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1. Marc normatiu i estratègic

Marc normatiu

Reglament 2020/2093 de 17 de desembre de 2020 pel qual s’estableix 

el Marc Financer Plurianual 2021-2027

Reglament (UE)2021/1060 de disposicions comunes per als fons de 

gestió compartida

Reglament (UE) 2021/1057 de FSE+



1. Marc normatiu i estratègic

Marc estratègic

Pilar Europeu de Drets Socials

Informe país per Espanya. Annex D

Recomanacions específiques per país

Plans nacionals de Reforma

Estratègies nacionals, autonòmiques i locals



1. Marc normatiu i estratègic

Objectiu polític:

Una Europa més social mitjançant l’aplicació del Pilar

Europeu de Drets Socials.



2. Novetats període 2021-2027

S’unifica el pressupost de diversos fons:

FSE (Fons Social Europeu)

IOJ  (Iniciativa d’Ocupació Juvenil)

FEAD ( Fons d’Ajut Europeu per a les persones més Desfavorides)

EaSI ( Programa per a l’ocupació i la Innovació Social)

Gestió compartida/gestió directa i indirecta
Malgrat unificar el pressupost alguns fons s’executaran en règim de 

gestió compartida (Estats membres/CE) i altres s’executaran 

directament per la CE o per tercers.

Fons de gestió compartida:  FSE, IOJ i FEAD

Gestió directa: Easi



2. Novetats període 2021-2027 

Taxes de cofinançament:

Regions menys desenvolupades i ultraperifèriques: 85%

Regions en transició: 60%

Regions més desenvolupades: 40%

Desapareix la taxa específica IOJ i es preveu 90% per privació 

material i 95% per Innovació Social



2. Novetats període 2021-2027 

Canvis en la concentració temàtica

• Ocupació juvenil, mínim 12,5% de la despesa (estats amb taxes 

superiors a la mitjana europea de joves NINI o NOEF) Recomanació per Espanya de 

destinar el mateix import o més del que es va destinar al 2014-2020.

• Inclusió Social, mínim 25% 

• Garantia Infantil, 5% (als estats amb taxa de pobresa infantil superior a la 

mitjana europea)

• Privació material 3% no inclòs al 25% ni al 5% anteriors



3. Procés participatiu en la definició del 

programa

1. Elaboració de la diagnosi amb participació dels membres del Consell de

Direcció del SOC i 10 sessions participatives online, obertes a totes les

entitats del sistema d’ocupació de Catalunya.

2. Sessions de treball amb els membres del CDSOC, departaments i

organismes de la Generalitat de Catalunya i representants de la societat

civil (Tercer Sector i Consell Nacional de Dones de Catalunya) per

determinar quins objectius específics donaven millor resposta als reptes

de la diagnosi.

3. Observacions a l’esborrany del programa (CDSOC, departaments, Tercer

Sector i CNDC).

4. Procés d’informació pública a la pàgina web del SOC.



4. Prioritats i objectius específics 

seleccionats

Prioritats
1. Ocupació

2. Inclusió social (mínim 25%)

3. Educació i Formació

4. Privació material (mínim 3%)

5. Ocupació Juvenil (mínim 12,5%)

6. Innovació Social (màxim 5%, taxa de cofinançament del 95%)

7. Pobresa infantil (mínim 5%)

L’Assistència Tècnica no es un eix sinó que es podrà gastar fins un 4% 

del total del programa en concepte d’assistència tècnica.



4. Objectius específics 

Objectius específics de l’FSE +

a) Millorar l’accés a l’ocupació i a mesures d’activació de tots els demandats d’ocupació, i en particular de les

persones joves, especialment mitjançant l’aplicació de la Garantia Juvenil, dels aturats de llarga durada i els grups

desfavorits en el mercat laboral, i de les persones inactives, així com mitjançant la promoció de l’ocupació per compte

propi i l‘economia social.

c) Promoure una participació equilibrada de gènere en el mercat de treball, unes condicions de treball equitatives i

una millora de l’equilibri entre la vida laboral i la familiar, en particular mitjançant l’accés a uns serveis assequibles

d’atenció a la infància i d’atenció a les persones dependents.

e) Millorar la qualitat, inclusivitat, eficàcia i pertinença per al mercat laboral dels sistemes d’educació i formació,

també mitjançant la validació de l’aprenentatge no formal i informal, per donar suport a l’adquisició de competències

clau, incloses les capacitats empresarials i digitals i promovent la introducció de sistemes de formació dual i de formació

d’aprenents.

