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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
12266 Reial decret llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls 

del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

I

Afavorir l’ocupabilitat i la inserció dels joves en el mercat de treball continua sent una 
de les prioritats del Govern d’Espanya, que requereix la concentració d’esforços 
significatius a través de polítiques públiques específiques i la coordinació de tots els actors 
que intervenen en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

En aquest context, les reformes estructurals que s’apliquen a Espanya des de principis 
de 2012 persegueixen quatre objectius fonamentals: millorar l’ocupabilitat dels joves, 
augmentar la qualitat i l’estabilitat de l’ocupació, promoure la igualtat d’oportunitats en 
l’accés al mercat laboral i fomentar l’esperit emprenedor.

El febrer de 2013 el Consell Europeu va decidir posar en marxa la Iniciativa d’Ocupació 
Juvenil, en el marc financer plurianual per al període 2014-2020, amb una dotació de 6.000 
milions d’euros per donar suport a les mesures establertes en el paquet d’ocupació juvenil 
proposat per la Comissió Europea el 5 de desembre de 2012 i, en particular, la Garantia 
Juvenil.

L’abril de 2013 el Consell de Ministres d’Ocupació, Afers Socials i Consum de la Unió 
Europea va acordar l’establiment d’una garantia juvenil, i amb això es va reconèixer la 
situació particularment difícil dels joves europeus.

Espanya va ser dels primers estats membres a acollir-se a aquesta iniciativa per 
a la qual cosa, el desembre de 2013, va aprovar el Pla nacional d’implantació de la 
Garantia Juvenil a Espanya, en coherència amb l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació 
jove 2013-2016 i d’acord amb el marc normatiu dels Fons estructurals i d’inversió de la 
Unió Europea 2014-2020.

El 17 de desembre de 2013 es va aprovar el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el 
Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell, que regula específicament la Iniciativa 
d’Ocupació Juvenil com a instrument financer que doni suport a la lluita contra la 
desocupació juvenil en els estats membres de la Unió Europea.

La Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la 
competitivitat i l’eficiència, va prendre en consideració les directrius contingudes a la 
Recomanació del Consell Europeu de 22 d’abril de 2013 i va fixar les bases del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil.

El juliol de 2015, la disposició final dotzena de la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de 
mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures 
d’ordre social, va estendre els beneficis del Sistema Nacional de Garantia Juvenil als joves 
majors de 25 anys i menors de 30 mentre la seva taxa d’atur superi el 20 per cent, segons 
l’Enquesta de població activa corresponent a l’últim trimestre de l’any.

Les diferents administracions públiques involucrades en el sistema han adoptat mesures 
dirigides a combatre la desocupació juvenil i han portat a terme actuacions dirigides a 
afavorir la intermediació laboral, millorar l’ocupabilitat, donar suport a la contractació i 
fomentar l’emprenedoria. Si bé, a dia d’avui, la lluita contra la desocupació juvenil té per 
davant importants reptes per afrontar, per la qual cosa es fa necessari destinar recursos 
específics als joves de manera coordinada amb tots els actors que intervenen en el sistema.

Les mesures implementades estan donant resultats. Gràcies a aquestes, i a l’esforç de 
la societat espanyola, s’ha reduït en 15 punts la taxa d’atur juvenil en els últims 
tres anys, 1 de cada 3 joves que abandona la desocupació en la zona euro ho fa a 
Espanya, i la contractació indefinida de joves s’incrementa un 30 per cent respecte a 2011.
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No obstant això, la desocupació juvenil espanyola continua sent de les més altes 
d’Europa, el 46,5 per cent de joves entre 16 i 24 anys, i el seu descens es manté com un dels 
principals reptes a afrontar, per la qual cosa és urgent adoptar mesures eficaces per aturar-ho.

D’acord amb el que disposen el 92.3 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, i l’article 7 del Reglament (UE, 
Euratom) núm. 1311/2013, del Consell, de 2 de desembre de 2013, pel qual s’estableix 
el Marc financer plurianual per al període 2014-2020, la revisió del Marc financer 
plurianual 2014-2020, portada a terme per la Comissió Europea mitjançant la seva 
Comunicació COM(2006) 311 final, de 30 de juny de 2016, ha suposat un increment de 
recursos financers per a Espanya en el marc de la política de cohesió que, prioritàriament, 
s’han d’utilitzar en l’àmbit de l’ocupació juvenil.

