.  
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Formació professional dual 

La finalitat d’aquestes mesures és la qualificació professional del jovent mitjançant un 
sistema d’alternança d’activitat laboral retribuïda en un empresa combinada amb la 
formació rebuda a través dels sistemes de formació professional, tant la formació 
professional proporcionada pel sistema educatiu com pel sistema de formació per a 
l’ocupació. 

El Govern de la Generalitat i els agents econòmics i socials, en el marc de l’Acord del 
diàleg social permanent , signat el 31 de març de 2014, van acordar avançar cap a 
l’establiment d’un Model de Formació dual a Catalunya com a model prioritari de 
formació professional. En aquest sentit, han obert i es treballa en una comissió en el 
marc del Consell Català de Formació Professional en l’elaboració d’un codi de bones 
pràctiques que permeti als agents econòmics i socials, a l’entorn de l’article 64 de 
l’Estatut dels Treballadors, una major participació en l’aplicació i seguiment d’aquests 
programes.  

La potenciació de l’ús del contracte de formació i aprenentatge fins als 30 anys en el 
marc de la Garantia Juvenil a Catalunya ha de ser també una de les vies per establir i 
ampliar la formació dual a Catalunya. 

Aquestes mesures es desenvolupen actualment en el SOC a través de: 

Programa “Aprenent i treballant” 

Programa adreçat a joves entre 16 i 30 anys que no han finalitzat l’ESO o que l’han 
finalitzada i no volen seguir estudiant, incorpora un conjunt d’accions i iniciatives 
mixtes de formació i ocupació, que tenen per objecte la qualificació professional dels i 
les joves en un règim d’alternança d’activitat laboral en una empresa amb l’activitat 
formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació. 

Aquestes accions formatives estan adreçades a l’obtenció de certificats de 
professionalitat. També poden incloure-s’hi formacions complementàries no 
associades als certificats de professionalitat, a fi de donar resposta a necessitats 
formatives específiques d’un sector d’activitat econòmica determinat. 

Programes de segona oportunitat 

L’objectiu d’aquests programes és formar els i les joves que en el seu moment van 
abandonar prematurament els estudis, moltes vegades esperonats per l’existència de 
vacants de llocs de treball no qualificats, els quals han desaparegut amb la crisi 
econòmica i conseqüentment aquests joves s’han quedat sense oportunitats laborals. 
Els programes de segona oportunitat també tenen un vessant preventiu oferint noves 
oportunitats als i les joves que no assoleixen la formació secundària obligatòria. En 
definitiva, es tracta d’oferir vies per a la reincorporació al sistema educatiu formal o a 
programes educatius de segona oportunitat que els proporcionen uns entorns 
d’aprenentatge que responguin a les seves necessitats específiques i els permetin 
aconseguir la qualificació professional que en el seu moment no van assolir.  
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Aquestes mesures es desenvolupen en col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament i el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el SOC a través 
de: 

Projecte pilot interdepartamental de segona oportunitat 

Projecte de caràcter innovador i experimental. El projecte consisteix en posar en 
marxa tres experiències pilot i validar un nou model de “centres de noves oportunitats”, 
com a un recurs integrat i eficaç perquè les persones joves més vulnerables en 
situació de risc d’abandonament o exclusió social, o bé aquelles que han abandonat el 
sistema educatiu, puguin donar continuïtat al seus itineraris formatius i professionals, 
la qual cosa els permeti una plena inserció social i laboral.  

Aquests centres seran un espai d’acollida, estabilització i disseny d’un itinerari formatiu 
i d’especialització professional per al o la jove. Els centres han de desenvolupar 
iniciatives innovadores i experimentals, adaptades a l’entorn social i cultural al qual 
pertanyen els i les joves, han d’organitzar i implementar alternatives flexibles i 
motivadores per a la formació i la inserció de les persones joves que no estan 
responent  o bé no han respost al sistema educatiu formal.   

Cadascun dels departaments implicats identificarà i farà constar els diferents recursos 
que aportarà per a la implementació del projecte.  

Formació per a l’obtenció de certificats de professionalitat 

Aquesta mesura integra el conjunt de serveis i programes de formació professional per 
a l’ocupació i els d’acreditació de competències. L’objectiu és que la  major part de les 
accions  formatives condueixin a l’obtenció de certificats de professionalitat, sense 
perjudici de respondre a necessitats de qualificació especifiques de les empreses quan 
no s’adapten a l’estructura dels certificats de professionalitat. La formació professional 
de certificat de professionalitat dóna resposta a la necessitat de les persones d’adquirir 
coneixements i competències al llarg de la vida laboral i, així mateix, recull les 
necessitats de les empreses. D’altra banda, la formació en idiomes i TIC, formació 
transversal a molts sectors, està present a l’oferta formativa. Finalment, el conjunt 
d’actuacions d’avaluació, reconeixement i certificació de les competències 
professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o per vies no formals de 
formació complementen les polítiques de formació al llarg de la vida. 

Aquest conjunt d’accions aporten, principalment: 

• Informació sobre el conjunt de l’oferta de formació professional existent. 

• Millora de les competències professionals de les persones mitjançant una 
oferta de qualificació acreditable. 

• Avaluació, reconeixement i acreditació de les competències professionals.  

