
 

GARANTIA JUVENIL  

Descripció 

La Garantia Juvenil és una nova iniciativa de la Unió Europea per reduir l’atur juvenil. 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. 

A qui s’adreça  

S'estableixen els següents requisits d'accés al Sistema de Garantía Juvenil: 

 Joves entre 16 anys i 29 anys.  

 Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen 

part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de 

la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars 

d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar. 

 Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya 

 No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la 

sol·licitud. 

 No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en 

els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

 No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 

30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

 Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les 
actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil 

Accions 

 Inscripció al Sistema de Garantia Juvenil 

 Informació i assessorament 

 Entrevista inicial i acompanyament 

 Itineraris 

Com fer la inscripció?   

Hauràs de seguir els passos següents: 

Usuari i contrassenya 

1. Descarrega i omple aquest formulari 

2. Porta aquest formulari a:  

 Al Servei d’ocupació de Catalunya (SOC) Passatge del Sindicat s/n. 08760 Martorell 

al Sij la Garsa d’Abrera ( mètode més ràpid perquè el registre es fa al moment). 

Plaça del Rebato, 1 (Casal de Joves) / de dl a dv de 16 a 20,30 h. Abrera 8630 

 

Si tens DNI electrònic o certificat pots fer el registre directament aquí: 

https://garantiajuvenil.mtin.gob.es/garantiajuvenil/login.action 

 

http://www.sabadelltreball.cat/pla-de-garantia-juvenil/374-pla-de-garantia-juvenil
http://garantiajuvenil.gencat.cat/web/.content/03_APUNTATHI/formulari_G146NGJU-002-00.pdf
http://www.oficinajove.cat/ca/oficina/la-garsa
https://garantiajuvenil.mtin.gob.es/garantiajuvenil/login.action


 

 

 

 

 

Per més informació consulteu aquest enllaç: 

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

Com apuntar-s’hi: 

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