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Resum: 
 
La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que vol facilitar la incorporació 
del jovent en el mercat laboral. Estableix que a Espanya les persones en edat 
laboral menors de 30 anys puguin rebre una oferta de treball, d’educació o 
formació després d’haver finalitzat els estudis o després d’haver quedat 
aturats 
 
L’objectiu del document és mostrar l’evolució del sistema de Garantia 
Juvenil a les Illes Balears i els trets distintius del jovent a qui va adreçada. 
Posteriorment, s’expliquen les característiques funcionals de la Garantia 
Juvenil així com els processos d’inscripció i incorporació del jovent com a 
beneficiaris. La part central del document fa una anàlisi de les principals 
polítiques actives d’ocupació oferides a joves beneficiaris de la Garantia 
Juvenil de Balears així com els resultats clau aconseguits per l’Administració. 
Finalment, a les conclusions, hi ha una reflexió sobre l´impacte que ha 
suposat la Garantia Juvenil en els joves de Balears i les oportunitats de 
millora del sistema.    
 
Paraules clau: Garantia juvenil, ocupació, formació, Illes Balears, SOIB 
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1. Introducció 
 
L’any 2013 el Consell d’Europa va aprovar la recomanació d’establir una 
Garantia Juvenil seguint la proposta de la Comissió Europea i com a resposta 
política als nivells, sense precedents, d’atur juvenil arreu d’Europa (19%) i 
que, en el cas d’Espanya, encara eren més significatius (42%). 
 
La Garantia Juvenil és un compromís dels estats membres per assegurar que 
tots els joves en edat laboral, fins als 29 anys a Espanya, rebin una bona 
oferta d’aprenentatge, formació, educació contínua o ocupació que s’adapti 
a les seves habilitats i experiència, abans que hagin transcorregut quatre 
mesos des que són a l’atur o han deixat el sistema educatiu. Es tracta d’una 
de les polítiques de mercat laboral més innovadores dels darrers anys 
(Escudero i Mourelo, 2015) i ha rebut suport i reconeixement arreu del 
continent dels agents socials i econòmics més rellevants. 
 
Espanya és un dels principals països beneficiaris del mecanisme de 
finançament de la Garantia Juvenil, on es preveu fins a un màxim de 4.030 
milions d’euros en el període de programació de fons europeus 2014-2020 
més les aportacions que facin les administracions espanyoles. En aquest 
context, l’any 2013 es va aprovar el Pla Nacional d’Implantació de la Garantia 
Juvenil a Espanya com a marc estratègic per desenvolupar les accions 
adreçades al jovent en matèria de formació, ocupació i educació i que són 
susceptibles de ser finançades pel Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 
2014-2020 del Fons Social Europeu. Aquest document vol fer de memòria 
descriptiva dels resultats aconseguits a la meitat del Programa Operatiu 
d’Ocupació Juvenil pel qual es financen les actuacions relacionades amb la 
Garantia Juvenil. 
 
Actualment, les Illes Balears és una de les comunitats autònomes amb major 
grau de desenvolupament del sistema de Garantia Juvenil (OIT, 2017) 
gràcies a l’impuls decidit del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a través 
del programa SOIB JOVE, que és el que vertebra les polítiques actives 
d’ocupació per als joves. La feina que s’ha fet els darrers anys és 
conseqüència de l’anàlisi detallat del jovent, la qual cosa ha permès 
segmentar el col·lectiu en grups diferenciats i dissenyar actuacions que 
s’ajusten als diferents perfils i, així, incrementar l’ocupabilitat. 
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2. Els joves i la Garantia Juvenil a Balears 
 
La població de les Illes Balears s’ha incrementat un 31,5 % al llarg del segle 
XXI,  passant de 848.630 habitants, l’any 2000, a 1.115.630, l’any 2017. En 
canvi, els joves de 16 i 29 anys han disminuït un 6,7 % en el mateix període, 
passant de 194.671 a 182.659 efectius, l’any 2017. Aquesta evolució 
demogràfica del jovent balear, paral·lela a la succeïda a la resta d’Europa 
com a conseqüència del procés d’envelliment poblacional,  ha fet que el 
col·lectiu hagi perdut importància relativa sobre el conjunt de la població 
(Alomar, Martorell i Ribas, 2018). 
 