Per això, és important continuar enfortint el Sistema Nacional de Garantia Juvenil 
mitjançant l’adopció de mesures dirigides a millorar la inscripció i l’atenció en el Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil i incentivar l’ocupabilitat i l’ocupació dels joves. Les millores 
implementades en el fitxer redundaran en benefici del sistema, ja que, a més d’una llista 
única de demanda i suport per a la inscripció, el fitxer és una eina essencial per al 
seguiment de les accions i els programes i l’avaluació dels resultats assolits.

II

Aquest Reial decret llei s’estructura en dos capítols, integrats per tres articles, una 
disposició transitòria i tres disposicions finals.

El primer capítol introdueix modificacions significatives a la Llei 18/2014, de 15 
d’octubre, que han d’afavorir l’accés i la inscripció de joves al Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil, i que han de millorar la gestió i eficàcia del Sistema. Les mesures d’aquest capítol 
han de contribuir a més a fer un ús ple i òptim dels instruments de finançament de la 
política de cohesió.

En primer lloc, se simplifiquen els requisits que es fixaven per poder ser beneficiari del 
Sistema Nacional de Garantia Juvenil, respectant en tot cas els requeriments derivats de 
la normativa comunitària.

En segon lloc, es permet que totes les entitats participants en el Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil puguin establir procediments específics, de conformitat amb el Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social, per a la inscripció dels joves en el fitxer únic del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil.

En tercer lloc, es possibilita que tots els joves inscrits com a demandants d’ocupació en 
els serveis públics d’ocupació que compleixin els requisits de la Garantia Juvenil siguin 
inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, fins i tot amb efectes retroactius, en cas 
que hagin participat o estiguin participant en alguna de les actuacions previstes pel Sistema.

A més, es preveu la participació dels interlocutors socials en el procediment d’inscripció 
dels joves i en la Comissió Delegada de Seguiment i Avaluació del Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil, fet que ha de permetre que els interlocutors socials participin activament 
en tots els nivells del sistema. A la Comissió Delegada també s’incorporen el Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, entenent 
que les solucions a la Garantia Juvenil han de venir del treball conjunt dels àmbits 
d’ocupació, educació, serveis socials i joventut.

El segon capítol estableix la conversió de reduccions a la cotització a la Seguretat 
Social en bonificacions, amb càrrec al pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal, 
quan es tracti de mesures en benefici de joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil. Per a això, introdueix modificacions a la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del 
treball autònom, i a la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat laboral.

III

En el present Reial decret llei concorre la circumstància de l’extraordinària i urgent 
necessitat que exigeix l’article 86 de la Constitució espanyola per diferents raons.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 310  Dissabte 24 de desembre de 2016  Secc. I. Pàg. 3

En primer lloc, la lluita contra la desocupació juvenil i l’adopció de mesures encaminades 
a millorar la situació dels joves desocupats sempre han de ser considerades urgents i 
necessàries. Malgrat la disminució gradual experimentada per la taxa de desocupació 
juvenil en els últims anys, el percentatge de desocupació juvenil encara elevat fa necessària 
l’adopció de millores urgents en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

L’exigua legislatura passada i l’any de Govern en funcions han impedit adoptar 
mesures legislatives de reformes del sistema i disposar del temps necessari per a la 
tramitació ordinària de les modificacions legals que preveu aquest Reial decret llei.

Les modificacions al Sistema Nacional de Garantia Juvenil que recull el capítol I han 
de permetre, de manera immediata, que més joves tinguin accés a les oportunitats de la 
Garantia Juvenil i, per tant, això s’ha de facilitar sense demora per part del Govern. La 
urgència de les mesures es justifica per la necessitat que la millora de la gestió 
administrativa del sistema redundi en una utilització pressupostària adequada dels fons 
procedents de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i del Fons Social Europeu dins dels terminis 
d’execució que estableix la normativa de la Unió Europea.