f) Promoure la igualtat d’accés a una educació i una formació de qualitat i inclusives i la seva culminació, en

particular per als grups desfavorits, des de l’educació infantil i les cures de la primera infància, tot passant per l’educació i

la formació generals i professionals, fins a l’educació superior, així com l’educació i l’aprenentatge de les persones adultes,

tot facilitant també la mobilitat per l'aprenentatge per a tothom i l’accessibilitat de les persones amb discapacitat.

h) Fomentar la inclusió activa a l’objecte de promoure la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i la

participació activa i millorar l’ocupabilitat, en particular pels grups desfavorits.

l) Promoure la integració social de les persones en risc de pobresa o exclusió social, incloses les persones més

desfavorides i la població infantil



5. Estratègia del programa i objectius generals 

PRIORITAT OCUPACIÓ

Objectiu general 1: Reduir els nivells d’atur de la població en general i

l’elevada temporalitat fomentant la contractació estable.

Proposta d’accions:
• Ajuts a la contractació indefinida per col·lectius vulnerables en empreses

• Ajuts a la contractació indefinida treballadors del sector industrial

• Treball i Formació ESAL

• Orientació a les OT

• Espais de recerca de feina

• Formació per a l’ocupació: Programació CIFO

• Formació per a l’ocupació per a persones de centres penitenciaris (CIRE)



5. Estratègia del programa i objectius generals 

PRIORITAT OCUPACIÓ

Objectiu general 2: Facilitar l’accés a l'ocupació de les dones, amb taxes

d’atur superiors a les dels homes i taxes d’ activitat i ocupació inferiors a les

masculines; fomentant condicions laborals equitatives i desenvolupant models

de conciliació de la vida personal i professional adequats.

Proposta d’accions:

• Accions formatives en Igualtat d’oportunitats Home-Dona

• Ajuts per a desenvolupar Plans d’Igualtat



5. Estratègia del programa i objectius generals 

PRIORITAT OCUPACIÓ

Objectiu general 3: Donar suport al treball per compte propi i proporcionar les

eines adequades per a fomentar i acompanyar l’ecosistema emprenedor

Proposta d’accions:

• Programa PRIMER (Empresa)



5. Estratègia del programa i objectius generals 

PRIORITAT INCLUSIÓ SOCIAL

Objectiu general: Incrementar la inclusió social, laboral i la igualtat

d’oportunitats de diferents col·lectius en risc d’exclusió (migrats, persones amb

discapacitat, persones amb trastorn de salut mental, perceptors de la Renda

Garantida de Ciutadania, sota mesures judicials, menors estrangers no

acompanyats i altres col·lectius en risc d’exclusió), proporcionant eines com

itineraris, dispositius d’inclusió, suport a l’ocupació protegida i altres mesures

d’inclusió social.

Proposta d’accions:
• Mesures actives d’inserció per a perceptors de la Renta Garantida de

Ciutadania i altres col·lectius (MAIS)

• Itineraris per a persones amb discapacitat o trastorns de salut mental

(SIOAS)

• Itineraris d’inserció laboral per població romaní



5. Estratègia del programa i objectius generals 

PRIORITAT INCLUSIÓ SOCIAL

Proposta d’accions:

• Ajuts per a empreses d’inserció per a la contractació de col·lectius en risc

d’exclusió i també de personal de suport /CETS

• Treball i Formació per a col·lectius en risc d’exclusió (ACOL/ Joves tutelats i

ex tutelats).

• Suport al procés de reinserció de persones internes mitjançant itineraris

personalitzats (Justícia)



5. Estratègia del programa i objectius generals 

PRIORITAT EDUCACIO I FORMACIÓ

Objectiu general 1: Prevenir l’abandonament escolar prematur, actualment

superior a la mitjana europea, a través de diferents mesures.

Proposta d’accions:

Orientació als Centres de Formació Professional d’Educació

Tècnics d’inserció Social i Educadors Socials

Programa experimental d’Inducció (residencia inicial docent)

Objectiu general 2: Millorar la capacitació de la població i la retenció del

talent, incrementant el nombre de persones amb competències per a la

investigació i la innovació

Proposta d’accions:
Programes Nous Investigadors (AGAUR)



5. Estratègia del programa i objectius generals 

PRIORITAT OCUPACIÓ JUVENIL

Objectiu general 1: Reduir els nivells d’atur de les persones joves,

especialment de les persones d’entre 16 i 30 anys amb nivells educatius

baixos, o sense experiència laboral, proporcionant orientació, formació i

experiències laborals, afavorint el retorn al sistema educatiu i estimulant

l’ocupació per compte propi.

