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Persones destinatàries 
 Joves de 16 a 29 anys. 
 Mínim 90% de la totalitat dels participants de 

cada projecte han de ser beneficiaris de 
Garantia Juvenil en el moment de la 
incorporació al projecte. 

 DONO o millora d’ocupació en el moment 
d’incorporar-se al programa (no únicament inscrits). 



Persones destinatàries: perfils 

 Sense requisits mínims de formació 
i/o experiència laboral dels joves 
participants. 

 El projecte haurà de definir a la 
sol·licitud el perfil dels joves 
participants en base al seu 
coneixement, usuaris i tipologia de 
projecte. 



Entitats que poden presentar-se 
 Ens locals 
 ESALs 
 Organitzacions sindicals i 

patronals. 
 Empreses 
 Autònoms 



Agrupació d’entitats 
 El projecte es pot presentar per diverses 

entitats agrupades en un sol expedient.  
 Caldrà justificar la necessitat de l’agrupació a 

la sol·licitud. 
 Les entitats sol·licitants hauran de realitzar 

actuacions directes amb els joves o justificar-
ho a la sol·licitud (la no justificació serà causa 
de denegació). 

 Cada entitat beneficiària haurà de fer constar 
els compromisos d’execució i l’import de la 
subvenció sol·licitada. 

  En cap cas no es permet la subcontractació.  



LÍNIES D’ACTUACIÓ 

Línia 1: 
actuacions 
descrites al 
projecte per a la 
millora de 
l’ocupabilitat dels 
joves. 
 

Línia 2: 
experiències 
professionals 
(contractes 
subvencionats) 
per a participants 
de la línia 1 



Actuacions Línia 1 
 Obligatòries: 

− Orientació 
− Formació professionalitzadora 

 Opcionals: 
− Pràctiques no laborals (RD 1543/2011 de 31 

d'octubre) 
− FP Dual 
− Experiències professionals 
− Mobilitat internacional 
− Prospecció laboral 



Actuacions Línia 1 
 Obligatòries: 

− Orientació 
− Formació professionalitzadora 

 Opcionals: 
− Pràctiques no laborals (RD 1543/2011 de 31 

d'octubre) 
− FP Dual 
− Experiències professionals 
− Mobilitat internacional 
− Prospecció laboral 



Actuacions obligatòries 
ORIENTACIÓ 

Assessorament individualitzat 

Emprenedoria Informació laboral 

Acompanyament en la cerca d’ocupació 

Informació i coneixement de 
l’entorn productiu 

Drets i deures laborals 

Suport pedagògic i educatiu 

Desenvolupament personal 

Enfortiment del paper social 

Autoconeixement 

Assessorament grupal 

Exploració d’interessos i motivacions 



Actuacions Línia 1 
 Obligatòries: 

− Orientació 

− Formació professionalitzadora 
 Opcionals: 

− Pràctiques no laborals (RD 1543/2011 de 31 
d'octubre) 

− FP Dual 
− Experiències professionals 
− Mobilitat internacional 
− Prospecció laboral 



Actuacions obligatòries 
FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 

- Formació del Fitxer Català 
d’Especialitats 

 
- Programes de Formació i 

Inserció (PFI)  
 
- Formació a mida 



Actuacions Línia 1 
 Obligatòries: 

− Orientació 
− Formació professionalitzadora 

 Opcionals: 
− Pràctiques no laborals (RD 1543/2011 

de 31 d'octubre) 
− FP Dual 
− Experiències professionals 
− Mobilitat internacional 
− Prospecció laboral 



Actuacions opcionals 
PRÀCTIQUES NO LABORALS (RD 1543/2011) 

- Durada de les pràctiques entre 3 i 9 mesos. 
 
- Joves DONO entre 18 i 25 anys, o fins a 30 anys en el 

supòsit que la persona jove estigui inscrita a GJ.  
 

- < de 3 mesos d'experiència laboral associada a la qualificació 
professional.  
 

- Amb titulació universitària, de formació professional, o bé del 
mateix nivell que la titulació de formació professional que 
sigui corresponent als ensenyaments de formació 
professional, artístics o esportius, o bé a un CP. 

 
Les empreses on fan les pràctiques han de formar part del 
projecte i s’han d’incloure com a sol·licitants. 