Per la seva banda, la conversió de reduccions en bonificacions ha de contribuir, no 
només a la continuïtat d’aquestes mesures de foment a la contractació, sinó també, de 
manera immediata, a la sostenibilitat del nostre sistema de protecció social.

Es tracta, en conseqüència, de posar en marxa una sèrie de mesures la necessitat de 
les quals és extraordinària, segons les dades d’ocupació en aquest grup de població; i 
urgent, per la celeritat amb la qual s’ha de reforçar el Sistema Nacional de Garantia Juvenil 
per millorar l’efectivitat en la lluita contra la desocupació juvenil.

En segon lloc, concorre l’extraordinària i urgent necessitat que esmenta l’article 86 de 
la Constitució espanyola a causa que en pocs dies conclou l’exercici econòmic 2016 i és 
imprescindible començar a posar en funcionament les mesures recollides en aquest Reial 
decret llei com més aviat millor, dins de l’any 2016, perquè pugui tenir lloc un aprofitament 
adequat dels fons addicionals de la Unió Europea que es van generar en virtut del 
reajustament del Marc financer plurianual establert per la Comunicació de la Comissió 
COM(2016) 311 final, de 30 de juny de 2016.

Les mesures aprovades en aquest Reial decret llei es van aprovar per unanimitat a la 
reunió de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals celebrada el dia 19 de gener 
de 2016, i es van debatre i acordar en el si del diàleg social amb els interlocutors socials.

En virtut d’això, en ús de l’autorització concedida a l’article 86 de la Constitució, a 
proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres a la reunió del dia 23 de desembre de 2016,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Article 1. Modificació de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents 
per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

La Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la 
competitivitat i l’eficàcia, queda modificada de la manera següent:

U. L’article 88 queda redactat en els termes següents:

«Article 88. Àmbit d’aplicació.

Els subjectes que participen en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil són els 
següents:

a) L’Administració General de l’Estat, així com les entitats de dret públic 
vinculades o que en depenen, cada una en l’àmbit de les seves competències.
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b) Les administracions de les comunitats autònomes, així com les entitats de 
dret públic vinculades o que en depenen, cada una en l’àmbit de les seves 
competències.

c) Les entitats que integren l’Administració local, així com les entitats de dret 
públic vinculades o que en depenen, cada una en l’àmbit de les seves competències.

d) Els interlocutors socials i les entitats que actuïn en l’àmbit privat.
e) Els joves majors de 16 anys i menors de 25, o menors de 30 anys en el cas 

de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, que 
compleixin els requisits que recull aquesta Llei per beneficiar-se d’una acció 
derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Així mateix, els joves majors de 25 anys i menors de 30 que compleixin els 
requisits que recull aquesta Llei per beneficiar-se d’una acció derivada del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil, fins que la taxa de desocupació d’aquest col·lectiu se 
situï per sota del 20 per cent, segons l’Enquesta de població activa corresponent a 
l’últim trimestre de l’any.»

Dos. La lletra a) de l’article 90.1 queda redactada en els termes següents:

«a) Que tots els joves a què es refereix l’article 88.e), no ocupats ni integrats en 
els sistemes d’educació o formació, puguin rebre una oferta de feina, educació o 
formació, inclosa la formació d’aprenent o període de pràctiques, després d’acabar 
l’educació formal o quedar desocupats, a través de la implantació d’un Sistema de 
Garantia Juvenil que han de desenvolupar en els seus marcs competencials 
respectius les entitats a què es refereixen les lletres a), b), c) i d) de l’article 88.

Es pot prestar l’atenció als joves que compleixin els requisits que estableix 
l’article 97, independentment de la seva inscripció o no com a demandants de feina, 
i s’ha de vincular a la realització d’un perfil amb les característiques de la persona a 
atendre.»

Tres. Els apartats 4, 5 i 6 de l’article 92 queden redactats en els termes següents:

«4. Contra les resolucions de l’òrgan responsable del fitxer es pot interposar 
recurs d’alçada davant la Secretaria d’Estat d’Ocupació, en la forma i els terminis 
previstos als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions publiques.