Aquestes mesures es desenvolupen actualment en el SOC a través de: 

Formació d’oferta en àrees professionals prioritàries (FOAP) per a joves 

Formació adreçada a joves menors de 30 anys. A l’hora de programar les accions 
formatives es té especialment en compte aquelles especialitats que millor s’adeqüen a 
les necessitats detectades en el mercat de treball en general i als diferents sectors 
econòmics.  
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Formació d’oferta de la família d’hoteleria i turisme 

Accions formatives desenvolupades a partir de l’Acord Marc de formació que d’una 
banda innova la manera de gestió per fer-la més eficaç i, de l’altra, prioritza la formació 
en un sector de gran importància econòmica a Catalunya.    

Formació d’oferta en els centres propis del SOC (CIFOS)  

Accions formatives que ofereixen formació professional per a l’ocupació 
d’especialització sectorial.  

Formació amb compromís de contractació 

El  programa “Forma i insereix” consisteix en accions de formació especifica que 
cobreixen necessitats de les empreses. El programa comporta l’obligatorietat que el 
60% de l’alumnat ha de ser contractat per empreses. Les accions formatives poden 
adreçar-se a l’obtenció de certificats de professionalitat, o bé, si no són de certificat, 
han de cobrir les necessitats de qualificació de les empreses.  

Aquestes mesures es desenvolupen actualment en el Departament d’Ensenyament a 
través de: 

Programa “Formació i inserció” 

Conjunt de cursos formatius que permet als i les joves entre 16 i 21 anys que no hagin 
assolit la graduació de l’ESO, reintegrar-se en el sistema educatiu per prosseguir 
estudis de formació professional, a la vegada que faciliten l'aprenentatge 
imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una 
ocupació qualificada i duradora. 

L’oferta formativa s'estructura en: 

• Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències 
professionals que inclouen pràctiques en alternança en centres de treball. 

• Mòduls de formació general per adquirir competències instrumentals bàsiques. 

• Accions de seguiment i orientació dels i les participants en les accions 
formatives. 

S'ofereixen tres modalitats, segons la seva organització: 

• Plans d'Iniciació Professional (PIP), realitzats en instituts de titularitat del 
Departament d'Ensenyament i en centres docents privats i establiments de 
formació autoritzats. 

•  Plans de Transició al Treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el 
Departament d'Ensenyament i les administracions locals. 

• Programes de Formació i Aprenentatge Professional (FIAP), realitzats en els 
instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament. 

Aquestes mesures es desenvolupen en col·laboració entre el SOC i el Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) del Departament de Justícia de la Generalitat a 
través de: 
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Pla de formació professional per a l'ocupació en el Centre Penitenciari de Joves i en 
els centres educatius de justícia juvenil de Catalunya 

Es tracta d’un programa de formació professional per a l’ocupació  basat en la 
certificació de professionalitat i en la creació d’itineraris de formació i treball per a 
persones joves que es troben sota una mesura judicial, tot plegat amb la finalitat de 
millorar les seves competències professionals i d’afavorir la seva reinserció 
sociolaboral. 

El programa està adreçat a joves de 18 a 25 anys amb mesures privatives de llibertat 
en el Centre Penitenciari de Joves i a joves de 16 a 21 anys internats en els centres 
educatius de justícia juvenil de Catalunya. 

Programes que combinen orientació, tutorització, formació i contractació 

Són el conjunt de serveis i programes que combinen accions d’orientació, tutorització, 
formació i experienciació laboral a les empreses o a les administracions locals,   amb 
l’objectiu que aquests conjunt d’accions condueixin a una inserció laboral de qualitat 
del jovent en el mercat laboral ordinari. 

Aquestes mesures es desenvolupen actualment en el SOC a través de: 

Programa “Fem ocupació per a joves”  

Programa que desenvolupa tot un seguit d’actuacions ocupacionals afavoridores de la 
inserció laboral de joves en situació d’atur, amb manca de qualificació especialitzada i, 
prioritàriament, amb experiència professional prèvia. Aquest programa distingeix entre els 
joves de 18 a 30 anys en situació d’atur que disposen del graduat en ESO o del batxillerat i 
que, prioritàriament, tenen experiència professional anterior i els joves de 18 a 30 anys que 
disposen d’un cicle formatiu de grau mig, però que cal reconduir cap a d’altres sectors 
productius. 

Es tracta de garantir que aquest col·lectiu connecti amb el mercat de treball, canviant i 
reduint les barreres d’accés al treball, a la vegada que s’incentiva que les empreses 
contractin persones joves, tot implicant-se directament en els processos d’inserció 
mitjançant l’aportació dels corresponents enfocaments sectorials específics en matèria 
de formació i treball. 

Les persones joves que participen en aquest programa gaudeixen de: 

• Experiència professional mitjançant contracte laboral. 

• Formació preferentment adaptada a la certificació de professionalitat o formació 
específica adaptada al lloc de treball. 

• Tutoria i acompanyament de l’empresa en el procés de contractació i formació. 
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Programa “Joves per l’ocupació” 

Programa innovador de suport a l’experiència pràctica de persones joves d’entre 16 i 
25 anys, desocupades i amb baixa qualificació i /o amb dèficits formatius.  

El programa combina actuacions de: 

• Tutorització i acompanyament a la inserció. 

• Formació professionalitzadora. 

• Formació, si s’escau, per a l’obtenció del títol de graduat en ESO. 

• Promoció de la participació de les empreses en el programa. 

