
Impulsem la diversitat del talent jove 
de Barcelona per reactivar la competitivitat 
de la nostra economia



12,4%

Taxa d’atur global

Desembre 2020

29,9%

Taxa d’atur

menors de 25 anys

Desembre 2020



+25%
versus 2020

+ 53,78%

Evolució atur 
juvenil

IncrementObjectiu d’atenció



+25%
versus 2020

Increment

12M
Inversió

El Pla de Foment de l'Ocupació Juvenil està liderat per Barcelona Activa i l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona, 
amb la col·laboració del SOC i la participació de la Fundació Barcelona FP i el Consorci d’Educació de Barcelona.



4 Àmbits

59 Actuacions

Acompanyament i 
Orientació

Formació

Foment de la 
contractació
I l’emprenedoria

Atenció a joves en situació
de vulnerabilitat i precarietat



Un total de 24 actuacions per 
reforçar i ampliar tots els serveis 
d'atenció laboral a joves, per poder 
atendre al 100% de la 
població juvenil que es troba a 
l'atur.

01 Informació, orientació i acompanyament 
personalitzat per a la millora de l’ocupabilitat de 

persones joves menors de 30 anys

+ 1.200 persones joves + Pressupost extraordinari 
600.000 €

Descentralització de serveis d’acompanyament als 
joves en els processos de recerca de feina 

2.000 consultes 
+12%

11 punts InfoJOVE



02

Un conjunt de 15 actuacions que 
aposten per les competències 
digitals, l’aprenentatge d’idiomes i 
la formació en sectors 
creadors d'ocupació.

Pressupost extraordinari
global

+ 1.000.000 €

Impuls a l'aprenentatge de llengües
Formació orientada a facilitar el perfeccionament en idiomes de les 

persones joves amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat

Reforç a la capacitació digital
Obertura de nou equipament Cibernàrium al Parc Tecnològic de Nou 

Barris 

2.000 persones joves milloraran la seva 
capacitació digital

+ 200 persones joves



02

Un conjunt de 15 actuacions que 
aposten per les competències 
digitals, l’aprenentatge d’idiomes i 
la formació en sectors 
creadors d'ocupació.

Reskilling Fase II
Formació tècnica en matèries vinculades als sectors econòmics 

emergents.

+1.000 persones joves formades en sectors 
emergents

Pressupost extraordinari global
+750.000 €



Un total de 13 mesures per a donar un 
impuls al foment de la contractació 
juvenil, amb subvencions específiques 
per als nous contractes de joves i 
contractacions directes per part de 
l'Ajuntament, entre d’altres.

03

Pressupost extraordinari 
global

+ 1.300.000 €

Nova línia d’ajuts a la contractació

Col·lectiu prioritari joves

+ 70 persones joves

Pressupost extraordinari 
global

+ 5.000.000 €

Projectes Integrals amb Contractació

+ 150 persones joves 



04

Un ventall de 7 actuacions per 
atendre de forma específica les 
desigualtats i vulnerabilitats 
socials que afecten els i les joves 
en l'accés al mercat de treball.

Cessió en préstec de tauletes a les persones 
joves de programes ocupacionals

Facilitar la connectivitat de 
1000 joves

Creació de la Taula de Noves Oportunitats
entre els diferents agents, entitats i/o programes per tal de garantir 

una major coordinació i complementarietat de les mesures adreçades 
als col·lectius més vulnerables.
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Noves oportunitats
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