LÍNIA A – AJUTS ALS JOVES INSCRITS A LA GARANTIA JUVENIL
QUE ES DONIN D’ALTA COM A AUTÒNOMS
Beneficiaris

Joves inscrits a la Garantia Juvenil que es donin d’alta com a treballadors
autònoms
Excepcions:
 Joves societaris de societats mercantils, cooperatives o societats laborals
 Persones treballadores autònomes col∙laboradores
 Joves inscrits a la Garantia Juvenil que hagin exercit la mateixa activitat
com a treballadors autònoms en els 6 mesos anteriors a la data d’inici
d’activitat
Requisits per inscriure’s al fitxer sistema Garantia Juvenil:
 Edat compresa entre els 16 i 29 anys
 No haver treballat 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
 Declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional
de Garantia Juvenil
Més informació sobre el sistema de Garantia Juvenil i inscripcions:
Servei de Joventut Canya Jove
Ajuntament Sant Quirze del Vallès
93 721 68 00 ext. 5600
canyajove@santquirzevalles.cat

Tipus d’ajut

9.080,40 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d’alta al
règim especial de la seguretat social de les persones treballadores
autònomes, règim especial que correspongui o mutualitat del col∙legi
professional corresponent.

Tramitació

Qualsevol oficina de la xarxa de gestió empresarial (OGE)
A Sabadell: OGE – Cambra Sabadell (Av. de Francesc Macià, 35)

Més
informació
Termini

http://garantiajuvenil.gencat.cat
ORDRE EMO/298/2015, de 16 de setembre de 2015
Fins el 31 d’octubre de 2016

LÍNIA B – AJUTS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES
INSCRITES A LA GARANTIA JUVENIL
Beneficiaris

 Persones treballadores autònomes
 Entitats de l’economia social: cooperatives, mutualitats, fundacions,
associacions amb activitat econòmica, societats laborals, empreses
d’inserció, centres especials de treball i societats agràries de
transformació

Requisits

 Contractar un jove del sistema de Garantia Juvenil amb contracte
laboral de durada mínima d’entre 6 i 12 mesos.
 Domicili social (domicili fiscal, en cas de treballadors autònoms) i, si
escau, centre de treball, a Catalunya

Tipus d’ajut

Subvenció per import entre 4.540,20 euros (mínim) i 9.080,40 euros (màxim).
Per a càlcul de la subvenció es tindrà en compte el nombre de mesos
complets d’alta a la Seguretat Social: el màxim subvencionable són 12 mesos i
el mínim, 6 mesos:
Mesos
Import*
6
4.540,20
7
5.188,80
8
5.837,40
9
6.486,00
10
7.134,60
11
7.783.20
12
9.080,40
* En cas de jornada a temps parcial la quantia serà proporcional al temps efectiu de la
jornada de treball

Tramitació

Més
informació

Qualsevol oficina de la xarxa de gestió empresarial (OGE)
A Sabadell: OGE – Cambra Sabadell (Av. de Francesc Macià, 35)
Sobre el sistema de Garantia Juvenil i inscripcions:
Servei de Joventut Canya Jove
Ajuntament Sant Quirze del Vallès
93 721 68 00 ext. 5600
canyajove@santquirzevalles.cat

http://garantiajuvenil.gencat.cat
ORDRE EMO/298/2015, de 16 de setembre de 2015
Termini

Fins el 31 d’octubre de 2016