• Experiència professional en empreses mitjançant contractació laboral. 
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Mesures d’estímul a la contractació 

Són actuacions o mesures que incentiven la inserció laboral. En aquest sentit, es 
podran desenvolupar, entre altres, actuacions o mesures com ara incentius en la 
cotització a la Seguretat Social, foment dels contractes formatius previstos en la 
normativa vigent, ajusts a l’ocupació per a la contractació en un període mínim de 
permanència, foment de l’economia social, formació i foment de l’ocupació per al 
col·lectiu de les persones joves investigador. 

La Garantia Juvenil  a Catalunya dóna suport i ajuts a les empreses per a la 
contractació de joves que compleixin els requisits del programa.  

Les empreses amb centre de treball a Catalunya es poden beneficiar dels programes i 
subvencions vigents de la Generalitat de Catalunya en matèria de formació i ocupació, 
als que podran sumar les bonificacions a la contractació previstes en la Garantia 
Juvenil. 

En el marc d’aquesta iniciativa de la Unió Europea per reduir l’atur juvenil, s’han posat 
en marxa un conjunt d’actuacions i mesures enfocades a l’estímul de la contractació 
de joves en situació de vulnerabilitat educativa, formativa o laboral. Els incentius 
previstos seran, en tot cas, acumulables i compatibles amb els programes, ajuts i 
subvencions del SOC.  

Aquestes actuacions i mesures per incentivar la inserció laboral poden reduir les 
cotitzacions socials de l’empresa fins al 100% i fomenten els contractes formatius. 

Ajudes a l’ocupació 

Les ajudes a l’ocupació per a la contractació de joves durant un període superior a sis 
mesos es poden establir des de les comunitats autònomes i han de tenir les 
característiques següents: 

• Ajuda equivalent al 50% del salari mínim interprofessional durant un màxim 
d’un any. 

• Per tenir dret a l’ajut el temps d’ estada del jove a l’empresa ha de ser superior 
a sis mesos 

• Només s’hi podran beneficiar aquelles empreses que garanteixin el 
manteniment de l’ocupació neta per evitar l’efecte substitució i que sol·licitin l’ajut 
abans de la contractació 

En el marc de la Garantia Juvenil a Catalunya es podran desenvolupar mesures 
d’estímul a la contractació, a l’ocupació, al treball autònom i al treball de l’economia 
social.  

  

   
 49 



Bases per a l’Estratègia d’ocupació Juvenil a Catalunya 2014-2020 

Incentius en les cotitzacions socials a la Seguretat Social 

Les mesures d’estímul a la contractació mitjançant les reduccions i bonificacions de les 
quotes a la Seguretat Social són de competència estatal.  

Aquestes mesures d’incentivació de la contractació vigents són:  

Tarifa Jove 

S’estableix una bonificació per a la contractació indefinida de persones beneficiàries 
del Sistema Nacional de Garantia Juvenil fins al 30 de juny de 2016, que implica per a 
les empreses, incloses les persones treballadores autònomes, una bonificació mensual 
en l’aportació empresarial a la cotització a la seguretat Social de 300€ durant un 
màxim de sis mesos. 

Contracte per a la formació i l’aprenentatge 

Atès que el contracte de formació i aprenentatge que permet l’obtenció de formació 
oficial i experiència laboral és especialment idoni pels joves que formin part del 
Sistema Nacional de la Garantia Juvenil, s’ha establert la possibilitat d’augmentar per a 
aquest col·lectiu la quantia màxima de les bonificacions per aquest tipus de contracte. 
A més,  no solament es bonificarà la cotització del o de la jove contractada sinó que es 
compensarà els costos formatius i de tutoria  que assumeixi una empresa que 
subscrigui aquest tipus de contracte.  

Contracte en pràctiques 

Les empreses que subscriguin un contracte en pràctiques a persones joves que siguin 
beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil podran tenir una bonificació 
addicional del 50% a les contingències comunes que se sumen a les que ja es van 
establir a través de l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove.   

Contracte a temps parcial amb vinculació formativa 

Les empreses que subscriguin un contracte a temps parcial amb vinculació formativa  
a persones joves que siguin beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil 
podran gaudir de les bonificacions establertes per aquest contracte a través de 
l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove.   
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Mesures per afavorir l’emprenedoria 

Són actuacions amb la finalitat de potenciar la creació i desenvolupament d’una 
empresa per part d’una persona jove. Es desenvoluparan actuacions o mesures que 
donin suport a l’esperit emprenedor tot i fomentant la responsabilitat, la innovació i 
l’emprenedoria i posant a disposició dels i les joves més serveis de suport per ala 
creació d’empreses, en especial amb una col·laboració més estreta entre els serveis 
d’ocupació, les entitats de suport a les empreses i els proveïdor de finançament. 
Exemples d’actuacions compreses en aquest paquet de mesures són actuacions o 
mesures com ara els incentius en la cotització a la Seguretat Social, els suports a 
l’autoocupació, la capitalització de la prestació per desocupació, el foment de la cultura 
emprenedora, les mesures per afavorir l’autoocupació i l’emprenedoria col·lectiva en el 
marc de l’economia social, l’assessorament a l’autoocupació i a la creació d’empreses i 
la formació per a l’emprenedoria. 

Els serveis o programes, d’aquestes mesures, es concreten en els que es relacionen a 
continuació i en tots aquells que és puguin dissenyar en base a les necessitats i 
evolucions del col•lectiu objecte del programa.   

Foment de la cultura emprenedora 

Conjunt de programes i serveis que tenen per finalitat fomentar les iniciatives 
empresarials mitjançant l'economia social, el treball autònom o altres fórmules 
jurídiques. Es concreten en actuacions d’informació i assessorament per a 
l’emprenedoria i l’autoocupació com en el foment de treball autònom i l’economia 
social. 