5. Addicionalment, els subjectes que preveuen les lletres a), b), c) i d) de 
l’article 88, en l’àmbit de les seves competències, poden utilitzar la informació 
disponible en els seus fitxers específics per facilitar la inscripció i el tractament de la 
informació en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, sempre que compleixin els 
requisits que estableix la present secció. Aquests fitxers han de contenir, en tot cas, 
el conjunt de dades indicades a l’article 95, sense perjudici de les especificacions 
addicionals que pugui requerir el titular del fitxer.

Els fitxers específics a què es refereix el paràgraf anterior, així com l’accés a 
aquests, queden subjectes al que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i les seves disposicions de 
desplegament.

Independentment del fitxer utilitzat per a la introducció de la informació, les 
dades registrades s’han de custodiar en un únic sistema informàtic, en el qual s’ha 
de dipositar la informació generada i que ha de permetre la integració amb altres 
sistemes, per garantir el compliment del que preveu l’article 91.

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha d’establir el mecanisme per donar 
compliment al que estableix el paràgraf anterior.

6. Les entitats i els subjectes a què es refereixen les lletres a), b), c) i d) de 
l’article 88 han de tenir accés al fitxer i disposar de la informació necessària, als 
efectes de poder exercir les accions necessàries derivades del Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil.»
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Quatre. Les lletres a), e) i f) de l’article 93 queden redactades en els termes següents:

«a) Servir de suport, en el seu àmbit d’aplicació, per a la conservació i l’accés, 
per part de les entitats a què es refereixen les lletres a), b), c) i d) de l’article 88, a 
les dades de les persones usuàries inscrites en el Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil.»

«e) Disposar d’un perfil bàsic de cada jove registrat, que pot ser complementat 
per les entitats a què es refereixen les lletres a), b), c) i d) de l’article 88, de 
conformitat amb l’avaluació dels atributs definits per a cada acció o mesura del 
Catàleg únic d’actuacions desenvolupat en el Pla nacional d’implantació de la 
Garantia Juvenil.»

«f) Facilitar, als subjectes recollits a les lletres a), b), c) i d) de l’article 88 com 
a ens que s’han d’ocupar de l’atenció als usuaris beneficiaris del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil, la informació necessària per elaborar els itineraris i comprovar 
el compliment dels requisits exigibles de conformitat amb el contingut de les 
convocatòries i de les accions que puguin dur a terme.»

Cinc. Els apartats 1 i 2 de l’article 94 queden redactats en els termes següents:

«1. El fitxer s’ha d’implementar en suport electrònic i el seu disseny i estructura 
han de permetre a les entitats a què es refereixen les lletres a), b) c) i d) de l’article 
88 disposar de la informació necessària per dur a terme i justificar les actuacions 
que facin en l’àmbit del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Així mateix, ha de 
permetre que es pugui consultar per mitjans electrònics.

2. De conformitat amb el que disposa l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les 
comunicacions de les entitats descrites a les lletres a), b), c) i d) de l’article 88 amb 
el fitxer s’han de fer obligatòriament per mitjans electrònics.»

Sis. Les lletres a) i g) de l’article 95.1 queden redactades en els termes següents:

«a) Autorització de cessió i consulta de dades personals, per part de les 
persones i entitats que estableixen les lletres a), b), c) i d) de l’article 88.»

«g) Declaració responsable de les persones usuàries inscrites per la qual es 
declara la certesa de les dades facilitades i se subscriu un compromís de participació 
activa per aconseguir la màxima efectivitat del Sistema. En el cas dels demandants 
d’ocupació és suficient amb la seva inscripció en els serveis públics d’ocupació.»

Set. L’article 96 queda redactat en els termes següents:

«Article 96. Objecte de la inscripció.

Per beneficiar-se d’una acció derivada del marc de la Garantia Juvenil, és 
necessari inscriure’s amb l’objectiu que els subjectes que preveuen les lletres a), b), 
c) i d) de l’article 88 puguin identificar les persones interessades que compleixen els 
requisits que s’estableixen en aquesta Llei així com, amb caràcter previ a l’atenció, 
permetre obtenir les seves característiques personals, educatives, formatives, 
d’experiència laboral, entre d’altres, que són rellevants per a aquesta atenció.»

