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La iniciativa forma part dels projectes impulsats per l’entitat financera 

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

 

 

L’Obra Social ”la Caixa” ja ha ajudat  
més de 5.700 joves autònoms a pagar  

la quota de la Seguretat Social  
 
 
• Aquesta iniciativa s’emmarca en l’Estratègia d’Emprenedoria i 

Ocupació Jove del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

 

• El projecte facilita subvencions de 75 euros mensuals durant sis 

mesos a autònoms menors de 30 anys que s’hagin acollit a la tarifa 

plana que ofereix el Ministeri, i l’amplia. Les ajudes estan disponibles 

a la pàgina web http://www.creemosenlosjovenes.es.  

 

• Aquestes ajudes, a les quals l’ Obra Social ”la Caixa” destina un 

pressupost global de 5 milions d’euros, estaran disponibles fins al 

desembre de 2016. El suport de l’Obra Social a l’Estratègia 

d’Emprenedoria i Ocupació Jove també inclou l’impuls del portal 

Empléate. 

 

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

«Fomentar l’ocupació entre els joves és un dels reptes socials del 

moment. Per això, a través d’aquestes ajudes volem donar suport a 

aquells que han posat tota la seva il·lusió, creativitat i perseverança 

en un projecte empresarial propi».  

 

 

Barcelona, 8 de gener de 2016. L’Obra Social ”la Caixa” ja ha ajudat 5.796 

joves autònoms a pagar la quota de la Seguretat Social en el marc de 

l’Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació Jove del Ministeri d’Ocupació. 
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Concretament, l’Obra Social ”la Caixa” dóna suport als joves emprenedors a 

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

a la Seguretat Social. La subvenció complementa 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 

sis mesos amb una quota de 50 euros mensuals. L’ajuda de l’Obra Social 

permet que, a partir del setè mes de cotització, aquests puguin ampliar els 

avantatges de la tarifa amb ajudes que pugen a 75 euros mensuals durant 

mig any. D’aquesta manera, poden completar 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. 

� Trobar-se al setè mes (o posterior) de cotització. 

 

La sol·licitud de l’ajuda es pot gestionar a través de la pàgina web 

http://www.creemosenlosjovenes.es. 

 

Aquestes ajudes, a les quals l’ Obra Social ”la Caixa” destina un pressupost 

global de 5 milions d’euros, estaran disponibles fins al desembre de 2016. 

 

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

«Fomentar l’ocupació entre els joves és un dels reptes socials del moment. Per 

això, a través d’aquestes ajudes volem donar suport a aquells que han posat 

tota la seva il·lusió, creativitat i perseverança en un projecte empresarial propi».  

 

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 

ofertes de treball dels diferents serveis públics d’ocupació, estatals i 

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