 
Gràfic 1: Evolució del pes relatiu dels joves entre 16 i 30 anys respecte del 
conjunt de la població balear  

 
  Fonts: INE, OTIB i elaboració pròpia. 
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Gràfic 2: Evolució de la taxa d’activitat juvenil (16 a 29 anys) a la UE, Espanya i 
Balears  

 
 Font: OTIB, a partir de les dades de l’EPA (INE) i Eurostat.  

Pel que fa la taxa d’activitat, entesa com el percentatge de joves que tenen 
feina o la cerquen sobre la població que podria fer feina, les Illes Balears 
sempre han estat un territori molt dinàmic. Tanmateix, mostren  una 
evolució descendent i sostinguda que fa que l’any 2017 només estigui tres 
punts per sobre de la mitjana Europea (56,7 %). 
 
Gràfic 3: Evolució de la taxa d’ocupació juvenil (16 a 29 anys) a la UE, Espanya i 
Balears  

 
  Font: OTIB, a partir de les dades de l’EPA (INE) i Eurostat.  
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La taxa d’ocupació juvenil, entesa com el percentatge de joves ocupats 
respecte del total de joves en edat de treballar, a les Balears comença a 
recuperar-se els darrers anys (46 %), però encara està tres punts 
percentuals per davall de la mitjana europea (49,2 %). Val a dir que abans de 
la crisi econòmica, les Balears presentaven uns registres clarament 
superiors. 

Gràfic 4: Evolució de la taxa d’atur juvenil (16 a 29 anys) a les Balears, Espanya i 
la UE 

 
  Font: OTIB, a partir de les dades de l’EPA (INE) i Eurostat.  
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estudis o amb una titulació màxima d’ESO (73.1 %) i els joves amb estudis 
superiors (10,5 %). Pel que fa al territori, el gruix de joves aturats es troba 
inscrit en una oficina de Mallorca (83,5 %), seguit de les Pitiüses (9,5 %) i de 
Menorca (7,0 %). Les ocupacions més sol·licitades són feines de poca 
qualificació com venedors en botigues o magatzems (18,4 %) i cambrers 
(13,9 %). Finalment, cal comentar que l’atur de llarga durada en la joventut 
de Balears no té una incidència significativa (6,5 %), però l’elevada 
freqüència d’inscripcions en el SOIB és un indicador indirecte de precarietat 
i inestabilitat que pateixen els joves en relació amb el mercat de treball. 
 
El nivell de qualificació dels joves, l’abandonament escolar primerenc, els 
joves que no estudien i no treballen també són elements crítics del col·lectiu 
(Amer, 2011) i afecten significativament les polítiques de formació i ocupació 
vinculades a la Garantia Juvenil.  

Gràfic 5. Evolució de la taxa d’abandonament escolar primerenc 

 
           Font: OTIB, a partir de les dades de l’EPA (INE) i Eurostat.  
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Gràfic 6. Evolució de la taxa de joves que no estudien, no treballen i no es formen 

 
  Font: Eurostat 
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de les Illes Balears amb el consens dels agents socials. De manera global, 
s’aixopluguen sota un programa general anomenat SOIB JOVE. 

Taula 1: Línia d’actuació SOIB JOVE i grans blocs de mesures del POQUIB per a la 
promoció de la Garantia Juvenil  

 
  Font: SOIB 
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Taula 2: Objectius i línies d’actuació del Pla Integrat de Formació Professional 
2018-2021  

 
 Font: SOIB i Direcció General de Formació Professional i Formació Professorat 
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4. La inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil 
 
Per participar en programes i serveis de Garantia Juvenil, cal que els joves 
que compleixen els requisits d’elegibilitat de Balears estiguin inscrits 
prèviament en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (MEYSS, 2013), que és 
la plataforma oficial d’informació i seguiment sobre la implementació a 
l’Estat i a les comunitats autònomes de la Garantia Juvenil i, com a tal, la 
llista única de demanda de les persones interessades en les accions 
executades en el context de la Garantia Juvenil.   
 
La Llei 18/2014, de 15 d’octubre, que aprova mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l’eficiència, regula les característiques del 
fitxer i el sistema de registre, però la complexitat i els requisits d’elegibilitat 
del jovent va afectar-ne el desenvolupament en els primers anys de la 
mesura, amb taxes d’inscripció baixes fins que la publicació del Reial decret 
llei 6/2016 de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil ha simplificat els processos d’inscripció i ha permès que els 
joves demandants inscrits en els serveis d’ocupació també quedassin 
inscrits en el Sistema Nacional, esmentat,  per ser possibles beneficiaris de 
mesures vinculades a la Garantia Juvenil. Actualment, els requisits són: 

 Ser espanyol o ciutadà  de la UE o dels estats que participen de 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. També s’admeten ciutadans 
extracomunitaris titulars d’una autorització per residir en territori 
espanyol que habiliti per treballar-hi.  

 Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.  
 Tenir més de 16 anys i menys de 30.  
 No haver treballat ni haver rebut accions educatives en el dia natural 

anterior a la data de presentar la sol·licitud.  
 Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar 

activament de les actuacions que es desenvolupin en el marc de la 
Garantia Juvenil. La demanda d’ocupació emesa pel SOIB es 
considera una prova fefaent.  
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Gràfic 7: Evolució de la inscripció de la Garantia Juvenil a Balears 

 
                  Font: Fitxer Nacional de Garantia Juvenil i SOIB 
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Gràfic 8: Convergència per sexe de la inscripció de la Garantia juvenil a Balears 

 
                 Font: Fitxer Nacional de Garantia Juvenil i SOIB 
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Gràfic 9: Diagrama de flux del Sistema de Garantia Juvenil a les Illes Balears 

 
Font: SOIB 
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professionalitat i especialitats formatives de competències clau per 
millorar l’ocupabilitat del o la jove. També s’estableixen les ajudes 
complementàries en matèria de transport, manutenció i allotjament i 
ajudes a la conciliació per a les persones amb discapacitat 
beneficiàries de les accions formatives aprovades, així com per a 
dones víctimes de violència de gènere, com diu el Reial decret 
1917/2008, de 21 de novembre, que aprova el programa d’inserció 
sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. 

 SOIB-FUEIB orientació universitària. És un servei d’orientació 
laboral en conveni amb la Fundació Universitat i Empresa de la 
Universitat de les Illes Balears i esta especialitzat en joves titulats 
universitaris amb un clara vocació de promoure’n la inserció laboral 
amb criteris de qualitat, així com facilitar les necessitats de personal 
qualificat a les empreses en col·laboració amb l’oficina sectorial 
d’empreses i intermediació laboral que el SOIB disposa a la seu de 
l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears en el campus de la UIB. El  
servei ha començat al més de juliol de 2018.   

 
 SOIB JOVE formació i ocupació.  És una convocatòria pública de 

subvencions destinada a persones entre 16  i 29 anys que, en el marc 
d’un contracte laboral, es qualifiquen a través d’un programa de 
formació i ocupació desenvolupat per administracions locals de 
Balears. Antigament, es denominaven programes mixtos i permet als 
joves accedir a una feina remunerada durant 9 o 12 mesos i alhora 
formar-se en ocupacions rellevants amb formació en especialitats 
formatives  vinculades a certificats de professionalitat. Es fa formació 
en ocupacions forestals,  jardineria, activitats administratives, fusteria 
i moble, electromecànica de vehicles, muntatge i manteniment de 
sistemes microinformàtics, promoció turística, energies renovables, 
atenció sociosanitària a persones dependents, operacions auxiliars 
de construcció i d’altres. És un programa adreçat a joves sense 
formació ni experiència laboral, però amb ganes de fer feina i 
d’aprendre un ofici. 
 

 SOIB Joves qualificats.  És una mesura de contractació directa de 
persones joves desocupades, menors de 30 anys, amb formació 
acadèmica o professional de grau superior acreditada i que no 
tinguin experiència laboral. L’objecte és facilitar-los que adquireixin 
experiència laboral rellevant a través de l’execució d’obres o serveis 
d’interès general i social en un marc de col·laboració entre el SOIB i 
les administracions locals de les Balears. També hi ha una línia 
específica per facilitar que el sector públic instrumental de la CAIB 
contracti joves qualificats. És un programa adreçat a joves qualificats i 
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sense experiència laboral que vol promoure’n la incorporació en el 
mercat de treball en ocupacions que requereixen titulacions 
superiors i així evitar la sobrequalificació i el desajust d’habilitats en 
el mercat de treball. 

 Beques d’èxit. És un programa de promoció del retorn al sistema 
educatiu i formatiu a través d’incentius econòmics dirigit a persones 
entre 18 i 29 anys que: (a) no varen acabar l’ESO i, actualment, són 
demandants d’ocupació; (b) varen acabar l’ESO i sent demandants 
d’ocupació volen tornar al sistema educatiu per dur a terme un cicle 
de grau mitjà o superior de formació professional, i (c) són 
demandants d’ocupació que volen cursar un certificat de 
professionalitat.   
 