Vuit. L’article 97 queda redactat en els termes següents:

«Article 97. Requisits per a la inscripció.

S’estableixen els requisits següents per inscriure’s en el Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil:

a) Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió Europea o dels 
estats part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa que estiguin a 
Espanya en exercici de la lliure circulació i residència.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 310  Dissabte 24 de desembre de 2016  Secc. I. Pàg. 6

També s’hi poden inscriure els estrangers titulars d’una autorització per residir 
en territori espanyol que habiliti per treballar.

b) Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.
c) Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys en el cas de 

persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment 
de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, o tenir més 
de 25 anys i menys de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer 
del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d’aquest col·lectiu 
sigui igual o superior al 20 per cent, segons l’Enquesta de població activa 
corresponent a l’últim trimestre de l’any.

d) No haver treballat el dia natural anterior a la data de presentació de la 
sol·licitud.

e) No haver rebut accions educatives el dia natural anterior a la data de 
presentació de la sol·licitud.

f) No haver rebut accions formatives el dia natural anterior a la data de 
presentació de la sol·licitud.

g) Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil i adquirir un compromís de participació activa en les 
actuacions que es duguin a terme en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels 
demandants d’ocupació és suficient amb la seva inscripció en els serveis públics 
d’ocupació.»

Nou. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 98 i s’afegeix un nou apartat 5, i 
l’actual apartat 5 passa a ser l’apartat 6, amb la redacció següent:

«3. Per als supòsits de persones en risc d’exclusió social, acreditats 
degudament mitjançant un certificat dels serveis socials pertinents, i/o discapacitat 
reconeguda igual o superior al 33 per cent, es pot sol·licitar la inscripció de manera 
no telemàtica mitjançant la presentació d’un formulari habilitat per a aquest propòsit 
pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a les oficines de registre de l’Administració 
General de l’Estat i de les comunitats autònomes i de les entitats que estableix 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques.

4. Addicionalment, els subjectes que preveuen les lletres a), b), c) i d) de 
l’article 88, de conformitat amb el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, poden 
implantar, en l’àmbit de les seves competències, mecanismes específics per a la 
inscripció. En tot cas, s’estableixen com a requisits per a la inscripció els que recull 
l’article 97.

Independentment del procediment d’inscripció utilitzat per a la introducció de la 
informació inicial, les dades registrades s’han de custodiar en un únic sistema 
informàtic, en el qual s’ha de dipositar la informació generada i que ha de permetre 
la integració amb la resta de sistemes.

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha d’establir el mecanisme per donar 
compliment al que estableix el paràgraf anterior.

5. La inscripció o renovació com a demandant d’ocupació en un servei públic 
d’ocupació implica la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, si es 
compleixen els requisits que recull l’article 97. La data d’inscripció en el Sistema s’ha 
de correspondre amb la data d’inscripció o de renovació com a demandant 
d’ocupació.

A aquests efectes, es considera que es compleix el requisit que estableix la lletra 
g) de l’article 97 en el moment en què s’hagi procedit a la inscripció com a demandant 
d’ocupació.

Addicionalment, els serveis públics d’ocupació poden sol·licitar la inscripció en 
el Sistema Nacional de Garantia Juvenil de les persones inscrites com a demandants 
d’ocupació, des de l’1 de setembre de 2013 fins a l’entrada en vigor d’aquesta 
norma, que hagin participat en alguna de les accions que recull l’article 106 i, a l’inici 
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de l’acció, complien els requisits que recull l’article 105. En aquest cas, la data 
d’inscripció s’ha de correspondre amb la data d’inici de l’acció. Així mateix, els 
serveis públics d’ocupació han d’informar d’aquesta circumstància la persona 
interessada als efectes que aquesta pugui exercir els seus drets d’accés, 
modificació, cancel·lació i oposició.

6. Una vegada comprovat que el sol·licitant reuneix els requisits bàsics de la 
Garantia Juvenil que recull l’article 97, s’ha de resoldre la sol·licitud amb la inscripció 
en el fitxer habilitat, fet que s’ha de comunicar a l’interessat. En cas contrari, s’ha de 
desestimar la seva sol·licitud, circumstància que se li ha de comunicar.

