
 

  

 

Nota de premsa 

 

 

La iniciativa s’emmarca en els projectes impulsats per l’entitat financera 

amb l’objectiu de pal·liar la desocupació i fomentar l’emprenedoria juvenil 

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” destina 5 milions 
d’euros per ajudar a pagar la quota de la 

Seguretat Social a 10.000 joves autònoms 
 
 
• La ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, i el director 

general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, han 

presentat avui un projecte de suport a joves autònoms impulsat per 

l’Obra Social ”la Caixa” en el marc de l’Estratègia d’Emprenedoria i 

Ocupació Jove d’aquest ministeri. 

 

• El projecte facilitarà subvencions de 75 euros mensuals durant sis 

mesos a autònoms i autònomes menors de 30 anys que s’hagin acollit 

a la tarifa plana que ofereix el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, 

ampliant-la. Les ajudes estaran disponibles al web 

http://www.creemosenlosjovenes.es a partir del dijous 19 de febrer.  

 

• Amb aquesta iniciativa, que té un pressupost global de 5 milions 

d’euros, l’Obra Social ”la Caixa” té previst beneficiar 10.000 joves 

autònoms. El suport de l’Obra Social a l’Estratègia d’Emprenedoria i 

Ocupació Jove també inclou l’impuls del portal Empléate, que 

aglutina més de 29.000 ofertes de treball.  

 

• El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, explica: 

«El nostre objectiu és que aquestes ajudes siguin un incentiu per a 

la creativitat, la perseverança i la il·lusió de molts joves autònoms. 

Oferint-los facilitats perquè puguin dur a terme el seu projecte, 

volem demostrar que confiem en ells i en la seva capacitat per 

construir un futur millor». 

 



 

  

Barcelona, 17 de febrer de 2015. La ministra d’Ocupació i Seguretat Social, 

Fátima Báñez, i el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume 

Giró, han presentat avui una iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa” dirigida als 

joves autònoms. D’aquesta manera, ambdues institucions continuen 

col·laborant per fomentar l’ocupació juvenil, un dels grans reptes socials del 

moment.  

 

Concretament, l’Obra Social ”la Caixa” donarà suport als joves emprenedors a 

través d’ajudes destinades a sufragar un part de la quota de la seva cotització a 

la Seguretat Social. La subvenció serà un complement de la tarifa plana per a 

joves autònoms que ofereix el Ministeri d’Ocupació. 

 

La tarifa plana del Ministeri permet que els joves tinguin un primer període de 6 

mesos amb una quota de 50 euros mensuals, que es completa amb una 

bonificació de la quota de la Seguretat Social fins al trentè mes de cotització. El 

nou projecte permetrà que, a partir del setè mes de cotització, els joves 

autònoms puguin ampliar els avantatges de la tarifa amb les ajudes de l'Obra 

Social "la Caixa", que ascendiran a 75 euros mensuals durant mig any, 

permetent completar així el primer any de cotització amb la tarifa plana de 50 

euros al mes. 

 

Els principals requisits que han de complir les persones interessades a acollir-

se a aquesta ajuda són els següents: 

 

� Ser treballador autònom. 

� Haver-se acollit a la tarifa plana del Ministeri d’Ocupació i Seguretat 

Social. 

� Tenir menys de 30 anys en el moment de donar-se d’alta de la tarifa 

plana. 

� Estar al setè mes (o posterior) de cotització. 

 

La sol·licitud de l’ajuda es podrà gestionar a través del web 

http://www.creemosenlosjovenes.es, actiu a partir del dijous 19 de febrer. 

 

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, explica: «El nostre 

objectiu és que aquestes ajudes siguin un incentiu per a la creativitat, la 

perseverança i la il·lusió de molts joves autònoms. Oferint-los facilitats perquè 

puguin dur a terme el seu projecte, volem demostrar que confiem en ells i en la 

seva capacitat per construir un futur millor». 

 



 

  

El suport de l’Obra Social a l’Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació Jove del 

Ministeri d’Ocupació també inclou l’impuls del portal Empléate, que aglutina 

més de 29.000 ofertes de treball dels diferents serveis públics d’ocupació, 

estatals i autonòmics, així com dels portals privats que s’han sumat al projecte. 

 

 

Els joves, col·lectiu prioritari 

 

Les ajudes a joves autònoms se sumen a les diferents iniciatives impulsades 

per l’Obra Social ”la Caixa” amb l’objectiu de fomentar l’ocupació juvenil. Entre 

aquestes, destaca Incorpora, programa en marxa des del 2006 centrat en el 

foment de la integració laboral de col·lectius vulnerables (persones amb 

discapacitat, immigrants, exreclusos, aturats de llarga durada i víctimes de 

violència de gènere). Els joves en risc o situació d’exclusió han estat des del 

principi un col·lectiu prioritari per al programa. Només el 2014, Incorpora ha 

facilitat més de 5.700 llocs de treball a joves vulnerables. 

 

En consonància amb aquests plantejaments, i amb la finalitat de fomentar 

l’esperit emprenedor, el Programa d’Emprenedoria Social dóna suport a 

joves emprenedors i empreses socials que persegueixen un impacte social. 

Aquesta iniciativa es dirigeix a persones o organitzacions que han decidit crear 

un negoci solidari amb l’objectiu d’assolir una transformació o un impacte social 

per mitjà d’una activitat empresarial econòmica i mediambientalment sostenible. 

 

A més, a través de les convocatòria d’inserció sociolaboral es dóna suport a 

projectes d’entitats socials que fomenten l’accés al mercat laboral a partir de 

quatre línies d’actuació prioritàries: itineraris d’inserció personalitzats, segona 

oportunitat educativa amb programes de qualificació professional, intermediació 

laboral entre teixit social i empresarial, i acompanyament durant el procés 

d’adaptació al lloc de treball. 

 

A tot això cal afegir MicroBank, a través del qual el Grup ”la Caixa” ofereix 

productes i serveis financers especialment adaptats a les necessitats de 

professionals autònoms, emprenedors i microempresaris per contribuir a la 

promoció de l’activitat productiva i la creació d’ocupació a través del suport 

financer a aquest col·lectiu. També propicia l’autoocupació i el 

desenvolupament personal i familiar, donant resposta a les seves necessitats i 

facilitant la superació de dificultats temporals. 
 

A més, l’adhesió de l’Obra Social ”la Caixa” a l’Estratègia d’Emprenedoria i 

Ocupació Jove del Ministeri inclou l’activitat financera de CaixaBank, que a 



 

  

través de CaixaNegocis ofereix una proposta de valor per a autònoms, 

professionals, comerços i microempreses dirigida a proporcionar la millor oferta 

de solucions de finançament, protecció i gestió del dia a dia. El projecte preveu, 

a més, un gestor especialitzat que es desplaça fins al negoci dels clients. 
 
 
Més informació:  
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