El programa és pioner a l’Estat i té dues línies relacionades amb 
Garantia Juvenil: la primera adreçada a joves sense estudis bàsics 
perquè tornin al sistema educatiu reglat i aprovin les assignatures 
pendents fins aconseguir el títol d’ESO, a canvi obtenen una 
contraprestació en forma de beca de 568 € per cada àmbit de 
coneixement aprovat. La segona línia té a veure amb la formació 
professional (reglada o per a l’ocupació) i ofereix  420 € per cada més 
que dura la formació sempre que s’obtingui un certificat 
d’aprofitament i d’assistència. És un programa per als joves que no 
estan cursant estudis, es matriculen i per incentivar-ne 
l’aprofitament, ja que la beca només es cobra si s’aproven els cursos. 
 

D’altra banda, cal fer menció a serveis i programes de suport a la Garantia 
Juvenil que malgrat tenen un abast més ample quant a la població 
destinatària, resulten clau perquè la majoria d’usuaris són joves o perquè 
permeten  l’aterrament  dels programes i mesures a nivell local.  
 

 Els punts d’orientació acadèmica i professional (POAP) ofereixen 
als demandants d’ocupació i als estudiants un servei d’orientació i 
d’informació transversal en matèria de formació professional, servei 
conjunt entre l’Administració educativa i la laboral. L’objectiu és 
facilitar-los informació clau per comprendre el Sistema Integrat de 
Qualificacions i Formació Professional, les vies d’accés a les 
titulacions reglades o a la formació basada en certificats de 
professionalitat i les convalidacions possibles.   

Actualment hi ha sis punts d’orientació acadèmica i professional 
distribuïts per Palma (2), Marratxí, Sa Pobla, Maó i Eivissa ciutat. Es 
fan servir instal·lacions de la Conselleria d’Educació, centres 
educatius per a persones adultes i centres integrats de formació 
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professional. El Servei esta adreçat a qualsevol persona interessada 
en informar-se sobre educació i formació però molts dels usuaris són 
persones joves inscrites o sense inscriure a la Garantia Juvenil. 

 SOIB Formació dual en empreses és un programa per millorar 
l’ocupabilitat, la qualificació a través de certificats de professionalitat i 
la inserció laboral de les persones participants a través de contractes 
de formació i aprenentatge en un règim d’alternança d’activitat 
laboral retribuïda. La diferència principal amb els programes de 
formació i ocupació més tradicionals rau en què hi participen 
empreses, amb o sense ànim de lucre, oferint un contracte de feina al 
o la jove durant un any de manera que es combina la formació i 
l’ocupació. Actualment, hi ha dues grans línies de formació dual: una 
línia per a col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió social en què 
participen persones majors de 30 anys i, una segona, de formació 
dual específica de joves i centrada en els sectors estratègics de 
l’economia balear com l’hoteleria, la nàutica, mobles, TIC, calçat, 
bijuteria i comerç. 

 El agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) són 
treballadors contractats per les corporacions locals o les entitats que 
en depenen o hi estan vinculades, tenen com a missió principal 
col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives 
d’ocupació, fomentar l’ocupació i l’orientació per generar activitat 
empresarial, en un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere. 
Aquesta col·laboració es desenvolupa en una actuació conjunta i 
acordada entre l’entitat contractant i el SOIB que es qui finança les 
contractacions. 

Finalment, cal dir que els joves inscrits o no al Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil també poden participar de tots els programes i serveis dissenyats per 
al conjunt de demandants d’ocupació. Citarem els més coneguts sense ànim 
de ser exhaustius: la formació professional per a treballadors desocupats i/o 
ocupats, programa Eures de mobilitat, l’avaluació de competències clau, 
l’acreditació de l’experiència professional adquirida per vies no formals, 
foment de la contractació, promoció des de la Direcció General de Treball, 
Economia Social i Salut laboral de l’autoocupació o incorporació a 
cooperatives com a socis treballadors i, per acabar, l’assessorament a 
l’emprenedor que desenvolupa l’Institut d’Innovació de les Illes Balears.  
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Taula 3: Programes i serveis finançats amb càrrec a la Garantia Juvenil  

 
Font: SOIB 
 
7. Resultats clau de la Garantia Juvenil a les Balears 
El primer resultat que s’ha de destacar és la posada en marxa a la nostra 
comunitat del Sistema de Garantia Juvenil en la legislatura 2015-2019, la qual cosa 
ha suposat donar una resposta integral a les necessitats del jovent en matèria de 
formació i ocupació, amb una sèrie de passes clau com són la captació de gent 
jove, la inscripció en la plataforma nacional, el disseny de  mesures rellevants, el 
seguiment de les actuacions i la gestió transparent per una utilització adequada 
dels fons. 
 