Actuacions Línia 1 
 Obligatòries: 

− Orientació 
− Formació professionalitzadora 

 Opcionals: 
− Pràctiques no laborals (RD 1543/2011 de 31 

d'octubre) 

− FP Dual 
− Experiències professionals 
− Mobilitat internacional 
− Prospecció laboral 



Actuacions opcionals 
FP DUAL. Contracte de Formació i 
Aprenentatge (RD 1529/2012) 

- Mínim 25% del temps de la jornada dedicat 
a formació lligada al lloc de treball (CP o a 
mida). 

- Sense durada mínima del contracte i amb 
una durada màxima de 12 mesos.  

Les empreses contractants han d’estar incloses al projecte com a sol·licitants. 

Moderador
Notas de la presentación
Se sol·licita en la línia d’FP Dual l’import del contracte a subvenció i la formació se sol·licita amb la línia obligatòria de formació.En els casos que es vulgui demanar un programa mixt es podrà continuar fent però no té una mesura específica com altres anys, sinó que hauran de demanar FP Dual més l’orientació i la formació que ja són dues actuacions obligatòries.



Actuacions Línia 1 
 Obligatòries: 

− Orientació 
− Formació professionalitzadora 

 Opcionals: 
− Pràctiques no laborals (RD 1543/2011 de 31 

d'octubre) 
− FP Dual 

− Experiències professionals 
− Mobilitat internacional 
− Prospecció laboral 



Actuacions opcionals 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

- Durada mínima del contracte de 6 mesos. 
 
- Subvenció per l’empresa contractant del SMI pels 

primers 6 mesos de contracte.  
 

- Jornada laboral mínima del 50%. 
 
- La contractació ha de formar part del projecte 

subvencionat. 
 Cal identificar al projecte quina vinculació tenen les contractacions amb la resta 

d’actuacions. 
 
Les empreses contractants han d’estar incloses al projecte com a sol·licitants. 



Actuacions Línia 1 
 Obligatòries: 

− Orientació 
− Formació professionalitzadora 

 Opcionals: 
− Pràctiques no laborals (RD 1543/2011 de 31 

d'octubre) 
− FP Dual 
− Experiències professionals 

− Mobilitat internacional 
− Prospecció laboral 



Actuacions opcionals 
MOBILITAT INTERNACIONAL 

- Té l’objectiu de cercar una 
experiència professional a 
l’estranger. 

 
- Se subvenciona un mòdul 

econòmic per manutenció i 
desplaçament dels 
professionals i joves 
participants.  



Actuacions Línia 1 
 Obligatòries: 

− Orientació 
− Formació professionalitzadora 

 Opcionals: 
− Pràctiques no laborals (RD 1543/2011 de 31 

d'octubre) 
− FP Dual 
− Experiències professionals 
− Mobilitat internacional 

− Prospecció laboral 



Actuacions opcionals 
PROSPECCIÓ LABORAL 

Anàlisi i investigació del mercat 
laboral  

Selecció d’empreses diana  

Intermediació laboral 

Col·laboracions amb les empreses 
dins del projecte Tècnic d’acompanyament a la 

inserció 

Atenció directa al jove 

Anàlisi de canals de recerca 

Responsabilitat Social Corporativa 



Línia 2 
- Contracte laboral per a participants de la línia 1 amb 

l’objectiu d’adquirir una experiència professional. 
 

- Durada mínima del contracte de sis mesos. 
 

- Se subvencionen els primers sis mesos de contracte amb 
l’SMI. 

 
- No és necessari que formi part del projecte presentat. 

 
- Aquesta contractació no es comptabilitza pels objectius 

d’inserció del projecte. 
 

- No s’hi poden acollir els joves que participin a les actuacions 
opcionals de la línia 1 (excepte mobilitat). 



Ràtios per grup 
 Per defecte són grups de 15 joves (10 per a projectes 

destinats a joves amb diversitat funcional) 
 El nombre pot ser diferent però cal justificar-ho a la 

sol·licitud 
 Durant l'execució, el marge de joves per grup podrà 

oscil·lar entre el sol·licitat i aquest més 33% (p. ex: 15 
sol·licitats ⇒ marge de 15 a 20) (sense afectar el 
compromís d'inserció) 



Perfils Professionals 
Obligatoris: 
 Orientador  
 Formador 
Opcionals 
 Coordinador 
 Prospector 
 Personal de suport 
 Altres perfils professionals necessaris per a l'execució del 

projecte i que s’hagin sol·licitat de manera justificada a la 
sol·licitud 



Ràtios per Professional a 
l’actuació d’orientació. 