Aquestes mesures es desenvolupen actualment en el Departament d’Empresa i 
Ocupació a través de: 

Servei d’assessorament per a l’autoocupació i la iniciativa empresarial  

Servei que té com a objectiu donar suport al jove que tingui una iniciativa 
d’emprenedoria. Si en qualsevol procés d’emprenedoria, l’assessorament i la 
tutorització són elements claus aquests esdevenen cabdals quan es tracta de joves 
NOEF.  

A més, també es desenvolupen actuacions en aquesta línia des de la Direcció General 
de Joventut, del Departament de Benestar Social i Família  a través de: 

Programa de preincubació d’idees 

Programa de preincubació d’idees positives per a joves que els facilita la posada en 
marxa de projectes singulars, viables i beneficiosos per a l’entorn. 

El programa vol ser un model de referència de cocreació positiva que persegueix la 
millora de l’ocupabilitat de les persones joves i l’emprenedoria com estratègia per 
millorar les oportunitats professionals, personals i socials de les persones joves.  

En definitiva, es tracta facilitar la participació activa de la joventut en el 
desenvolupament econòmic i la transformació social. 
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També s’inclou en aquest conjunt de mesures, l’impuls de l’emprenedoria en el 
sistema educatiu des d’edats molt primerenques, mitjançant accions específiques 
portades a terme a través dels centres escolars de primària i secundària, inclosos els 
de formació professional. 

Oficines d’atenció amb servei especialitzat per a joves emprenedors 

Xarxa Catalunya Emprèn 

El programa de foment de l'emprenedoria, té per finalitat el suport eficaç a la creació 
d'empreses, oferint serveis d'informació, assessorament, formació i acompanyament a 
la consolidació d'empreses de recent creació, a través de la xarxa d'entitats 
col•laboradores que formen la Xarxa Catalunya Empren. 

Cal aclarir que no es tracta d'un programa destinat específicament a població jove, 
sinó que va adreçat a qualsevol persona que vulgui posar en marxa un projecte 
d'autoocupació dins del territori català. Tanmateix, en el marc d’aquesta Xarxa, 
s’ofereix als i les joves els serveis d'informació i orientació, assessorament, formació i 
suport a la consolidació dels seus projectes. 

Els serveis d’emprenedoria de les Oficines joves 

Com ja hem assenyalat, en el marc de les oficines joves de la Xarxa Nacional 
d’Emancipació de la Direcció General de Joventut s’ofereix informació, orientació i 
assessorament en l’àmbit d’emprenedoria, donant resposta a les inquietuds i 
necessitats de la població jove.  

Els serveis oferts estan en procés de coordinació amb la Xarxa Catalunya Empren, per 
tal de sumar sinèrgies i recursos, així com garantir la qualitat en l’acompanyament a 
l’autoocupació i a les iniciatives emprenedores impulsades per les persones joves. 

  

   
 52 



Bases per a l’Estratègia d’ocupació Juvenil a Catalunya 2014-2020 

5.5 Operativa d’accés a la Garantia Juvenil a Catalunya  

El desplegament de l’operativa de la Garantia Juvenil, ha de permetre com a repte de 
futur instaurar a Catalunya una xarxa d’acompanyament que faciliti als joves les 
transicions tant dins del sistema educatiu i entre aquest i el món laboral. Aquesta xarxa 
d’assessorament i orientació  transversal a totes les etapes i moments vitals dels joves 
és el que ens ha de permetre actuar preventivament i minimitzar el temps que una 
persona jove pugui estar sense formar-se o sense treballar.  

Tot i que la inscripció a la Garantia Juvenil parteix d’una presumible autonomia del jove 
per inscriure’s, a Catalunya s’establirà una xarxa presencial de suport a la inscripció 
amb professionals que podran recolzar el procés  i informar d’aspectes genèrics al 
voltant dels objectius i actuacions de la Garantia Juvenil a Catalunya. 

Aquest servei haurà d’estar reforçat especialment en els moments de transició claus , 
on els joves (sovint conjuntament amb les seves famílies) han de prendre decisions 
importants que poden marcar la seva trajectòria personal i professional;  aquests 
seran, entre d’altres,  la finalització dels estudis obligatoris o l’accés al món laboral.  

Paral·lelament a l’acompliment d’aquest repte a llarg termini es desenvolupa ara 
l’operativa de la Garantia Juvenil a Catalunya;  És en aquesta línia de no perdre la 
mirada a futur que a Catalunya la Garantia Juvenil ha de tenir com a principal 
característica l’acompanyament i la tutorització dels beneficiaris per part de 
professionals de referència, en menor o major intensitat segons l’autonomia de cada 
persona i el moment vital i professional en el que es trobi.  

Com accedir a la Garantia Juvenil 

Una de les principals característiques de la Garantia Juvenil a Catalunya  és la 
voluntarietat que la persona jove manifesta a l’hora d’inscriure’s autònomament al 
programa. Des de l’Estat aquesta inscripció és predominantment telemàtica, però a 
Catalunya s’establirà una xarxa presencial de suport a la inscripció amb professionals 
que podran recolzar el procés d’inscripció i informar d’aspectes genèrics al voltant dels 
objectius i actuacions de la Garantia Juvenil a Catalunya.  

