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ESTRATÈGIA DEL PROGRAMA: PRINCIPALS REPTES EN MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT I RESPOSTES 

ESTRATÈGIQUES 

Referència: article 22, apartat 3, lletra a), incisos i) a viii), i incís x), i article 22, apartat 3, lletra b), del 

Reglament (UE) 2021/1060 (RDC) 

 

A) RESUM DELS PRINCIPALS REPTES 

L'estratègia del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya per al període 2021-

2027 s'ha dissenyat a partir de: 

 Una anàlisi diagnòstica completa en els àmbits d'intervenció de l’FSE –ocupació, pobresa, 

educació i formació– que ha permès identificar les principals necessitats i reptes que cal  abordar 

a Catalunya per contribuir a l'assoliment de la cohesió econòmica, social i territorial, així com les 

oportunitats i potencialitats del territori que han d'aprofitar-se per a la consecució d’aquests 

objectius. 

 L’anàlisi dels plans i estratègies en vigor, a fi de garantir que la programació de l‘FSE contribueixi 

tant al desenvolupament de la política de cohesió de la Unió, com a la consecució dels objectius 

marcats pel Govern de la Generalitat de Catalunya vinculats al foment de l'ocupació, la lluita 

contra la pobresa i l'exclusió social, inclosa la infantil, l'educació i la formació. En particular, el 

Pilar Europeu de Drets Socials, les recomanacions país del semestre europeu 2019-2020 i 2020-

2021, l'Informe País sobre Espanya 2019 i l'Informe País sobre Espanya 2020. 

 I l'organització d'un procés participatiu en què una pluralitat d'agents del territori (Generalitat 

de Catalunya, administració local, organitzacions empresarials, sindicats, entitats del tercer 

sector, etc.) ha fet les seves aportacions en relació a la diagnosis i a la determinació de les 

principals prioritats. 

Pel que fa a la diagnosis, assenyalem les principals dades, referides majoritàriament a l'exercici 2020, 

marcat pels efectes del COVID-19. 

A.1) Disparitats econòmiques, socials i territorials, així com les desigualtats i les deficiències de 

mercat 

En relació a l'Ocupació juvenil 

 La taxa de persones joves (d'entre 16 i 29 anys) que no estudien ni treballen al 2019 representava 
el 16%. 

 L'atur registrat entre les persones joves oscil·la entre el 18,5% per a la franja de 25 a 29 anys fins al 
55,4% per a les persones joves de 16 a 19 anys. 

 La taxa d'abandonament escolar de Catalunya se situa en 19 punts, superior a la mitjana UE-27 que 
es troba en 10,2. 

 La taxa d'activitat de les persones d'entre 16 i 29 anys és del 58,7% el 2020, enfront del 75,4% de la 
població general. Això es deu, en part, a la prolongació del període d'estudis. Així doncs, s’aprecia 
una clara tendència negativa, passant del 73,3% el 2007 al 58,7% el 2020. 

 

Quant a la Inclusió social 

 El risc de pobresa de Catalunya és inferior al d'Espanya, però és 4 punts percentuals superior a 
la mitjana de la UE 27, tot i que s'ha reduït entre 2013-2019 (la taxa de risc de pobresa va oscil·lar 
a Catalunya entre el 22% i el 26,5%). Informes de CCOO constaten que la província de Barcelona 
continua en una situació de retrocés en el nivell de vida i benestar de la població. No obstant 
això, ha presentat lleus símptomes de millora durant els últims anys. 
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 El col·lectiu amb major risc de pobresa és la població romaní, amb un 64% de risc de pobresa, 
seguit de les persones immigrants, que se situa entorn del 50%, dada que contrasta amb el 13% 
de les persones de nacionalitat espanyola en general. 

 Així mateix, la taxa de pobresa infantil de Catalunya és una de les més altes d'Europa (31%, 
superior a la mitjana de la UE, del 23%) i només el 27% dels nens i nenes tenen accés a 
ordinadors. 

 Baixa participació en el mercat laboral del col·lectiu de persones amb discapacitat (taxa 
d'ocupació del 27%). 

 La taxa d'ocupació de les persones amb malaltia de salut mental, i segons dades de l'INE per a 
l'any 2019, s'ha reduït any rere any, fins a tancar el 2019 amb una xifra del 16,9% a Espanya. 

 El 10% de les famílies de Catalunya el 2019 eren monoparentals i en el 80% s’hi trobava una dona 
al capdavant.  

 El 52% de les dones al capdavant d'una família monoparental està desocupada o treballa en 
l'economia submergida segons dades de Fundació Adecco (2016) o Save the Children (2015). 

 El 41,4% de les dones de Catalunya el 2019 han estat víctimes de violència masclista en l'àmbit 
de la parella al llarg de la seva vida i el 63% d'aquestes dones han manifestat haver estat víctima 
de la violència psicològica. 
 

En relació al Mercat laboral 

 La taxa de desocupació se situa el 2020 en el 12,6%, per sobre de la taxa de la UE que està en 
un 7,2% (la taxa més alta és la de la població romaní, del 56,7%). A nivell territorial, destaca la 
situació de la província de Tarragona, amb les pitjors dades en desocupació i taxa d'ocupació 
mentre que Lleida presenta els percentatges més favorables. 