Si mitjançant la sol·licitud d’inscripció a través de formulari no s’acrediten els 
requisits que assenyala l’article 97, s’ha de requerir la persona interessada perquè 
procedeixi a esmenar-ho.

La Direcció General del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que tingui 
atribuïdes les competències per a l’administració del Fons Social Europeu és l’òrgan 
encarregat de resoldre sobre la inscripció en el fitxer habilitat.

La inscripció en el fitxer posa fi al procediment d’inscripció en el Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil. Contra les resolucions de l’òrgan responsable del 
fitxer es pot interposar recurs d’alçada davant la Secretaria d’Estat d’Ocupació, en 
la forma i els terminis que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.»

Deu. L’article 99 queda redactat en els termes següents:

«Article 99. Llista única de demanda.

1. Les persones interessades en l’atenció del Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil, inscrites en el fitxer creat a aquest efecte, passen a constituir una llista 
única de demanda a disposició dels subjectes inclosos a les lletres a), b), c) i d) de 
l’article 88, que s’han d’identificar pels mecanismes oportuns, mentre es garanteix 
que les seves actuacions es fan en el marc de Garantia Juvenil i de conformitat amb 
el que preveu aquesta norma.

2. La llista única ha de ser tractada i ordenada per part dels subjectes inclosos a 
les lletres a), b) c) i d) de l’article 88, els quals han d’utilitzar aquestes dades d’acord 
amb els seus criteris de selecció i/o les normes que regulin les seves pròpies 
convocatòries o accions en el desenvolupament dels objectius que preveu l’article 90.

3. El tractament i l’ordenació de la llista única de demanda del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil té per objecte la identificació de les persones inscrites 
en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que compleixen els requisits establerts 
pels subjectes inclosos a les lletres a), b) c) i d) de l’article 88, i és responsabilitat 
d’aquests la selecció de beneficiaris i la integració de la informació generada, per a 
l’actualització del sistema.»

Onze. L’apartat 2 de l’article 100 queda redactat en els termes següents:

«2. Cadascun dels subjectes a què es refereixen les lletres a), b), c) i d) de 
l’article 88 i l’article 92 ha de portar a terme la comprovació de la veracitat de les 
dades de què disposin abans de remetre-les al fitxer.»

Dotze. Els apartats 2 i 3 i el primer paràgraf de l’apartat 4 de l’article 101 queden 
redactats en els termes següents:

«2. L’usuari inscrit en el sistema es pot donar de baixa en qualsevol moment, i 
amb aquest acte desisteix de participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil 
a partir de la data de baixa en el fitxer.

3. Addicionalment, els subjectes que preveuen les lletres a), b), c) i d) de 
l’article 88 que hagin establert fitxers propis han d’implantar, en l’àmbit de les seves 
competències, mecanismes específics perquè els usuaris inscrits puguin tramitar la 
seva baixa en el sistema.
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Independentment dels procediments de baixa esmentats, les dades s’han de 
custodiar en un únic sistema informàtic, en el qual s’ha de dipositar la informació 
generada i que ha de permetre la integració amb altres sistemes.

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha d’establir el mecanisme per donar 
compliment al que estableix aquest apartat.»

«4. La baixa en el sistema es produeix d’ofici quan un usuari inscrit compleix 
l’edat límit aplicable en el moment de la seva inscripció de conformitat amb 
l’article 97.c), i ha estat atès prèviament amb alguna de les mesures implementades 
per part dels subjectes inclosos a les lletres a), b), c) i d) de l’article 88.»

Tretze. L’article 102 queda redactat en els termes següents:

«Article 102. Accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició davant la Direcció General del Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social que tingui atribuïda la competència per a l’administració del Fons Social 
Europeu, en els termes establerts al títol III del Reglament de desplegament de la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Addicionalment, els subjectes que preveuen les lletres a), b), c) i d) de 
l’article 88 que hagin establert fitxers propis han d’implantar, en l’àmbit de les seves 
competències, mecanismes específics d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
en els mateixos termes a què es refereix el paràgraf anterior.