És en el que en el dispositiu de desplegament de la Garantia Juvenil a Catalunya 
anomenarem Nivell 0  ja que aquesta fase d’atenció serà prèvia a la incorporació a la 
llista única de beneficiaris i beneficiàries de la Garantia Juvenil.   

Nivell 0. Informació i suport a la inscripció 

Aquest dispositiu constitueix el primer apropament a les persones usuàries i es 
configura a oferir des de qualsevol punt habilitat a l’efecte de manera que resulti molt 
proper i fàcil d’accedir per a tots aquells que en vulguin fer ús.   Inclou informació sobre 
recursos i programes genèrics per joves, amb una especial rellevància de tota aquella 
informació relacionada amb els àmbits formatius i laborals a Catalunya. Des d’aquests 
punts d’atenció també s’oferirà suport per realitzar la inscripció dels joves de manera 
autònoma , i es realitzarà la inscripció per aquelles persones que puguin tenir majors 
dificultats com les persones amb algun tipus de discapacitat o altres dificultats 
afegides.   
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Aquests punts d’atenció de nivell 0 s’han de caracteritzar per ser dispositius 
especialitzats en l’atenció de les persones joves i amb representació territorial, amb la 
qual cosa es pretén apropar el sistema de Garantia Juvenil al major nombre possible 
de joves. En aquest sentit, al llarg del desplegament del sistema de Garantia Juvenil a 
Catalunya s’haurà d’anar construint aquesta xarxa de punts d’atenció de la qual en 
podran formar part entitats públiques i privades així com els punts d’atenció que es 
determinin dels diferents departaments de la Generalitat que per raó de les seves 
competències tenen més àmbits d’intervenció en el col·lectiu jove. 

Inicialment, es desplegaran al territori com a punts d’atenció nivell 0 les:  

• Oficines Joves i Punts d’informació  juvenil. 

• Oficines de Treball.   

• Universitats catalanes.  

Un cop les persones que compleixin els requisits s’incorporin al fitxer comú, és quan 
entrarà en funcionament la primera atenció de la Garantia Juvenil, el que anomenarem 
Nivell 1 d’atenció, seguint especialment criteris de priorització com els factors 
socioeconòmics de risc i els joves amb baix nivell formatiu. 

Nivell 1. Entrevista de diagnòstic i assessorament 

En aquest nivell el/la jove ja rebrà un servei d’atenció personalitzada on es realitzarà 
l’acollida i es fa una primera identificació de la demanda de la persona usuària 
mitjançant el Qüestionari de Factors d’Ocupació.  

Aquesta identificació es realitzarà a l’oficina de Treball que li correspongui al jove per 
domicili, i haurà de tenir lloc en un termini màxim de 30 dies naturals des de la 
incorporació a la llista única de beneficiaris.  

Serà  a partir d’aquest diagnòstic que des de l’Oficina de Treball se li prescriuran unes 
actuacions concretes del catàleg de mesures i se li assignarà una tutorització més o 
menys intensa en funció de les necessitats de la persona.  

Aquesta tutorització més o menys intensa dependrà de l’autonomia del jove o la jove; 
si pot realitzar l’itinerari marcat de manera autònoma, l’acompanyament consistirà a fer 
un seguiment de l’evolució així com a donar-li suport puntual en els dubtes que els 
puguin sorgir durant el procés de formació o de transició al mercat de treball. 

Aquest acompanyament és part de l’assessorament i es desplegarà inicialment al 
territori des d’aquest mateix nivell d’atenció per les oficines Joves i les oficines de 
Treball. Si a partir del diagnòstic a la persona es considera oportú que pugui rebre un 
seguiment més acurat, se li farà des del nivell 2, molt més especialitzat i intensiu. 

Nivell 2.  Tutorització intensiva i especialitzada    

Aquest nivell habilitarà uns recursos especialitzats molt més intensius que 
acompanyaran la persona jove amb l’objectiu de reforçar l’actuació que estigui 
desenvolupant o que ajudarà el jove a treballar aspectes personals o formatius i 
laborals bàsics de manera transitòria fins que inici l’actuació prescrita.  

En aquest nivell serà encara més imprescindible un treball en xarxa entre els diferents 
agents implicats en el procés del noi o la noia. Aquest nivell 2 de tutorització haurà de 
vetllar per coordinar, si s’escau,  els diferents dispositius.  Aquest nivell serà desplegat 
al territori per Entitats Públiques i privades especialitzades en població jove.  
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És important tenir en compte que tant el Nivell 1 com el Nivell 2 són complementaris i 
transversals a les mesures concretes que se li hagin prescrit i que el jove estigui 
finalment realitzant i que en cap cas, unes substitueixen les altres, tot i que si 
probablement la tipologia de les mesures afectarà la intensitat de la tutoria. En aquests 
dispositius també es desenvoluparan, això si, algunes de les actuacions del catàleg de 
mesures anomenades “mesures per millorar la intermediació”, especialment les 
accions d’orientació professional, informació laboral i acompanyament en la recerca 
d’ocupació. 