 Dificultat d'accés al món laboral de les dones a càrrec de famílies monoparentals sobretot 
perquè el mercat de treball ofereix poques oportunitats per conciliar la vida personal i la 
familiar. 

 La taxa de temporalitat de Catalunya el 2019 se situava en el 21,6% per sota de la d'Espanya 
(26,35%), però encara lluny de la UE (14,98%). 

 Les dades de parcialitat de Catalunya són més positives que les de la UE27, situant la taxa de 
parcialitat en el 14,9% el 2019 (respecte al 22% de la UE27), encara que l'índex de parcialitat 
involuntària és superior. 

 La taxa d'inactivitat a Catalunya, durant el 2012-2019 s'ha mantingut estable al voltant del 23%, 
però amb la COVID-19 va arribar al 25%. La província de Girona és la que presenta una taxa 
d'activitat més alta durant tot el període 2012-2019, amb un 63,5%. 

 La taxa d'inactivitat de les dones és gairebé un 10% més alta que la dels homes durant el període 
analitzat. 

 El 50% de la població activa ha aconseguit, com a màxim, nivells de formació bàsica. 
 El 2020, arran de la crisi de la COVID cau la població ocupada en tots els nivells educatius, no 

obstant això, la caiguda és molt superior entre persones analfabetes i amb baixa qualificació (2% 
de variació interanual en el 4t 2020 enfront del 0,1 per a la població amb estudis superiors). 

 La resolució del Parlament Europeu de 13 de gener de 2020 insisteix en la necessitat de 
promoure la formació professional i l'aprenentatge al llarg de la vida. 

 Una de cada tres persones està sobrequalificada pel desenvolupament de tasques del seu lloc 
de treball. 

 La taxa d'atur e 2020 era del 13,4% en les dones enfront del 11,9% en els homes i la bretxa en 
la taxa d'ocupació era de 8,2 punts. 

 Dificultat d'accés al món laboral de les dones a càrrec de famílies monoparentals sobretot 
perquè el mercat de treball ofereix poques oportunitats per conciliar la vida personal i la 
familiar. 

 En general, les dones realitzen més hores de treball no remunerades (feines de casa i cura de 
nens), mentre que els homes el cas contrari; de fet, únicament el 8,7% dels homes de la UE 
treballen a temps parcial, mentre que les dones representen un terç. 
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 El 98,71% del teixit empresarial a Catalunya és d'empreses sense assalariats o petites i mitjanes 
empreses i engloben al 70% de les persones treballadores. 

 1 de cada 6 treballadors/es és una persona autònoma a Catalunya, xifra lleugerament per sobre 
de la mitjana de la UE27. 

 En relació a altres estratègies, destaca en l'àmbit de l'ocupació la potencialitat de les energies 
renovables i de les inversions en xarxes i electrificació, estalvi i eficiència energètiques, així com 
el canvi energètic recollits en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, on s'espera un augment 
net en l’ocupació d'entre 253.000 i 348.000 persones per any. 

 Respecte a les ocupacions blaves, cal assenyalar que el sector ha tingut un pes important a 
Catalunya, ja que és un país amb una forta tradició pesquera i les activitats d'aquest sector són 
fonamentals per a la subsistència i desenvolupament del territori. Les iniciatives encaminades a 
reforçar els ingressos del sector i a garantir el relleu generacional s'estan dirigint des del 
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i, en particular la seva Direcció 
General de Política Marítima i Pesca Sostenible, que és qui gestiona el FEMP a Catalunya. 

 

Quant a l'àmbit de l'Educació i Formació 

 La taxa d'abandonament escolar de Catalunya és superior a la mitjana de la UE-27 (19 punts enfront 
de 10.2 de la UE), i és més significativa entre la població gitana. 

 El 50% de la població activa disposa únicament de formació bàsica (primera etapa d'educació 
secundària). 

 El 2020, arran de la crisi del COVID cau la població ocupada en tots els nivells educatius, no obstant 
això, la caiguda és molt superior entre persones analfabetes i amb baixa qualificació (2% de variació 
interanual en el 4t 2020 enfront del 0,1 per a la població amb estudis superiors. 

 Existeix una gran disparitat en el domini de les eines digitals, però en el millor dels casos (la ciutat de 
Barcelona) només un 31% dels ciutadans es poden considerar usuaris avançats. La bretxa digital és 
especialment accentuada entre la població gitana. 

 La formació permanent de la població, es troba lleugerament per sota de la mitjana de la UE27 i la 
d'Espanya. 

 La població amb estudis superiors és superior a la de la UE (33% enfront del 28% de la UE). 
 Pèrdua de població altament qualificada (més de 87.000 persones entre 2007 i 2017 a Espanya en 

comparació amb el Regne Unit que ha estat receptor net de 838.000 persones en el mateix període). 
 El percentatge de personal dedicat a I+D a Catalunya en relació a la població activa està per sota de 

la mitjana europea (1,344% enfront del 1,445% de mitjana UE). 
 
Altres aspectes a assenyalar són: 

 L'envelliment de la població a Catalunya és superior al de la UE (24% enfront del 16% de la UE). 
 

A.2) Principals reptes i desafiaments per a la regió 

Com a resultat de la diagnosis sorgeixen una sèrie de reptes, alguns dels quals s'abordaran amb tots els 

recursos disponibles, inclòs el FSE, i altres només amb recursos propis de la Generalitat de Catalunya o bé 

amb fons procedents de les diferents conferències sectorials. Per a un major detall dels reptes i subreptes 

es pot consultar el document Reptes de Catalunya i Objectius FSE+ 2021-2027  . 

