
 

     

 

Properament s’obrirà  la convocatòria de subvencions 
Programa de Garantia Juvenil, amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 
anys acollits a la Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació.

L’ajut va dirigit a joves que abans de donar
Programa de Garantia Juvenil, i que tinguin entre 18 i 29 anys, ambdós inclosos.

La quantia màxima d'aquesta subvenció és de 9.900,00 euros per la permanència durant 12 mesos
ininterromputs d'alta al règim especial de 
règim alternatiu.   

 
Objectiu:  Conèixer aquesta línea de subvenció i resoldre tots aquells dubtes que sorgeixin. 
 
Continguts:  
 

• Requisits d’inscripció al Programa de Garantia Juvenil.

• Requisits i condicions per poder sol·licitar l’ajut.

• Import de l’ajut. 

• Forma de presentació de la sol·licitud de l’ajut.

• Certificats digitals i notificacions electròniques.

• Com es justifica la subvenció?

• Altres recursos disponibles compatibles amb l’ajut:
� Capitalització de l’atur.
� Tarifa plana de SS.
� Programa Consolida’t.
� Línies de préstec. 
� ... 

  
Ponent : Àlex Llovet Térmens 
Cap de Secció d'Iniciatives per al Treball (ef)
Servei d’Entitats d’Economia Social i Autoempresa
Serveis Territorials de Barcelona 
Generalitat de Catalunya- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 
Lloc d'impartició i informació: 
Centre de Promoció Econòmica, carrer Moreres, 48
Inscripció gratuïta i places limitades 
Més informació i inscripcions: Núria Iglesias 
 
 

 
 
Organitza:    
         
Amb el suport de:   

 
 

   

   
 

 

Properament s’obrirà  la convocatòria de subvencions per afavorir l'autoocupació
, amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 

anys acollits a la Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació.  

va dirigit a joves que abans de donar-se d'alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits al 
, i que tinguin entre 18 i 29 anys, ambdós inclosos.  

subvenció és de 9.900,00 euros per la permanència durant 12 mesos
ininterromputs d'alta al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA) o 

aquesta línea de subvenció i resoldre tots aquells dubtes que sorgeixin. 

Requisits d’inscripció al Programa de Garantia Juvenil. 

condicions per poder sol·licitar l’ajut. 

Forma de presentació de la sol·licitud de l’ajut. 

Certificats digitals i notificacions electròniques. 

Com es justifica la subvenció? 

Altres recursos disponibles compatibles amb l’ajut: 
ió de l’atur. 

Tarifa plana de SS. 
Programa Consolida’t. 

 

Cap de Secció d'Iniciatives per al Treball (ef) 
Servei d’Entitats d’Economia Social i Autoempresa 

 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies    

Centre de Promoció Econòmica, carrer Moreres, 48- Ajuntament del Prat de Llobregat
Inscripció gratuïta i places limitades  

Núria Iglesias A/e :  elpratempren@elprat.cat   Tel.

  

 

  

Sessió informativa Nova convocatòria dels ajuts 
de Garantia Juvenil per a Joves

21 de juny de 2109 

Horari: de 11 a 12’30 hores 

per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al 
, amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 

ladors autònoms estiguin inscrits al 
 

subvenció és de 9.900,00 euros per la permanència durant 12 mesos 
ls treballadors autònoms (RETA) o 

aquesta línea de subvenció i resoldre tots aquells dubtes que sorgeixin.  

Ajuntament del Prat de Llobregat 

Tel.93 478 6878   

 

 

Nova convocatòria dels ajuts 
de Garantia Juvenil per a Joves 