PROGRAMES I SERVEIS EXCLUSIUS DE GARANTIA JUVENIL

DATA 

PUBLICACIÓ 

BOIB ESTAT

Projectes mixts d’ocupació i formació per a persones joves de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons 

Social Europeu, a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil pel període 2014-2020 i de la 

Iniciativa d’Ocupació Juvenil

20/10/2015 Executat

Projectes mixts d’ocupació i formació per a persones joves de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons 

Social Europeu, a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil pel període 2014-2020 i de la 

Iniciativa d’Ocupació Juvenil

02/08/2015 Executat

Programa SOIB JOVE formació i ocupació (majors 16 anys y menor de 30 anys) 08/07/2015 En execució

Convocatòria de subvencions per finançar projectes d’experiència professional per a l’ocupació dels 

joves amb estudis de grau superior a les Illes Balears (Joves Qualificats-entitats Locals)

12/10/2016 Executat

Programa SOIB JOVE - Qualificats entitats locals 2017 15/07/2017 En execució

Programa SOIB JOVE- Qualificats sector públic instrumental 02/09/2017 En execució

Programa SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2018 12/07/2018 Obert termini

Convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit 2016 10/09/2016 Executat

Convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit 2017 20/06/2017 En execució

Convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per a l’estudi del programa de segona oportunitat per a 

persones desocupades 2018

10/03/2018 Obert termini

Convocatòria de subvencions SOIB JOVE Itineraris Integrals d’Inserció 30/03/2018 En execució

Servei Soib Jove Orientació Inici 2018 En execució

SOIB-FUEIB Orientació Universitària Inici 2018 En execució
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Sens dubte, la Garantia Juvenil ha significat una empenta important per millorar el 
coneixement sistemàtic del col·lectiu de gent jove i abordar-lo de manera integral 
des de la segmentació i personalització de les actuacions en funció de la diversitat 
juvenil. La metodologia d’especialització arran de l’aplicació de la Garantia Juvenil 
ha facilitat la rellevància de les mesures i ha incrementat l’impacte en 
l’ocupabilitat del jovent. 
 
Taula 5: Beneficiaris de programes i serveis de la Garantia Juvenil. Dades avançades a 
10 de desembre de 2018. 

 
        Font:  SOIB 
 
El nombre de joves beneficiaris de mesures exclusives de Garantia juvenil ja és de 
4.586 i, si hi afegim els beneficiaris dels programes de suport, s’arriba a 20.063, 
però s’ha de destacar la qualitat i la intensitat d’algunes mesures com són les que 
tenen a veure amb foment de la contractació com la formació dual, els programes 
de formació i ocupació i el SOIB Joves qualificats per la qualitat i durada de la 
contractació que gaudeixen els joves. 

Una anàlisi global del col·lectiu, fet a juny de 2018, amb independència de les 
mesures, indica que hi ha més dones beneficiàries (52,9 %) que homes (47,1 %) i la 
majoria tenen manco de 25 anys (61,23 %), respecte dels nivells de qualificació la 
majoria tenen com a màxim fins a ESO (50,2 %), però també són beneficiaris un 
grup important de joves amb qualificació d’FP superior o estudis universitaris 
(28,7 %). 

La distribució territorials dels joves beneficiaris, encara que es tracta d’un avanç, 
mostra un forta concentració a Mallorca (73,7 %) i, en segon lloc, a Menorca (16,7 
%) malgrat que compta amb menor població juvenil que Eivissa (8,95 %). 
Finalment, hem de destacar que la Garantia Juvenil també arriba a Formentera 
(0,6 %).  