 Orientador ⇒ obligatori 

− 1 per grup a jornada completa  

 Coordinador 

− 1 una única persona per cada 10 grups a jornada completa o la part proporcional 

 Prospector 

− 1 per cada 4 grups a jornada completa o la part proporcional 

 Personal de suport 

− 1 per cada 10 grups o la part proporcional 

 Altres perfils professionals necessaris per a l'execució del projecte 

− El que s'indiqui i es justifiqui a la sol·licitud 



Quantia 
 Orientació: es determina una quantia màxima per grup, que 

podrà ser més alta si s'inclouen altres perfils professionals i es 
justifica a la sol·licitud. 

 Formació: es determina segons els preus establerts de les 
famílies professionals dels CPs o PFIs, que en el cas de 
formació a mida podran ser més alts si es justifica a la 
sol·licitud. 

 En aquests dos casos, la sol·licitud d'un preu més elevat 
comportarà una revocació per incompliment de la inserció més 
alta. 

 Per la resta d'actuacions s'estableixen un mòduls econòmics 
determinats. 



Objectiu dels projectes: inserció 
 De 16 a 20 anys: 

− Retorn al sistema educatiu ≥ 6 mesos, o 
− Inserció laboral ≥ 2 mesos 

 De 21 a 29 anys, com abans: 
− Inserció laboral ≥ 6 mesos 

 Nova condició: només serveixen contractes fets 
després d'estar participant un temps mínim al 
programa (2 mesos) 



Incentius a la Participació 

 Desapareixen els Incentius a la Participació 
 Es farà una convocatòria d'ajuts al transport 

anàloga a la del 2016 pels programes del 2015 



Atorgament 
 Concurrència competitiva 
 1a  ronda: programes unicomarcals: el millor de cada 

comarca té atorgament (sempre que arribi a la 
mínima puntuació obligatòria) 

 2a ronda: la resta de programes (unicomarcals i 
pluricomarcals) de tota Catalunya s'atorguen per 
ordre de puntuació fins exhaurir el pressupost 



Valoració dels projectes 

- Justificació de la necessitat del projecte 
- Coneixement del territori on es treballarà 

(tant de les oportunitats laborals com de les 
persones participants). 

- Claredat en la definició del projecte. 
- Objectius i indicadors de resultats esperats. 
- Metodologia utilitzada i activitats previstes en 

relació amb els objectius definits. 
- Planificació i desenvolupament del projecte. 

Es tindrà especialment en compte a la valoració del 
projecte aspectes qualitatius com: 



Projectes subvencionables 
- Un únic projecte per sol·licitud: 

− Que tinguin les mateixes actuacions per tots els grups: projectes 
homogenis. Pla de treball a definir amb el jove. 

− Que els participants tinguin un pla de treball a l’inici amb les 
diverses actuacions. 

− Que siguin actuacions interrelacionades i tot i ser heterogenis 
tinguin un nexe comú com a projecte. 

- Tots els joves han de fer les actuacions obligatòries 
d’orientació i formació. 
 

Moderador
Notas de la presentación
Es poden presentar n projectes



Exemples de projectes 
Exemple 1. Sol·licitud de l’actuació d’orientació i formació: 
- Una única entitat sol·licitant.  
- A la sol·licitud demanen les dues actuacions 

obligatòries. 
- Projecte de 15 joves ⇒ 1 sol grup 
- Metodologia comuna on exploren els interessos dels 

joves participants. 
- Es plantegen formacions diferents en funció dels 

interessos expressats en el pla de treball/ itinerari 
personal pactat i d’acord les necessitats del territori.  

Moderador
Notas de la presentación
En el cas que el projecte ja tingui definit el sector on faran la formació, i no treballin tant els interessos i motivacions del jove, caldrà que treballin igualment la part d’orientació i caldrà que expliquin a la sol·licitud del projecte com es farà aquesta orientació: com treballaran aspectes com tècniques de recerca de feina, canals, coneixement de competències professionals... En la planificació de la formació també s’haurà de tenir en compte els resultats de la prospecció, tant del teixit productiu i les seves necessitats de contractació, com dels joves que formen part de la borsa de l’entitat i són els participants potencials del projecte.