Donada la confluència de diferents fonts financeres, sempre que no s'indiqui el contrari el repte serà 

abordat totalment o parcialment amb FSE+. 

 

REPTE 1: Combatre una educació polaritzada adaptant els nivells educatius a les necessitats reals 

del mercat de treball 

REPTE 2: facilitar la transformació dels models productius del teixit empresarial de Catalunya, per 

consolidar el seu creixement econòmic i competitivitat 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/01_Qui-som-i-que-fem/Fons-Social-Europeu/Programes-operatius-2021-2027/PresentacioCE_v4_10-02-2022.pdf
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REPTE 3: Upskilling i reskilling de la població de Catalunya, fomentant l'aprenentatge permanent 

REPTE 4: Millorar la qualitat de l'ocupació en termes de parcialitat, temporalitat i nivells salarials 

Pel que fa a reduir la bretxa salarial entre Catalunya i la UE, no s'intervindrà de manera directa amb 

FSE. 

REPTE 5 Facilitar la inclusió social de les persones amb nivells socioeconòmics baixos i amb alt risc 

d'exclusió social, garantint la igualtat d'oportunitats. 

REPTE 6. Facilitar i motivar a les persones per a passar de la situació d'inactivitat a l'activitat 

REPTE 7 Facilitar la inserció i mobilitat professional en el mercat de treball 

REPTE 8. Reduir la bretxa de gènere en el mercat laboral 

No es preveu intervenir amb FSE+ en relació al subrepte 8.3. 

RETO 9. Acompanyar el procés d'envelliment 

RETO 10. Impulsar l'emprenedoria 

Catalunya assumeix i està compromesa amb el Pilar Europeu de Drets Socials i, en particular amb el 

principi 16 relatiu a l'assistència sanitària, que és universal i es presta pel Servei Català de la Salut en 

condicions d'equitat. No obstant això, no s'abordaran els reptes de salut amb FSE+.  

A.3) Prioritats i resposta estratègica del programa operatiu 

Els objectius polítics de l’FSE 2021-2027 es corresponen amb l'article 4 del Reglament (UE) núm. 

2021/1057 i l'article 5 del Reglament (UE) núm. 2021/1060. Per a FSE resulta d'aplicació l'objectiu 

polític 4: Una Europa més social i inclusiva, per mitjà de l'aplicació del Pilar Europeu de Drets Socials. 

En el context descrit, el Programa Operatiu de l’FSE+ per al període 2021-2027, estableix la seva 

estratègia a partir d’onze objectius generals identificats com a resposta als reptes descrits que es 

pretenen abordar amb FSE+. Aquests objectius, emmarcats en les prioritats previstes, permeten 

enllaçar amb els objectius específics establerts en el reglament. Posteriorment, es detallarà la tipologia 

d'accions que contribueix al seu compliment. 

 

PRIORITAT 1: OCUPACIÓ, ADAPTABILITAT, EMPRENEDORIA I ECONOMIA SOCIAL 

La prioritat 1 abordarà els següents objectius generals: 

 Objectiu general 1: Reduir els nivells de desocupació de la població, en general, i l'elevada 

temporalitat i parcialitat involuntària estimulant la contractació estable. 

S'espera com a resultat a 2029 aproximar la taxa de desocupació a la mitjana de la UE. 

 Objectiu general 2: Reduir la taxa d'inactivitat de Catalunya atraient a les persones inactives 

als serveis d'ocupació, i proporcionant-los eines per a l'activació i la cerca d'ocupació. 

S'espera com a resultat a 2029 aproximar la taxa d'inactivitat a la mitjana de la UE. 

 Objectiu general 3: Facilitar la inserció laboral per mitjà de la qualificació professional, 

especialment de les persones desocupades i de les de baixa qualificació. 

S'espera com a resultat a 2029 aproximar la taxa de desocupació a la mitjana de la UE. 

 Objectiu general 4: Facilitar l'accés a l'ocupació de les dones, les quals presenten taxes d’atur 

superiors a les dels homes i  taxes d'activitat i d'ocupació inferiors a les masculines, fomentant 

condicions laborals equitatives i desenvolupant models de conciliació de la vida personal i 

professional adequats. 
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S'espera com a resultat a 2029 continuar reduint la bretxa laboral de gènere. 

 Objectiu general 5: Donar suport al treball per compte propi i proporcionar les eines 

adequades per a fomentar i acompanyar l'ecosistema emprenedor. 

S'espera com a resultat a 2029 aproximar la taxa de desocupació a la mitjana de la UE. 

 

 

Aquests objectius s'abordaran amb els objectius específics ESO4.1 (a) i ESO4.3 (c): 

 ESO4.1 (a) Millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'activació de tots els demandants 
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, de 
les persones inactives, així com mitjançant la promoció de l'ocupació per compte propi i de 
l'economia social. 
 

 ESO4.3 (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. 