El termini màxim per rebre una oferta laboral o formativa serà de 4 mesos a partir del 
registre del jove o la jove al sistema de Garantia Juvenil. Tots els professionals dels 
nivells 1 i 2 tindran accés als sistemes de informació que han de garantir la traçabilitat, 
pel que podran seguir en tot moment les actuacions que estan realitzant els joves, i el 
moment en el que es troben. En aquest sentit, cal ressaltar el paper d’aquests nivells 1 
i 2 d’acompanyament especialment en els moments de transició entre polítiques o 
entre programes i el mercat laboral.  
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5.6 Seguiment i avaluació de la Garantia Juvenil a 
Catalunya 

En aquest apartat s’identifiquen els principals eixos descriptors del marc de seguiment 
i avaluació de la Garantia Juvenil a Catalunya. D’acord amb la Recomanació europea 
d’establiment de la garantia juvenil, la finalitat d’aquest marc de seguiment i avaluació 
és, en darrer terme, permetre el disseny de “polítiques i intervencions de base factual, 
atenent a allò que funciona, on funciona i per què funciona, garantint així l’ús eficient 
dels recursos i uns rendiments positius de la inversió”. 

Seguiment i monitorització 

Informació, coordinació i seguiment: el sistema informàtic 

El Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España (PGJ_ESP) 
contempla la posada en marxa d’un sistema informàtic d’informació i gestió generals, 
que representarà el principal canal d’accés dels joves a les accions incloses dins la 
garantia juvenil. Aquest sistema generarà una base de dades única i compartida, que 
hauria de permetre identificar els sol·licitants i les actuacions de què són objecte, així 
com la despesa d’aquestes actuacions.  

Pel que fa a les persones ateses, s’espera, a través d’aquest instrument, poder 
monitoritzar la seva situació laboral al llarg del temps. A aquest efecte, es preveu que 
la informació generada mitjançant aquest sistema sigui compatible amb les dades 
recollides en registres administratius com els de la Seguretat Social i els propis de les 
autoritats educatives. 

Pel que fa a les actuacions implementades, aquestes seran igualment traçables 
mitjançant el mateix sistema informàtic, el qual garantirà l’acompliment de les 
condicions de reemborsament del Fons Social Europeu. 

La base de dades generada per mitjà del sistema informàtic es farà accessible a les 
entitats col·laboradores en l’aplicació de la garantia i en la gestió dels seus fons, així 
com als mateixos sol·licitants de les actuacions. 

En resum, la Garantia Juvenil a Catalunya parteix d’aquest sistema informàtic en tant 
que instrument bàsic de seguiment dels sol·licitants i participants en la garantia, així 
com de rendiment de comptes de les accions que reben i la despesa generada.  

Indicadors de context 

En sintonia amb l’establert en el marc estatal, el sistema de seguiment de la Garantia 
Juvenil a Catalunya contemplarà la recollida periòdica dels següents indicadors de 
context: 

o Taxa d’atur juvenil: joves aturats de 16 a 24 anys, sobre joves actius de 16 a 24 
anys. 

o Rati entre atur juvenil: joves de 16 a 24 anys. 

o Atur total: població de 16 anys o més. 

o Taxa de joves NOEF: joves aturats i inactius no estudiants de 16 s 24 anys, sobre 
total de joves de 16 a 24 anys.   

o Percentatge de joves NOEF en situació d’atur. 

o Percentatge de joves NOEF en situació d’atur de llarga durada. 
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A més d’aquests indicadors, el desenvolupament de la Garantia Juvenil a Catalunya 
contemplarà les següents mesures: 

Mesures de vulnerabilitat: 

o Joves NOEF segons vulnerabilitat educativa: % NOEF amb estudis obligatoris o 
menys.   

o Joves NOEF segons vulnerabilitat laboral: % NOEF aturats o inactius de llarga 
durada; % NOEF sense experiència laboral. 

o Joves NOEF segons vulnerabilitats educativa i laboral: combinació de les 
situacions anteriors. 

Mesures demogràfiques: 

o Joves NOEF segons grups d’edat. 

o Joves NOEF segons sexe. 

o Joves NOEF segons nacionalitat. 

De forma complementària, es tindran en compte altres mesures de context incloses en 
els sistemes d’indicadors dels agents participants en la implementació de la Garantia 
Juvenil a Catalunya, prioritàriament mesures que facin referència a la situació laboral i 
educativa dels joves. 

L’actualització periòdica d’aquest conjunt d’indicadors hauria de permetre una millor 
priorització o dimensionament de les intervencions de la Garantia Juvenil a Catalunya,  
això és, més ajustades a l’abast de les necessitats dels i les joves NOEF. A més, part 
d’aquests indicadors podran ser considerats  com a mesures contextuals de resultat 
(outcomes)  en el marc d’avaluacions d’impacte de la Garantia Juvenil i/o dels diferents 
programes que incorpori. 

Fonts d’informació i terminis de seguiment 

El gruix principal de la informació requerida per a la construcció dels indicadors de 
context provindrà de l’EPA (Encuesta de Población Activa, INE). Així mateix, es podrà 
comptar amb les dades obtingudes mitjançant altres enquestes com l’Enquesta a la 
Joventut de Catalunya (quinquennal). 

S’estudiarà també la viabilitat d’altres mecanismes de generació d’informació com la 
construcció de bases de dades longitudinals mitjançant l’ús de registres administratius. 

La valoració dels indicadors de context es realitzarà amb una periodicitat anual. 
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Avaluació i anàlisi 

L’avaluació de l’impacte de la Garantia Juvenil a Catalunya 

El Fons Social Europeu estableix diferents terminis per a l’avaluació dels plans de 
garantia juvenil dels estats membre20, i insta, en particular, a avaluar l’efectivitat de les 
accions compreses en aquests plans. El desenvolupament de la Garantia Juvenil a 
Catalunya comparteix aquesta aposta per l’avaluació dels impactes de les seves 
actuacions, així com la voluntat d’avançar cap a decisions i polítiques per als i les 
joves NOEF basades en l’evidència. 