Exemples de projectes 

Pressupost tipus de l’exemple 1 

Moderador
Notas de la presentación
Pressupost tipus de l’exemple 1



Exemples de projectes 
Exemple 2. Sol·licitud de l’actuació d’orientació i formació: 
- Diferents entitats sol·licitants: a la sol·licitud caldrà justificar la 

necessitat de l’agrupació i la metodologia compartida. 
- A la sol·licitud cada entitat demana en funció de si farà orientació i/o 

formació. 
- Projecte de 150 joves      10 grups homogenis repartits entre les 

diferents entitats sol·licitants d’orientació. 
- Metodologia comuna on exploren els interessos dels joves 

participants. 
- Es plantegen 13 formacions diferents en funció dels interessos 

expressats en el pla de treball/ itinerari personal pactat.  



Exemples de projectes 
Pressupost tipus de l’exemple 2 
 



Exemples de projectes 
Exemple 3. Sol·licitud de l’actuació d’orientació i formació: 
- Una única entitat sol·licitant.  
- A la sol·licitud demanen les dues actuacions obligatòries. 
- Projecte de 10 joves (amb diversitat funcional)      1 sol grup 
- A la sol·licitud es justifica la necessitat de poder comptar amb un 

altre perfil professional no definit a la mesura d’orientació (psicòleg 
terapeuta...) per a poder treballar altres aspectes relacionats amb 
l’ocupabilitat. 

- Metodologia comuna on exploren els interessos dels joves 
participants. 

- Es plantegen 2 formacions diferents en funció dels interessos 
expressats en el pla de treball / itinerari personal pactat.  



Exemples de projectes 
Pressupost tipus de l’exemple 3 
 



Exemples de projectes 
Exemple 4. Sol·licitud de l’actuació d’orientació i formació: 

- Diferents entitats sol·licitants: a la sol·licitud caldrà justificar la necessitat de 
l’agrupació i la metodologia compartida. 

- A la sol·licitud cada entitat demana en funció de si farà orientació i/o formació. 

- Projecte de 35 joves: 5 grups homogenis en nombre i heterogenis en perfils 
professionals que treballen a l’orientació. 
- Grup 1: 7 joves que faran formació específica en programació i disseny de pàgines web. 

- Grup 2: 7 joves que faran formació en emprenedoria. 

- Grup 3: 7 joves que faran formació en màrqueting i xarxes socials. 

- Grup 4: 7 joves que faran formació en nutrició i cuina. 

- Grup 5: 7 joves amb diversitat funcional que faran formació en cuina. 

- Metodologia comuna on els joves ja tenen perfilat el seu objectiu professional i 
el projecte va adreçat a un sector ja definit.  

- Es plantegen 5 formacions diferents en funció dels objectius ja prèviament 
establerts a cada grup i definit a la sol·licitud. 

De manera conjunta els joves 
del projecte crearan una 
pàgina web de receptes de 
cuina saludable. 



Exemples de projectes 
Pressupost tipus de l’exemple 4 
 



Exemples de projectes 
Exemple 5. Sol·licitud de les actuacions d’orientació i formació 

(obligatòries) + FP Dual 
- Diferents entitats sol·licitants: a la sol·licitud caldrà justificar la 

necessitat de l’agrupació i la metodologia compartida. 
- A la sol·licitud cada entitat demana en funció de si farà orientació, 

formació i/o FP Dual (incloses les empreses contractants). 
- Projecte de 7 joves: 1 grup homogeni on tots faran el mateix itinerari. 
- Metodologia comuna on els joves ja tenen perfilat el seu objectiu 

professional i el projecte va adreçat a un sector ja definit.  
- Es planteja 1 única formació per a tot el grup que servirà després pel 

contracte d’FP Dual. 
 

 
 



Exemples de projectes 
Pressupost tipus de l’exemple 5  



Exemples de projectes 
Exemple 6. Sol·licitud de les actuacions d’orientació i formació (obligatòries) + 

Mobilitat internacional + experiències professionals 

- Diferents entitats sol·licitants: a la sol·licitud caldrà justificar la necessitat de 
l’agrupació i la metodologia compartida. 

- A la sol·licitud cada entitat demana en funció de si farà orientació, formació, 
mobilitat internacional i/o experiències professionals. 

- Projecte de 12 joves que faran tres actuacions:  
• Formació en màquina overlock 
• Experiències professionals. 
• Mobilitat internacional. 

 

- Metodologia comuna on els joves ja tenen perfilat el seu objectiu professional i el 
projecte va adreçat a un sector ja definit. 

Una empresa 
internacional sol·licita 
perfils formats per 
aquest lloc per fer 
pràctiques a la seva seu 
a l’estranger i després 
contractar-los a la filial a 
Catalunya. 



Exemples de projectes 
Pressupost tipus de l’exemple 6  



Moltes gràcies! 
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