BENEFICIARIS 

SOIB JOVE formació i ocupació 513

SOIB Beques d'èxit 527

SOIB Joves qualificats 1.317

SOIB Jove Itineraris Integrals d'Inserció 1.875

Servei Jove Orientació 354

Formació Dual a empreses i ONGs* 650

AODL 60

POAP 14.767

20.063

* La Formació Dual només inclou els beneficiaris que són cofinançats per Garantia Juvenil. El programa Pilot 

de Formació Dual de l'any 2015 es va finançar amb fons propis de la CAIB.

PROGRAMES DE SUPORT A LA 

GARANTIA JUVENIL

TOTAL

PROGRAMES I SERVEIS DE GARANTIA JUVENIL 

PROGRAMES I SERVEIS 

EXCLUSIUS DE GARANTIA 

JUVENIL
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També cal fer esment, com a resultat clau, que la Unitat Administradora del Fons 
Social Europeu (UAFSE) ha considerat el SOIB, a 31 de desembre de 2017, com a 
servei públic d’ocupació amb major volum d’execució pressupostària certificada 
del Programa Operatiu de Garantia Juvenil, segons els criteris de traçabilitat del 
Fons Social Europeu. La qual cosa converteix les Illes Balears en una de les 
comunitats autònomes amb major percentatge relatiu de despesa feta i 
acreditada per l’Estat. És un indicador unívoc  de desplegament i execució de 
programes i serveis vinculats amb la Garantia Juvenil.  
 

8. Impacte de la Garantia Juvenil en els joves  
 
És evident que la possibilitat de participar en qualsevol programa de formació, 
ocupació o educació té un impacte significatiu en les principals dimensions del 
joves, des de les més psicològiques, com l’autoestima, passant per les socials, 
com la inclusió o el sentit de pertinença, i acabant en les relacionades amb 
l’ocupabilitat del jove en termes d’inserció i ajust en relació amb els requeriments 
del mercat laboral. 
 
No obstant això, una veritable passa endavant per conèixer l’impacte de la 
Garantia Juvenil i la idoneïtat de la despesa és saber la taxa d’inserció posterior 
del beneficiari i  l’efecte diferencial que la participació en el programa li ha 
suposat respecte dels joves que no han participat i, estadísticament, són similars. 
Per això, es fa un seguiment dels beneficiaris en acabar el programa a través de  
les bases de dades de contractació i afiliació de la seguretat social i, també, 
s’apliquen models economètrics que comparen els joves participants amb altres 
de característiques semblants.   

 
Taula 5: Eficiència de les polítiques actives d’ocupació de Garantia juvenil del SOIB 

 
  Font: SOIB i Direcció General d’Ocupació i Economia 
 
Els programes avaluats actualment indiquen que la participació dels joves suposa 
que, transcorreguts 6 mesos des que ha acabat la mesura, un mínim del 58 % ha 
aconseguit una feina i la probabilitat puja fins al 72,6 % quan es tracta de 

PROGRAMES /SERVEIS

PROBABILITAT D'OBTENIR 

QUALQUE CONTRACTE 

TRANSCORREGUTS 6 MESOS

EFECTE DIFERENCIAL 

PARTICIPAR PROGRAMA

ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ 59,30% ND

PROGRAMES MIXTES FORMACIÓ I OCUPACIÓ 72,57% 11,28%

SOIB JOVES QUALIFICATS 2016 58% ND
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programes de formació i ocupació. Per tant, els índexs d’ocupabilitat són alts i 
suggereixen que la inserció laboral posterior és significativa.    
 
Finalment, cal destacar que l’efecte diferencial es també significatiu (11,3 %), és a 
dir, els joves que participen en els programes de formació i ocupació tenen un 
11,35 % més de probabilitats de trobar una feina abans de 6 mesos que els joves 
que no participen en el programa. Aquesta dada, per si mateixa, mostra, per tant, 
l’eficàcia diferencial d’aquesta mesura.  

 
9. Conclusió 
 
El Govern de les Illes Balears ha estès la Garantia Juvenil a les Illes Balears com 
una alternativa rellevant per capacitar i incorporar els joves en el mercat laboral. 
És una actuació dissenyada específicament per als joves, amb un grau d’èxit 
elevat i on hi ha una paritat entre homes i dones beneficiàries.   
 
La principal virtut d’aquest programa és l’aproximació global i amb una estratègia 
integral als problemes d’ocupabilitat dels joves. En aquest sentit, no hi ha dubte 
que amb el temps la Garantia Juvenil haurà suposat un canvi de paradigma en 
l’aproximació dels serveis d’ocupació als diferents col·lectius. 
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