En tot cas, el tractament de les dades contingudes en els fitxers a què es refereix 
el paràgraf anterior, així com l’accés a aquests, queda subjecte al que disposen la 
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, i les seves disposicions de desplegament.»

Catorze. L’article 103 queda redactat en els termes següents:

«Article 103. Cessió de dades.

1. La inscripció a través dels procediments que estableix l’article 98 comporta 
l’autorització de l’intercanvi i la cessió de les seves dades personals entre els 
subjectes que preveuen les lletres a), b), c) i d) de l’article 88.

2. La cessió de dades s’ha de fer amb les garanties i en les condicions que 
estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i la resta de disposicions reguladores de la matèria.

3. El suport, format i altres característiques de l’intercanvi de dades els ha de 
determinar el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, després de consultar el 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i les parts responsables del desenvolupament 
d’actuacions dins del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.»

Quinze. Els apartats 1, 2 i 5 de l’article 105 queden redactats en els termes següents:

«1. Per ser beneficiari de les mesures o accions previstes a l’article 106, és 
necessària la inscripció i inclusió a la llista única de demanda, el compliment dels 
requisits específics exigits a les convocatòries o a les accions que duguin a terme 
qualsevol dels subjectes inclosos a les lletres a), b) c) i d) de l’article 88.

Transcorreguts quatre mesos des de la data d’inscripció en el Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil s’ha de comprovar, amb caràcter previ a prestar qualsevol tipus 
d’atenció, que se segueixen complint els requisits que van permetre la inscripció del 
jove, és a dir:

a) No haver treballat el dia natural anterior al moment de rebre l’actuació.
b) No haver rebut accions educatives el dia natural anterior al moment de 

rebre l’actuació.
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c) No haver rebut accions formatives el dia natural anterior al moment de rebre 
l’actuació.

Els requisits previstos a les lletres b) i c) d’aquest apartat no són aplicables per 
al gaudi de les mesures que preveuen les lletres c) i d) de l’article 106, així com dels 
incentius previstos als articles 107, 108 i 109.

En el supòsit de persones beneficiàries d’alguna mesura o acció previstes a 
l’article 106 que, a 1 de gener de 2017, no estaven inscrites en el Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil, es té en compte el que estableix l’apartat cinquè de l’article 98.

2. El desenvolupament del procés d’atenció a partir de la llista única de 
demanda s’han de fer, en l’àmbit de les seves competències, per part dels subjectes 
inclosos a les lletres a), b), c) i d) de l’article 88.»

«5. Es considera atès qualsevol subjecte que compleixi els requisits descrits a 
l’apartat 1, hagi acceptat ser beneficiari i rebi qualsevol de les actuacions que es 
duguin a terme. En el supòsit de rebuig a la proposta d’actuació oferta, els subjectes 
inclosos a les lletres a), b) c) i d) de l’article 88 han d’avaluar la situació i han de 
determinar la conveniència d’oferir altres actuacions als subjectes que s’hagin tingut 
en compte com a beneficiaris i no compleixin el requisit de participació activa.»

Setze. L’article 112 queda redactat en els termes següents:

«Article 112. Coordinació i seguiment.

a) La coordinació d’actuacions i el seguiment de la implantació i el 
desenvolupament del Sistema Nacional de Garantia Juvenil s’ha de dur a terme en 
l’àmbit de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals a través d’una 
comissió delegada de seguiment i avaluació del Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil.

Aquesta Comissió tindrà atribuïdes competències de coordinació i suport, així 
com de control de les activitats que s’han de dur a terme per a l’execució del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil. Pot crear i desenvolupar els grups de treball específics 
que consideri necessaris per l’exercici de les competències esmentades.

La comissió ha d’estar integrada per un màxim de tres representants de 
cadascuna de les comunitats autònomes participants en la Conferència Sectorial 
d’Ocupació i Afers Laborals d’entre els àmbits d’ocupació, educació, serveis socials 
i/o joventut, així com pels organismes intermedis del Fons Social Europeu de les 
comunitats autònomes i pels interlocutors socials. Igualment, han de formar part de 
la comissió els membres que designi el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en 
l’àmbit de la direcció general que tingui atribuïdes les competències per a 
l’administració del Fons Social Europeu i en l’àmbit del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal, un representant del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, un representant 
del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, així com qualsevol altre membre 
que sigui competent per raó de la matèria.