 

Per contribuir al seu compliment es programaran actuacions d'orientació; també d'activació per a 

l'ocupació combinant experiència laboral amb possibilitat de formació i acompanyament, a entitats 

sense ànim de lucre dirigides a diferents col·lectius amb dificultats d'inserció; actuacions dirigides a 

incentivar la contractació indefinida de determinats col·lectius; mesures de formació professional per 

a l'ocupació; també s'inclouran accions per a contribuir a la igualtat de gènere en les empreses ja sigui 

a través d'accions de formació, sensibilització o de suport a la implementació de plans d'igualtat. 

Finalment, es preveuen mesures de suport a la creació d'empreses i al treball per compte propi. 

 

PRIORITAT 2: INCLUSIÓ SOCIAL I LLUITA CONTRA LA POBRESA 

La prioritat 2 abordarà el següent objectiu general: 

 Objectiu general 6: Incrementar la inclusió social i laboral i la igualtat d'oportunitats de 

diferents col·lectius en risc d'exclusió (persones migrants, persones amb discapacitat, 

persones amb trastorns de salut mental, persones perceptores de la Renda Garantida de 

Ciutadania, sota mesures judicials, persones menors estrangeres no acompanyades i altres 

col·lectius en risc d'exclusió), proporcionant eines com ara itineraris d'orientació o d'inserció, 

dispositius d'inclusió, suport a l'ocupació protegida i altres mesures d'inclusió social. 

S'espera a 2029 situar la taxa de pobresa de Catalunya al 12%, d'acord amb els objectius de 

Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. 

Aquest objectiu general s'abordarà amb els objectius específics ESO4.8 (h) i ESO4.12 (l): 

 ESO4.8 (h) Fomentar la inclusió activa amb la finalitat de promoure la igualtat d'oportunitats, 
la no-discriminació i la participació activa i millorar l'ocupabilitat, en particular dels grups 
desfavorits. 

 ESO4.12 (l) Promoure la integració social de les persones en risc de pobresa o exclusió social, 
incloses les persones més desfavorides i la població infantil. 

Per contribuir al compliment dels objectius relatius a inclusió social, es programaran itineraris 

d'inserció sociolaboral destinats a diferents col·lectius en risc d'exclusió (persones perceptores de la 

Renda Garantida de Ciutadania, persones amb discapacitat, amb trastorns de salut mental, sota 

mesures judicials, població romaní i altres col·lectius en risc). També s'impulsaran accions dirigides a 
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augmentar la participació en el mercat laboral de les persones amb discapacitats físiques o mentals, o 

en risc d'exclusió, a través de l’ocupació protegida (centres especials d'ocupació i/o empreses 

d'inserció). Es preveuen ajudes a la contractació, combinades amb formació i acompanyament, a 

entitats sense ànim de lucre dirigides a col·lectius especialment vulnerables (persones migrants sense 

permís previ de treball, persones joves tutelades i ex tutelades). Finalment, mesures de reinserció 

social per a determinats col·lectius com les persones privades de llibertat. 

 

PRIORITAT 3: EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

La prioritat 3 abordarà els següents objectius generals: 

 Objectiu general 7: Prevenir l'abandonament escolar prematur, actualment superior a la mitjana 

europea, per mitjà de diferents mesures. 

S'espera a 2029 reduir a la meitat la distància entre la taxa d'abandonament escolar de 

Catalunya i la mitjana de la UE. 

 

 Objectiu general 8: Millorar la capacitació de la població i la retenció del talent incrementant el 

nombre de persones amb competències per a la recerca i la innovació. 

S'espera com a resultat a 2029 aproximar o superar la taxa de personal en recerca i 

innovació en relació amb la població activa a la mitjana de la UE. 

Aquests objectius s'atendran amb els objectius específics ESO4.5 (e) i ESO4.6 (f): 

 ESO4.5 (e) Millorar la qualitat, inclusivitat, eficàcia i pertinència 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, promovent l'adquisició de sistemes de formació dual i de formació 
d'aprenents. 

 ESO4.6 (f) Promoure la igualtat d'accés a una educació i formació de qualitat i inclusiva i la seva 
culminació, en particular per als grups desfavorits, des de l'educació infantil i les cures de la 
primera infància, passant per l'educació i la formació generals i professionals, fins a l'educació 
superior, així com l'educació i aprenentatge de les persones adultes, facilitant també la mobilitat 
per a l'aprenentatge per a totes les persones i l'accessibilitat de les persones amb discapacitats. 

Per contribuir al seu compliment, es programaran accions com ara mesures d'acompanyament i suport 

individualitzat a l'alumnat per mitjà de tècnics i tècniques d'integració social o d'educació social en centres 

d'alta complexitat o bé de l'extensió de la figura de l'orientador/a a centres de formació professional. 

D'altra banda, es fomentaran actuacions de desenvolupament de la recerca per enfortir la capacitat 

d'innovació de l'economia, el creixement econòmic i la creació i manteniment de l'ocupació, en particular 

per a les persones joves que aposten per desenvolupar la seva carrera professional. 

PRIORITAT 5: OCUPACIÓ JUVENIL 

La prioritat 5 abordarà els següents objectius generals: 

 Objectiu general 9: Reduir els nivells de desocupació de les persones joves, especialment de 

les persones entre 16 i 30 anys amb baixos nivells educatius, o sense experiència laboral, 

proporcionant orientació, formació i experiències laborals, afavorint el retorn al sistema 

educatiu i estimulant l'ocupació per compte propi. 

S'espera a 2029 aproximar la taxa de desocupació juvenil a la mitjana europea per a les 

persones joves d'entre 15 i 24 anys. 