Proposta d’accions:

• Programa de Noves Oportunitats

• Joves en pràctiques

• Autoocupació per a persones joves (Treball)

• ALMA

• TLN



5. Estratègia del programa i objectius generals 

PRIORITAT OCUPACIÓ JUVENIL

Objectiu general 2:

Motivar i Fomentar l’accés dels joves al mercat laboral

Proposta d’accions:

Referents



5. Estratègia del programa i objectius generals 

PRIORITAT INNOVACIO SOCIAL:

Objectiu general: Prevenir l’abandonament escolar prematur,

actualment superior a la mitjana europea, a través de diferents

mesures

Tipus d’accions:

Programa experimental d’Inducció (residència inicial docent)

PRIORITAT GARANTIA INFANTIL

Objectiu general: Reduir el risc de pobresa infantil i promoure la

igualtat d’oportunitats, inclosa la bretxa digital

Tipus d’accions:

Serveis especialitzats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA)



6. Estructura de programa i distribució 

de recursos

Per Prioritats/eixos

Prioritat Nom prioritat IMPORT PREVIST %

1  OCUPACIÓ 194.766.340€ (+ 4%) 19,43%

2 INCLUSIÓ SOCIAL 250.615.187,00€ (+4%) 25%

3 EDUCACIÓ I FORMACIÓ 186.300.000,00 € (+4%) 18,58%

5 OCUPACIÓ JUVENIL 255.500.000,00 € (+4%) 25,49%

6 INNOVACIÓ SOCIAL 11.200.000,00€ (+4%) 2,65%

7 GARANTIA INFANTIL 50.123.038 € (+4%) 5%

TOTAL Cost Total                  

948.504.560,00 € (+4% AT) 

Ajut FSE                     

400.984.297,00€



6. Estructura de programa i distribució 

de recursos - P1 Ocupació
P/Eix

OE DEP OPERACIÓ Import per PCAT+
Taxa 

cofinançament 

Ajut FSE 

Import per PCAT+

1 A EMP
Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada 

(PRIMER)
8.258.514 40% 3.303.406

1 A SOC Ocupabilitat treballadors sector industrial 12.234.835 40% 4.893.934

1 A JUS
Formació Ocupacional per persones dels centres penitenciaris de 

Catalunya
3.425.754 40% 1.370.302

1 A SOC
Formació Ocupacional en centres de formació del SOC (Programació 

CIFO)
14.681.802 40% 5.872.721

1 A SOC Contractació laboral de persones en situació de vulnerabilitat 58.727.208 40% 23.490.882

1 A SOC Espais de Recerca de Feina 11.745.442 40% 4.698.177

1 A SOC Orientació Oficines de Treball del SOC 44.828.436 40% 17.931.374

1 C IFE
Accions formatives que contribueixin a fomentar la igualtat de dones i 

homes en l'ocupació, en les cures i en els usos dels temps. 
489.393 40% 195.757

1 C IFE Subvencions per a l'elaboració de Plans d'Igualtat 1.223.484 40% 489.394

1 A SOC Treball i Formació. Línia ESAL 39.151.472 40% 15.660.589

194.766.340 77.906.536



6. Estructura de programa i distribució 

de recursos - P1 Ocupació (Indicadors)

OE INDICADORS DE PRODUCTIVITAT Fita (2024) Meta (2029)

A)
EEC002 (Persones desocupades, incloses les de llarga 
durada)

37.025 185.337

A) EECO04 (Persones inactives) 728 1.698

A)
EECO05 (Persones amb treball, incloses les que treballen per 
compte propi)

646 1.937

C)
EECO19 (Nombre de microempreses i petites i mitjanes 
empreses objecte d’ajuda (incloses les cooperatives i les 
empreses socials)

50 310

C)
EP204 (Institucions)

1.463 7.315



6. Estructura de programa i distribució 

de recursos - P1 Ocupació (Indicadors)

OE INDICADORS DE RESULTAT Meta (2029)

A)
EECR05 (Persones que obtenen un treball, inclòs per compte propi, 
sis mesos després de la seva participació)