Sense perjudici d’això, pot formar part de la comissió qualsevol altre subjecte 
diferent dels indicats quan així s’acordi en el si de la comissió, amb l’abast i la 
representativitat que aquesta disposi.

Ha de presidir la comissió el titular de la Secretaria d’Estat d’Ocupació del 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i si no n’hi ha el titular de la direcció general 
que tingui atribuïdes les competències per a l’administració del Fons Social Europeu.

La comissió s’ha de reunir amb una periodicitat, almenys, trimestral.
b) Addicionalment, les comunitats autònomes poden implantar, en l’àmbit de 

les seves competències, mecanismes de coordinació per conèixer les actuacions 
que els subjectes que preveuen les lletres a), b), c) i d) de l’article 88 estan portant 
a terme en el seu territori. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha de designar 
un representant a aquest efecte.»
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Disset. L’apartat 1 de l’article 113 queda redactat en els termes següents:

«1. Els procediments regulats al capítol I del títol IV d’aquesta Llei es regeixen, 
en primer terme, pels preceptes que conté aquesta i, si s’escau, les seves normes 
de desplegament, i subsidiàriament, per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i altres normes 
complementàries.»

CAPÍTOL II

Conversió de reduccions en bonificacions de joves inscrits en el Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil

Article 2. Modificació de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom.

Amb efectes de l’1 de gener de 2017, s’afegeix un nou apartat 6 a l’article 31 de la 
Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, amb la redacció següent:

«6. Els beneficis en les cotitzacions que preveu aquest article consisteixen en 
una bonificació en el supòsit de treballadors per compte propi o autònoms inscrits en 
el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que compleixin els requisits establerts a 
l’article 105 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per 
al creixement, la competitivitat i l’eficiència, i aquesta bonificació s’aplica en els 
mateixos termes que els incentius previstos a l’apartat 1 i tenen dret així mateix a la 
bonificació addicional que preveu l’apartat 2.»

Article 3. Modificació de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma 
del mercat laboral.

Amb efectes de l’1 de gener de 2017, s’afegeix un nou apartat 5 a l’article 3 de la 
Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, amb la 
redacció següent:

«5. Els beneficis en les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de les 
empreses previstos en aquest article consisteixen en una bonificació quan la 
contractació es produeixi amb treballadors inscrits en el Sistema Nacional de 
Garantia Juvenil que compleixin els requisits establerts a l’article 105 de la Llei 
18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la 
competitivitat i l’eficiència, i aquesta bonificació s’aplica en els mateixos termes que 
les reduccions previstes en els apartats anteriors.»

Disposició transitòria única. Conversió de reduccions en bonificacions.

Les reduccions que, de conformitat amb el que preveuen l’article 31 de la Llei 20/2007, 
d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, i l’article 3 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, 
de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, es gaudien abans de l’1 de gener 
de 2017, passen a partir d’aquesta data a tenir la naturalesa de bonificacions en les 
cotitzacions socials en el cas de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil que compleixin els requisits establerts a l’article 105 de la Llei 18/2014, de 15 
d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, 
sense que en derivin efectes per als empresaris que gaudien d’aquestes.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.7a, 
13a i 17a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre les 
matèries de legislació laboral, sense perjudici de la seva execució pels òrgans de les 
comunitats autònomes; sobre les bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
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econòmica; i sobre el règim econòmic de la Seguretat Social, sense perjudici de l’execució 
dels seus serveis per les comunitats autònomes.

Disposició final segona. Facultats d’aplicació i desplegament.

Es faculta la persona titular del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social per dictar les 
disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’execució del que estableix 
aquest Reial decret llei.

Així mateix, es faculta la persona titular de la Direcció General del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal, en l’àmbit de les seves competències, per dictar totes les resolucions 
que siguin necessàries per aplicar aquest Reial decret llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 23 de desembre de 2016.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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