 Objectiu general 10: Motivar i fomentar l'entrada de les persones joves al mercat laboral. 
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S'espera a 2029 reduir el percentatge de les persones joves que ni estudien ni treballen i 

aproximar-lo a la mitjana europea. 

Aquests objectius s'aconseguiran a través dels objectius específic ESO4.1 (a) i ESO4.6 (f): 

 ESO4.1 (a) Millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'activació de tots els demandants 

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, de les 

persones inactives, així com mitjançant la promoció de l'ocupació per compte propi i de 

l'economia social. 

 ESO4.6 (f) Promoure la igualtat d'accés a una educació i formació de qualitat i inclusiva i la seva 
culminació, en particular per als grups desfavorits, des de l'educació infantil i les cures de la 
primera infància, passant per l'educació i la formació generals i professionals, fins a l'educació 
superior, així com l'educació i aprenentatge de les persones adultes, facilitant també la mobilitat 
per a l'aprenentatge per a totes les persones i l'accessibilitat de les persones amb discapacitats. 

 

Per contribuir al compliment dels objectius en matèria d'ocupació juvenil, es programaran accions que 

facilitin la inserció laboral i fomentin l'autoocupació. També s'impulsaran programes de segona 

oportunitat, mesures d'activació per motivar l'entrada dels persones joves al mercat laboral, incloses 

les pertanyents a la població romaní. 

 

PRIORITAT 6: ACCIONS SOCIALS INNOVADORES  

La prioritat 6 abordarà el següent objectiu general: 

 Objectiu general 7: Prevenir l'abandonament escolar prematur, actualment superior a la mitjana 

europea, per mitjà de diferents mesures. 

S'espera a 2029 reduir a la meitat la distància entre la taxa d'abandonament escolar de 

Catalunya i la mitjana de la UE. 

 

Aquest objectiu s'abordarà amb l'objectiu específic ESO4.5 (e): 

 e) Millorar la qualitat, inclusivitat, eficàcia i pertinència 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, 
promovent l'adquisició de sistemes de formació dual i de formació d'aprenents. 

 

Per garantir el compliment d'aquest objectiu, s'impulsarà un projecte de residència inicial docent, amb 

l'objectiu de proporcionar al professorat novell les habilitats necessàries per respondre a tots els reptes 

del sistema educatiu català, entre els quals i de manera especial l'abandonament escolar, i oferir una 

major qualitat en la docència, particularment en una societat globalitzada, digitalitzada i complexa. 

PRIORITAT 7: GARANTIA INFANTIL 

La prioritat 7 abordarà el següent objectiu general: 

 Objectiu general 11: Reduir el risc de pobresa infantil i promoure la igualtat d'oportunitats. 

S'espera a 2029 reduir la distància entre la taxa de pobresa infantil de Catalunya i la de 

la mitjana de la UE. 

Aquest objectiu s'abordarà amb l'objectiu específic ESO4.12 (l): 
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 ESO4.12 (l) Promoure la integració social de les persones en risc de pobresa o exclusió social, 

incloses les més desfavorides i la població infantil. 

Actualment a Catalunya hi ha 18.236 nens i adolescents amb un expedient obert per risc als equips 

d'atenció i la ràtio per professional és de 40 nens/es. 

Per contribuir al compliment d'aquest objectiu general, es finançaran mesures que permetin atendre de 

forma integrada i global les necessitats dels nens i adolescents en situació de risc, així com de les seves 

famílies, destinant recursos a la implementació d'un canvi en el model de funcionament dels equips locals 

d'atenció a la infància i l'adolescència. 

A.4) Complementarietats i sinergies amb altres programes i instruments de finançament (inclosa la 

contribució a les estratègies macroregionals i estratègies de conques marítimes) 

Les actuacions que es preveu desenvolupar en aquest programa presenten complementarietats i sinergies 

amb altres fons, programes i instruments de la Unió Europea. 

Així, amb els recursos del MRR s'estan desenvolupant actuacions que complementen i poden establir 

sinergies amb algunes de les previstes als objectius específics ESO4.1 (a). ESO4.3 (c), ESO4.5 (e) i ESO4.8 

(h), com les corresponents als components 19, 20 i 23. 

També s'han identificat complementarietats amb el programa Erasmus+ com es veurà amb major detall 

a l'objectiu específic ESO4.1 (a). 

Les actuacions de suport a l'emprenedoria previstes en aquest Programa FSE+ es veuen reforçades amb 

les previstes en el Programa FEDER de Catalunya, on es pretén finançar un instrument financer que doni 

suport al creixement i la competitivitat empresarial de pimes i petites empreses de mitjana capitalització. 

També les actuacions de millora de la capacitació de la població i la retenció del talent es complementen 

i reforcen amb altres previstes en el Programa FEDER de Catalunya, on es pretén desenvolupar mesures 

per a millorar les capacitats tant investigadores com d'aplicació dels resultats de la recerca a partir del 

suport a projectes i institucions clau de l'ecosistema de R+D+I. A més, el Programa FEDER intervindrà per  

fer més efectiu el dret a l'habitatge dels col·lectius desfavorits amb actuacions que permetin ampliar el 

parc d'habitatge públic i reduir el temps d'espera per a les persones que tenen resolució favorable 

assegurant, a més, que aquests habitatges compleixin les condicions mínimes d'habitabilitat per mitjà de 

la realització d'obres d'adequació. 