80.155

A) ER501 (Participants que conserven la seva feina) 5.996

C) ER604 (Empreses que implementen la igualtat de gènere) 310

C) ER605 (Institucions que implementen la igualtat de gènere) 3.658



6. Estructura de programa i distribució 

de recursos- P2 Inclusió Social

P/Eix OE DEP OPERACIÓ Import per PCAT+
Taxa 

cofinançament 

Ajut FSE 

Import per PCAT+

2 H TRE Centres especials de treball (CETS) 22.796.808 40% 9.118.723

2 H TRE
Ajudes a les empreses d’inserció per a la 

contractació de col·lectius en risc d’exclusió
36.474.893 40% 14.589.957

2 H TRE
SIOAS – Serveis integrals d’orientació, 

acompanyament i suport
59.271.700 40% 23.708.680

2 H TRE
MAIS – Mesures actives d’inserció per a persones 

perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania
67.022.615 40% 26.809.046

2 H SOC Treball i Formació - línia ACOL 30.395.744 40% 12.158.297

2 H SOC Treball i Formació - Joves tutelats 30.395.744 40% 12.158.297

2 H SOC Itineraris d’ Inserció Laboral per població romaní 1.218.109 40% 487.244

2 L JUS
Suport al procés de reinserció d’interns de centres 

penitenciaris a través d’itineraris individualitzats
3.039.574 40% 1.215.830

250.615.187,00 100.246.075,00



6. Estructura de programa i distribució de 

recursos – P2 Inclusió Social (Indicadors)

OE INDICADORS DE PRODUCTIVITAT Fita (2024) Meta (2029)

H) EP103 (Participants de grups vulnerables) 26.771 68.646

L) EP103 (Participants de grups vulnerables) 226 1.130



6. Estructura de programa i distribució de 

recursos – P2 Inclusió Social (Indicadors)

OE INDICADORS DE RESULTAT Meta (2029)

H)
EECR05 (Persones que obtenen un treball, inclòs per compte propi, sis mesos després de la 
seva participació) 

15.197

H) ER501 (Participants que conserven el seu treball) 11.771

L) ER506 (Participants que milloren les seves habilitats) 622



6. Estructura de programa i distribució 

de recursos P3 Educació

P OE DEP OPERACIÓ Import per PCAT+

Taxa 

cofinançamen

t 

Ajut FSE 

Import per 

PCAT+

3 F EDU
Orientadors de centres de Formació 

Professional
6.730.412 40% 2.692.165

3 F AGAUR
Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal 

investigador predoctoral en formació (FI)
78.383.743 40% 31.353.497

3 F AGAUR

Ajuts de suport a departaments i unitats

d’investigació universitaris per a la contractació 

de personal investigador predoctoral en 

formació

17.104.946 40% 6.841.978

3 F EDU Tècnics d’Integració Social i Educadors Socials 67.329.651 40% 26.931.860

3 E EDU
Programa de Residència inicial docent SENSEI 

(Consolidació)
16.751.248 40% 6.700.500

186.300.000,00 74.520.000



6. Estructura de programa i distribució 

de recursos – P3 Educació (Indicadors)

OE INDICADORS DE PRODUCTIVITAT Fita (2024) Meta (2029)

E) EECO11 (Persones amb ensenyament superior o terciari) 0 849

F) EECO11 (Persones amb ensenyament superior o terciari) 191 1.397

F) EECO06 (Nombre de nens menors de 18 anys) 36.761 204.295

F) EP111 (Participants que estan en formació professional) 3.148 12.593



6. Estructura de programa i distribució 

de recursos – P3 Educació (Indicadors)

OE INDICADORS DE RESULTAT Meta (2029)

E) ER506 (Participants que milloren les seves habilitats) 680

F) ER511 (Participants que abandonen l’escola abans de temps) 7.150

F)
EECR03 (Participants que obtenen una qualificació després de la seva 
participació)

9.401



6. Estructura de programa i distribució 

de recursos - P5 Ocupació juvenil

P OE DEP OPERACIÓ Import per PCAT+

Taxa 

cofinançamen

t 

Ajut FSE 

Import per PCAT+

5 A TRE Ajuts a l'autoocupació de joves 65.000.000,00 40% 26.000.000,00

5 A SOC Referents 24.000.000,00 40% 9.600.000,00

5 A SOC
Foment de la contractació de joves. 

Joves en pràctiques
84.000.000,00 40% 33.600.000,00

5 F SOC Programa de Noves Oportunitats 60.000.000,00 40% 24.000.000,00

5 F SOC ALMA 7.500.000,00 40% 3.000.000,00

5 F SOC TLN. Mobilicat 15.000.000,00 40% 6.000.000,00

255.500.000,00 102.200.000,00



6. Estructura de programa i distribució de 

recursos – P5 Ocupació juvenil (Indicadors)