• Els grups de comparació: 

El principal repte de tota avaluació d’impacte consisteix a identificar un grup de 
comparació (no participants en el programa en qüestió) el més semblant possible 
al grup que participa en el programa. Només quan participants i no participants són 
idèntics en totes les característiques rellevants, podem aleshores afirmar que les 
diferències que observem entre uns i altres un cop finalitzada la intervenció són 
causalment atribuïbles al programa; són, per tant, el seu impacte real. 

Així, per conèixer l’impacte de la Garantia Juvenil a Catalunya i/o de les seves 
diferents intervencions no n’hi ha prou de monitoritzar allò que els succeeix als 
joves que hi participen; això és, les dades que pot arribar a proporcionar el sistema 
informàtic de seguiment i gestió abans referit són necessàries però  no suficients. 
En un esquema de garantia juvenil, on tots els sol·licitants elegibles són objecte 
d’alguna actuació i on tots ells han ingressat a la garantia mitjançant el sistema 
informàtic en qüestió, caldrà identificar grups de comparació més enllà d’aquest 
sistema d’informació, en altres registres administratius. Serà en tot cas necessari 
minimitzar possibles biaixos en els atributs de participants i no participants.  

Són diversos els mètodes que es poden utilitzar per a la identificació i construcció 
de grups de comparació vàlids, algunes de tipus experimental, d’altres no 
experimentals. Abans de pronunciar-se sobre l’aplicabilitat d’uns i altres a 
l’avaluació dels impactes de les actuacions de la Garantia Juvenil a Catalunya 
caldrà estudiar les característiques d’aquestes actuacions, així com les seves 
condicions d’avaluació. 

• Outcomes, fonts d’informació i terminis d’avaluació: 

Pel que fa a la definició d’outcomes, aquesta tindrà en compte els indicadors de 
seguiment de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil establerts a nivell comunitari. En 
particular s’elaboraran indicadors d’inserció laboral, de qualitat de l’ocupació i de 
retorn al sistema educatiu o a processos de formació, susceptibles de ser extrets 
de les bases de dades del sistema informàtic general, així com d’altres registres 
administratius (principalment, de la Seguretat Social i educatius). 

Indicadors contextuals com els descrits en el punt anterior podran també ser 
considerats com a mesures d’outcome contra les quals estimar els impactes dels 
programes de la Garantia Juvenil a Catalunya. 

                                                 
20 Desembre de 2015 i desembre de 2018, com a terminis específics per als plans de garantia 
juvenil; desembre de 2017, termini aplicable a l’avaluació del conjunt de programes operatius. 
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D’acord amb el previst pel Fons Social Europeu, es consideren tres terminis bàsics 
per a les avaluacions d’impacte en qüestió: desembre de 2015, desembre de 2017 
i desembre de 2018.  

Més enllà de l’avaluació d’impacte: disseny, necessitats, implementació i anàlisi 
econòmica de la Garantia Juvenil a Catalunya 

Acompanyant els exercicis d’avaluació d’impacte previstos, i d’acord amb els terminis 
per a la realització d’avaluacions establerts pel Fons Social Europeu, es plantegen 
altres anàlisis de caràcter complementari. Aquestes anàlisis podran versar sobre 
alguns dels programes inclosos en la Garantia Juvenil a Catalunya, així com sobre el 
seu conjunt. Ens referim a: 

• Avaluació de necessitats: 

Es tractaria tant d’afinar la caracterització de la problemàtica que la intervenció 
adreça (referida a la situació del col·lectiu de joves NOEF), com de valorar fins a 
quin punt les necessitats que es deriven d’aquesta problemàtica estan essent 
ateses per l’estructura institucional i oferta d’intervencions existent. Les tasques de 
construcció i seguiment d’indicadors de context abans esmentades seran cabdals 
per a l’avaluació de necessitats que es proposa.  

• Avaluació del disseny: 

L’objectiu és examinar la consistència lògica del programa o la política, això és, i 
aplicat al cas que ens ocupa, la coherència entre els objectius, hipòtesis de canvi, 
metodologia, sistemes d’informació i avaluació dels programes inclosos en la  
Garantia Juvenil a Catalunya, o en el seu conjunt. Aquesta anàlisi es contrastaria 
amb revisions de l’evidència empírica disponible a nivell internacional. 

L’avaluació de necessitats i de disseny són exercicis “ex-ante”, especialment 
indicats quan s’està perfilant un nou programa o política. Tanmateix, tots dos tipus 
d’avaluació poden ser d’utilitat quan un programa o política travessa un moment de 
replantejament, reforma o reedició. 

• Avaluació de la implementació: 

El propòsit d’aquest tipus d’avaluació és conèixer la manera com el programa 
funciona a la pràctica, tot comparant-ho amb allò previst en el seu disseny inicial, 
mitjançant: una anàlisi quantitativa (cobertura del programa, característiques dels 
participants, seguiment d’activitats, etc.); una anàlisi qualitativa (percepcions dels 
agents implicats sobre el desenvolupament del programa).  

La intensitat d’aquests exercicis dependrà de l’abast de l’objecte d’estudi, això és, 
del nombre i tipus de programes de la Garantia Juvenil a Catalunya que acabin 
centrant l’avaluació de la implementació. 