El programa pluriregional BÀSIC, l'objectiu del qual és proporcionar recursos bàsics d'alimentació i higiene 

a determinats col·lectius en risc de pobresa, també complementarà les actuacions previstes als objectius 

específics ESO4.8 (h) i ESO4.12 (l). 

També el Fons AMIF presenta complementarietats amb la mesura 2.H.01 TRFO ACOL que té com a 

objectiu la millora de l'ocupabilitat de les persones migrades. 

S'identifiquen sinergies amb el Programa LIFE i el Pacte Verd Europeu, ja que la mesura 1.A.06 Formació 

per a l'ocupació per a persones prioritàriament desocupades (CIFO) inclou formació sobre la transició 

verda i les oportunitats laborals que pot crear. 

Finalment, l'Estratègia Europea de Dades resulta rellevant atès que estableix que els sistemes europeus 
d'educació i formació han d'adaptar-se ràpidament a les noves necessitats de qualificacions. Per això, 
resulta especialment important a les prioritats d'ocupació, inclusió social, educació i formació i ocupació 
juvenil. 
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A.5) Conclusions extretes d'experiències anteriors 

Quant a les lliçons apreses en períodes anteriors, per a la definició del Programa FSE+ 2021-2027 de 

Catalunya (PCAT+) s'han tingut en compte les conclusions de les avaluacions desenvolupades al llarg del 

període 2014-2020, així com les guies, recomanacions i instruccions generades per la CE i la UAFSE durant 

tot el període anterior i per a la preparació del 2021-2027. 

Així, l'elaboració del programa ha incorporat aspectes apresos durant l'elaboració del programa operatiu 

anterior (disseny del programa, definició de la metodologia d'indicadors) però també durant la selecció 

d'operacions i l'execució de les mesures. Com a aspectes més significatius cal destacar la implementació 

generalitzada de sistemes de simplificació de costos, en particular dels barems estàndard de costos 

unitaris, com a recurs més orientat a la disminució de la càrrega administrativa i a l'obtenció de resultats; 

la millora en les eines per a l'obtenció dels indicadors i l'ús més estès dels indicadors comuns respecte als 

específics. També la reducció del nombre d'operacions amb un major volum econòmic en favor d'un major 

impacte. A més, s'ha impulsat un procediment de valoració d'operacions candidates a la seva inclusió en 

el Programa en el qual intervenen totes les unitats de l'organisme intermedi implicades en la gestió 

d'aquestes, amb la finalitat de detectar i corregir potencials riscs abans de la selecció de l'operació. 

A.6) Capacitat administrativa i governança i les mesures de simplificació 

Entre els principals reptes que han d'abordar-se en matèria de capacitat administrativa cal esmentar la 

formació al personal del propi organisme intermedi, ampliant continguts i aprofundint en uns altres, 

també la formació als beneficiaris en tots els aspectes vinculats a la gestió de l’FSE+, així com a tots els 

agents que intervenen en el programa. També es planteja aprofundir en les mesures per evitar els 

conflictes d'interessos, el frau i la corrupció. En particular, es reforçaran les capacitats de l'organisme 

intermedi per detectar irregularitats en projectes amb imports elevats de despesa de personal i realitzar 

controls dels sistemes de registre del temps de treball utilitzats pels beneficiaris sempre que resulti 

procedent. Finalment, es pretén impulsar activitats vinculades a la participació i capacitació dels socis tan 

en la implementació, seguiment i l'avaluació del programa com en la seva participació a les reunions del 

comitè de seguiment. 
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PER A L'OBJECTIU D'INVERSIÓ EN OCUPACIÓ I CREIXEMENT: QUADRE 1 

Objectiu polític o 

objectiu específic del 

FTJ seleccionat 

 

Objectiu específic o prioritat específica 

 

Justificació (resum) 

4. Una Europa més 

social i integradora 

mitjançant l'aplicació 

del pilar europeu de 

drets socials 

ESO4.1. Millorar l'accés a l'ocupació i a 

mesures d'activació de tots els 

demandants d'ocupació, i en particular de 

les persones joves, especialment a través 

de 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. 

Taxa de desocupació: 12,6% a Catalunya, superior a la 

mitjana de la UE, de 7,1% (2020). 

Taxa de temporalitat: 19,6% a Catalunya, superior a la 

mitjana de la UE, de 13,4% (2019). 

Taxa d'atur de llarga durada: 3,6% a Catalunya, superior a 

la mitjana de la UE, de 2,4% (2020). 

Taxa d'atur de les persones menors de 25 anys: 28,9% a 

Catalunya, superior a la mitjana de la UE, de 16,6% (2021). 

L'elecció d'aquest OE i les accions que contribuiran al seu 

compliment s'emmarquen en les següents estratègies: 

A nivell europeu: 

- Línia prioritària de l’Spain Position Paper Post 2020: 

polítiques que combatin l'atur, sobretot entre les persones 

joves. 

- Recomanació del Consell per a Espanya (2020/C 282/09): 

fomentar l'ocupació mitjançant mesures encaminades a 

preservar els llocs de treball, incentius eficaços a la 

contractació i el desenvolupament de les capacitats. 

