
Garantia Juvenil
Aquest document t'aportarà informació sobre la Garantia Juvenil 
perquè coneguis millor aquest programa, els requisits que cal 
complir per inscriure-s'hi i quines passes cal seguir per donar-s'hi 
d'alta. 



Què és la Garantia Juvenil?

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea per reduir l’atur 
juvenil. 
 
Sota el paraigües d'aquest programa, les persones joves que 
compleixen els requisits per inscriure-s'hi tenen l'oportunitat 
d'accedir a un seguit de recursos, programes, serveis i instru-
ments per a facilitar-los-hi la transició laboral. 



Què t'ofereix la Garantia Juvenil?

Feina Formació Emprenedoria Mobilitat 
internacional

Acompanyament en la 
cerca de feina, 
ajudant-te a definir els 
teus objectius 
professionals i donant-
te les eines que 
garanteixin el teu èxit.

Acompanyament en la 
millora del teu perfil 
professional, en el 
descobriment de la 
teva vocació, en la 
teva formació en un 
sector concret, en la 
teva immersió en el 
món de les o en 
l'ampliació dels teus 
coneixements.

Suport a les persones 
que tenen una idea 
de negoci i la volen 
posar en marxa, 
ajudant-les a 
materialitzar-la. 

La possibilitat d'adquirir 
experiència professional i 
personal, i millorar el 
coneixement i l'ús d'un 
idioma estranger, 
mitjançant la realització 
de pràctiques en 
empreses de diversos 
països europeus.



Requisits per apuntar-s'hi
Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai 
Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També 
podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti 
per a treballar.

Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil.

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

No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Presentar una declaració expressa de tenir interès en 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.



Procés d'inscripció

Si tens DNI electrònic o certificat electrònic reconegut pots fer la teva inscripció directament aquí.

Si no en tens, segueix les següents passes

1. Descarrega i omple aquest formulari.

2. Porta el formulari degudament omplert a l’Oficina de Treball que et quedi més a prop. Pots trobar-la 
consultant aquest cercador.

3. Uns dies després rebràs un correu electrònic amb un codi, que podràs fer servir per activar el teu 
usuari i escollir la teva contrasenya.

4. Amb l’usuari i contrasenya ja podràs donar d’alta la teva inscripció a través de la pàgina web. Per a fer-
ho hauràs d’omplir la informació que se’t sol·liciti.

http://www.sepe.es/garantiajuvenil/ca/accesoJovenes.html
http://garantiajuvenil.gencat.cat/web/.content/03_APUNTATHI/formulari_G146NGJU-002-00.pdf
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/oficines-de-treball/cercador-doficines-de-treball/
https://garantiajuvenil.sepe.es/activarUsuario.action;jsessionid=-Bsq6Owtc57yUE4d3hQhvhMA
https://garantiajuvenil.sepe.es/loginAcceso?request_locale=ca


Recomanacions

Telèfon mòbil que has fet constar a la sol·licitud. Tingues-lo a prop quan et registris 
perquè se t’enviarà un missatge de text.

Correu electrònic que has fet constar. És recomanable que hi escriguis una adreça de 
correu que consultis sovint, ja què rebràs informació d’interès.

DNI / NIE: especialment si tens NIE, ja que se’t sol·licitaran dades que hi apareixen.



Més informació

Consulta la pàgina web de Garantia Juvenil clicant aquí. 

Per qualsevol dubte o aclariment, demana'ns informació. Estem per 
acompanyar-te!
 
elbaixllobregat@oficinajove.cat
936 852 400 Ext. 650
650 931 906 (Whatsapp)

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