Quan aquesta avaluació incorpori el seguiment de l’actuació dels serveis públics 
d’ocupació, es tindran aleshores en compte els indicadors inclosos en els Planes 
Anuales de Políticas de Empleo (PAPE) i, en el seu cas, els indicadors pertinents 
acordats per la xarxa europea de serveis públics d’ocupació (RedHoPES). 
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• Avaluació econòmica: 

Amb l’objectiu d’identificar, mesurar i comparar costos i resultats dels programes 
de la Garantia Juvenil a Catalunya (o d’una mostra d’aquests programes). Per bé 
que l’avaluació econòmica pot ser un exercici d’estimació “ex-ante”, en aquesta 
ocasió es prioritzarà l’anàlisi “ex-post”, un cop mesurats els impactes reals d’uns i 
altres programes. Aquesta anàlisi tindrà en compte els criteris i indicadors de 
seguiment i justificació econòmica del Fons Social Europeu.  

Finalment, cal assenyalar que el Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (CDSOC), farà el seguiment i l’avaluació periòdica de la implantació de 
la Garantia Juvenil a Catalunya. I que el grup de Treball d’Ocupació Juvenil del 
Consell de Relacions Laborals de Catalunya,  creat per donar compliment a la 
Resolució 301/X de juliol del 2013 del Parlament de Catalunya sobre la situació de 
la joventut; serà informat del desenvolupament de la Garantia Juvenil. També 
seran informats tots aquells àmbits i organismes que es consideri oportú. 
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5.7 Pla de difusió de la Garantia Juvenil a Catalunya 

El Pla de difusió té per finalitat informar i incorporar al sistema de Garantia Juvenil tots 
els i les joves de fins a 25 anys o menors de 30 anys en el cas de persones amb un 
grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense ocupació, i que no desenvolupin 
cap procés de formació.  

Aquest Pla assegura la coordinació entre els ens i organismes referents de la Garantia 
Juvenil a Catalunya i ha de facilitar-ne les sinèrgies, tot multiplicant l’efectivitat i 
l’eficiència en la seva aplicació i desenvolupament.  

Els principals ens i organismes referents són:  

• Departaments de Presidència, Empresa i Ocupació, Benestar i Família, 
Ensenyament, Economia i Coneixement i Justícia, de la Generalitat de Catalunya. 

• Els ens locals, els organismes supramunicipals i les entitats municipalistes. 

• El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC).  

• Les organitzacions sindicals (fonamentalment les branques sindicals juvenils). 

• Les organitzacions empresarials, associacions d’empresaris i gremis . 

Les eines i canals a utilitzar en el pla de difusió, d’entrada, són les següents: 

• Mitjans de comunicació tradicionals: 

o Rodes de premsa 

o Entrevistes i reportatges 

o Articles d’opinió de tercers 

o Reforç en mitjans específics 

o Microcàpsules ‘La Generalitat informa’, ‘012’ i específiques per a emissores 
de públic juvenil 

o Material promocional/merchandising 

o Publicitat convencional 

• Comunicació online: 

o Web pròpia i xarxa web de Gencat 

o Blocs 

o Xarxes socials 

o Canals audiovisuals online 

Cal ressaltar en aquest conjunt d’eines i canals el web de la Garantia Juvenil a 
Catalunya creat per la Generalitat de Catalunya, que té per finalitat no només difondre 
i informar al col·lectiu de joves, sinó també de facilitar-los l’atenció personalitzada a 
través de la xarxa d’oficines de treball i de la xarxa d’oficines joves.    
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6 Annex 1: Documents referenciats 

Context europeu  

• Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2012, sobre la Iniciativa de 
Oportunidades para la Juventud.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0224&qid=1402394142794&from=ES 

• Propuesta de Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de una 
Garantía Juvenil. 5 de diciembre de 2012. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9222&langId=es 

• Conclusiones (Marco Financiero Plurianual). Consejo Europeo. 8 de febrero de 
2013. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/135370.pdf 

• Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones. Iniciativa sobre Empleo 
Juvenil.  12 de marzo de 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0144&qid=1402392791439&from=ES 

• Recomendación del Consejo de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la 
Garantía Juvenil. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0426%2801%29&rid=1 

Context espanyol 

• Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016. 

http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-
joven/descargas/EEEJ_Documento.pdf 

• Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y 
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf 

• Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España Diciembre 2013. 

http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-
joven/destacados/plannacionalgarantiajuvenil_es.pdf 

• Programa Operativo Empleo Juvenil. 

http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-
joven/archivos/Programa_Operativo_Empleo_Juvenil.pdf 

• Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf 
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Context català 

• Pla general d’ocupació de Catalunya – Estratègia catalana per a l’ocupació 2012- 
2020.  

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_es/web_instituci
onal/_fitxers/Pla_general_ocupacio_2012_2010.pdf 

• Pla Inserjoves 2013. 

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-executiu/acords-
govern/notapremsa-218568.html?mode=static 

• Pla de desenvolupament de polítiques d’ocupació de Catalunya 2014-2016. 

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_instituci
onal/_fitxers/PDPO_2014-2016.pdf 

• Avaluació de les polítiques actives d’ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya 
dirigides prioritàriament a joves amb més dificultats. 

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_instituci
onal/soc/estudis_avaluacions.html  

• Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. 

http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Pla%20Nacional%20de%
20Joventut%20de%20Catalunya/PNJCat2020.pdf 

• Acord pel diàleg social permanent. 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2014/04/03/19/56/45410b17-a6f6-48dc-
a49a-ef9aa32b9238.pdf 

• Resolució 301/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la joventut.  

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b132.pdf 
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