 

A nivell europeu: 

- Línia prioritària de l’Spain Position Paper Post 
2020: polítiques que combatin l'atur, sobretot 
entre les persones joves. 

- Recomanació del Consell per a Espanya (2020/C 
282/09): fomentar l'ocupació mitjançant mesures 
encaminades a preservar els llocs de treball, 
incentius eficaços a la contractació i el 
desenvolupament de les capacitats. 

- Annex 12 de l'Informe País 2022: reduir la taxa de 
desocupació juvenil; impulsar la contractació 
indefinida; reduir la taxa de desocupació de llarga 
durada. 
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Objectiu polític o 

objectiu específic del 

FTJ seleccionat 

 

Objectiu específic o prioritat específica 

 

Justificació (resum) 

- Recomanació del Consell de 30 d'octubre de 2020: 

un pont cap a l'ocupació i reforç de la Garantia 

Juvenil. 

A nivell nacional: 

- Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 
2021-2024: promoure l'activació i millora de 
l'ocupabilitat de les persones joves, de les 
persones en situació de desocupació de llarga 
durada i les persones majors de cinquanta-cinc 
anys 

- Pla de Garantia Juvenil Plus 2021-2027: promoure 
la creació d'oportunitats de l'ocupació i 
incrementar la qualificació i la inserció laboral de 
les persones joves. 

- Programa Nacional de Reformes (PNR) 2020. 

- PNR 2021. 

- PNR 2022: Combatre les elevades taxes de 
temporalitat, atur estructural i atur juvenil; 
millorar l'eficàcia dels incentius a la contractació. 

A nivell regional:  

- Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació 
de Catalunya 2021-2022. 

- Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 
2021-2027. 

 

 ESO4.3. Promoure una participació 

equilibrada de gènere en el mercat 

laboral, unes condicions de treball iguals i 

una millora de l'equilibri entre la vida 

laboral i la familiar, en particular 

mitjançant l'accés a serveis de guarderia 

assequibles i d'atenció a les persones 

dependents. 

Menors taxes d'ocupació i activitat de les dones en 

comparació amb les dels homes. 

La població inactiva per cures de terceres persones està 

formada principalment de dones. 

Augment de la bretxa en la taxa de risc de pobresa per 

gènere. 

Bretxa salarial entre homes i dones. 

L'elecció d'aquest OE i les accions que contribuiran al seu 

compliment estan emmarcades en les següents 

estratègies: 

A nivell europeu: 

- Estratègia Europea per a la Igualtat de Gènere 
2020-2025: reduir la bretxa de gènere en el 
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Objectiu polític o 

objectiu específic del 

FTJ seleccionat 

 

Objectiu específic o prioritat específica 

 

Justificació (resum) 

mercat de treball, aconseguir la participació 
igualitaria en els diferents sectors de l'economia, 
abordar la bretxa salarial, i reduir la bretxa de 
gènere en les responsabilitats assistencials i 
igualtat en els llocs de comandament en tots els 
àmbits de la societat, per exemple, en la presa de 
decisions i en la política. 

- Estratègia d'Igualtat de Gènere 2018-2023 del 
Consell d'Europa: aconseguir una participació 
equilibrada de les dones i els homes en la presa de 
decisions tan polítiques com públiques. 

- Informe País 2020 de la Comissió: reduir la bretxa 
de gènere en el mercat de treball. 

A nivell nacional: 

- PNR 2021: eix 4 (la igualtat de gènere). 

- PNR 2022: eliminar les desigualtats de gènere que 
persisteixen a Espanya i que s'han aguditzat per la 
pandèmia. 

- Pla Estratègic per a la Igualtat Efectiva de Dones i 
Homes 2022-2025: garantir la igualtat entre 
dones i homes en el treball i l'ocupació. 

A nivell regional: 

- Objectiu del Pla estratègic de serveis socials 2021-
2024: potenciar la perspectiva de gènere en totes 
les accions. 

- Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere 

2019-2022. Objectiu estratègic de l'eix d'acció 

nº2: aconseguir l'equitat de gènere en l'accés a 

l'ocupació. 

 ESO4.5. Millorar la qualitat, la inclusivitat, 

l'eficàcia i la pertinència per al mercat 

laboral dels sistemes d'educació i 

formació, especialment a través de la 

validació de l'aprenentatge no formal i 

informal, a fi de contribuir a l'adquisició 

de competències clau (incloses les 

capacitats empresarials i digitals), i de 

promoure la introducció de sistemes de 

formació dual i d'aprenentatge 

professional. 

Percentatge de població de 20 a 24 anys amb estudis 

secundaris: 77,9%, inferior a la mitjana espanyola (78,8%) i 

la de la UE (84,6%). 

Taxa d'abandonament escolar prematur a Catalunya: 

17,4%, superior a la mitjana d'Espanya (16%) i a la mitjana 

de la UE (9,9%). 

Taxa d'ocupació de graduats recents: 78,6%, inferior a la 

mitjana de la UE (79,6%). 

L'elecció d'aquest OE i les accions que contribuiran al seu 

compliment s'emmarquen en els següents documents i 

estratègies: 



 

18 

 

Objectiu polític o 

objectiu específic del 

FTJ seleccionat 

 

Objectiu específic o prioritat específica 

 

Justificació (resum) 

- Informe “Reimagining Our Futures Together: A 
New Social Contract for Education” de la UNESCO. 