OE INDICADORS DE PRODUCTIVITAT Fita (2024) Meta (2029) INDICADORS DE RESULTAT Meta (2029)

A)
EECO02 (Persones desocupades, 
incloses les de llarga durada)

4.030 21.150

EECR05 (Persones que obtenen 
un treball, inclòs per compte 
propi, sis mesos després de la 
seva participació)

8.494

F)
EECO09 (Persones amb el primer 
cicle d’ensenyament secundari 
com a màxim)

5.248 13.119

EECR02 (Persones que s’han 
integrat en els sistemes 
d’educació o formació després de 
la seva formació)

4.920



6. Estructura de programa i distribució 

de recursos -P6 Innovació Social

P OE DEP OPERACIÓ Import per PCAT+

Taxa 

cofinançam

ent 

Ajut FSE 

Import per PCAT+

6 E EDU
Programa de Residència inicial docent 

SENSEI (Pilot)
11.200.000,00 95% 10.640.000,00

11.200.000,00 10.640.000,00



6. Estructura de programa i distribució de 

recursos – P6 Innovació Social (Indicadors)

OE INDICADORS DE PRODUCTIVITAT Fita (2024) Meta (2029)
INDICADORS DE 
RESULTAT

Meta (2029)

E)
EECO11 (Persones amb ensenyament 
superior o terciari)

269 568
ER506 (Participants que 
milloren les seves 
habilitats)

454



6. Estructura de programa i distribució 

de recursos - P7 Garantia Infantil

P OE DEP OPERACIÓ Import per PCAT+

Taxa 

cofinança

ment 

Ajut FSE 

Import per 

PCAT+

7 L DS
Serveis Especialitzats d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència (SEAIA)
50.123.038 40% 20.049.215

50.123.038 20.049.215



6. Estructura de programa i distribució de 

recursos – P7 Garantia Infantil (Indicadors)

OE INDICADORS DE PRODUCTIVITAT Fita (2024) Meta (2029)
INDICADORS DE 
RESULTAT

Meta (2029)

L)
EECO06 (Nombre de nens menors de 18 
anys)

4.988 24.939

ER516 (Participants 
millorant la seva qualitat 
de vida/experimentant 
un canvi positiu en el seu  
estatus socioeconòmic)

21.198



6. Estructura de programa i distribució 

de recursos

Per Organismes beneficiaris
Organisme Import cost total Import Cost FSE %

SOC 433.878.792,00 173.551.516,00 43,28 %

Empresa i Treball 258.824.530,00 103.529.812,00 25,81 %

CIRE 3.425.754,00 1.370.302,00 0,34 %

Justícia 3.039.574,00 1.215.830,00 0,30 %

AGAUR 95.488.689,00 38.195.475,00 9,53%

Igualtat i Feminismes 1.712.877,00 685.151,00 0,17%

Educació 102.011.311,00 46.964.525,00 11,71%

Drets Socials 50.123.038,00 20.049.215,00 5,00%

948.504.565,00 385.561.826,00

AT 37.940.182,60 15.422.473,00

986.444.747,60 400.984.299,00



7. Impactes del PCAT+

IMPACTE DADA PREVISTA

Nombre de participants previstos 541.494

Nombre de participants joves previstos 35.891

Nombre de persones de col·lectius vulnerables participants previstes 69.776

Nombre total de nens i nenes atesos (menors 18 anys) 229.234
Percentatge de persones desocupades que hauran trobat feina als sis 
mesos de la seva participació 43%
Percentatge de persones de col·lectius vulnerables que hauran trobat 
feina als sis mesos de la seva participació 28%
Percentatge de joves que hauran trobat feina als sis mesos de la seva 
participació 28%
Percentatge de persones participants en activitats formatives que 
hauran obtingut una qualificació 67%
Percentatge previst de reducció de l’absentisme escolar en els centres 

educatius a 2029 25%
Percentatge de nens i nenes en risc de desemparament que hauran 

evitat la separació del nucli familiar 85%
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