A nivell europeu: 

- Informe de 2018 “Early career teachers: pioneers 
triggering innovation or compliant professionals” 
de la OCDE). 

- Espai Europeu d'Educació 2020: respondre a les 
necessitats educatives de l'alumnat amb un elevat 
potencial d'aprenentatge de manera inclusiva. 

- Nova Agenda Estratègica 2019-2024: 
incrementar la inversió en la capacitació i 
l'educació de les persones. 

- Informe País 2020 de la Comissió: augmentar el 
nombre de tècnics/ques de nivell mitjà a alt. 
Reduir la taxa d'abandonament escolar 
prematur. 

- Guia d'Innovació Social de la Comissió Europea. 

A nivell nacional:  

- PNR 2021. 

- PNR 2022: impulsar mesures de formació que 
afavoreixin la cohesió social, frenin 
l'abandonament escolar i facilitin l'ocupabilitat 
de les persones joves. 

- Pla estratègic d'impuls de la Formació 
Professional 2021: reduir el percentatge de 
persones amb un baix nivell de qualificació, 
ampliar la participació en les iniciatives de 
formació professional. 

- Pla de Modernització de la Formació Professional 
2020: garantir una formació i qualificació 
professional que faciliti la incorporació i 
permanència de la població en el mercat laboral. 

A nivell regional: 

- Pla general del Sistema de Formació i 

Qualificació Professionals de Catalunya 

(2021-2023): adaptar la formació i la 

qualificació professionals de Catalunya i 

transformar el model productiu per donar 

resposta a les seves necessitats actuals i de 

futur. 

 ESO4.6. Promoure la igualtat d'accés a una 

educació i una formació de qualitat i 

Taxa d'abandonament escolar prematur: 17,4%, superior 

a la mitjana d'Espanya (16%) i a la mitjana de la UE (9,9%). 
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Objectiu polític o 

objectiu específic del 

FTJ seleccionat 

 

Objectiu específic o prioritat específica 

 

Justificació (resum) 

inclusives i la seva culminació, en 

particular per als col·lectius desfavorits, 

des de l'educació infantil, passant per 

l’educació i formació generals i 

professionals, fins a l'educació superior, 

així com l'educació i l'aprenentatge dels 

adults; així mateix, facilitar la mobilitat de 

les persones amb discapacitat. 

Taxa d'abandonament escolar prematur: 17,4%, superior 

a la mitjana d'Espanya (16%) i a la mitjana de la UE (9,9%). 

Taxa de persones joves que no estudien ni treballen: 

18,2%, superior a la mitjana espanyola (17,3%) i la de la 

UE (13,7%). 

Percentatge de població de 20 a 24 anys amb estudis 

secundaris: 77,9%, inferior a la mitjana espanyola (78,8%) 

i la de la UE (84,6%). 

Taxa d'ocupació de graduats recents: 78,6%, inferior a la 

mitjana de la UE (79,6%). 

Percentatge d'investigadors/es emprats per empreses: 

0,55% de l'ocupació total, enfront del 0,85% en el conjunt 

de la UE. 

L'elecció d'aquest OE i les accions que contribuiran al seu 

compliment s'emmarquen en les següents estratègies:  

A nivell europeu: 

- Espai Europeu d'Educació 2020. 

- Agenda de Capacitats Europea 2020: garantir 
l'accés a la capacitació per a totes les persones. 

- Recomanació del Consell sobre educació i 
aprenentatge vocacional per a la competitivitat 
sostenible, justícia social i resiliència (2020/ C 
417/01): promoure la igualtat d'oportunitats per 
a grups vulnerables. 

- Informe País 2020 de la Comissió: augmentar el 
nombre de tècnics/ques de nivell mitjà a alt, 
reduir la taxa d'abandonament prematur de 
l'educació i la formació. 

- Comunicació de la Comissió sobre una agenda 
renovada per a una educació superior (2017): 
tancar la bretxa de recerca i innovació que 
existeix en els estats membres i les regions. 

- Marc Europeu de Competències per a 
Investigadors. 

A nivell nacional: 

- PNR 2021. 

- PNR 2022: impulsar mesures que afavoreixin la 
cohesió social, frenin l'abandonament escolar i 
facilitin l'ocupabilitat de les persones joves. 
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Objectiu polític o 

objectiu específic del 

FTJ seleccionat 

 

Objectiu específic o prioritat específica 

 

Justificació (resum) 

A nivell regional:  

- Pla general del Sistema de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya 2021-2023: facilitar 
l'accés de les persones a una qualificació i 
millorar la seva ocupabilitat. 

- Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 
2021-2027. 

- Pla de Desenvolupament de les Polítiques 
d'Ocupació 2021-2022. 

- RIS3CAT 2030 (pendent d'aprovació). 

 ESO4.8. Fomentar la inclusió activa a fi de 

promoure la igualtat d'oportunitats, la no 

discriminació i la participació activa, i 

millorar l'ocupabilitat, en particular per als 

col·lectius desfavorits. 

Taxa de risc de pobresa i/o exclusió social catalana: 

23,3%, superior a la mitjana de la UE, de 21,9%. 

Augment del percentatge de la població que viu en llars 

amb baixa intensitat de treball. 

Baixes taxes d'activitat i ocupació de les persones amb 

discapacitat. 

Baix percentatge d'altes laborals entre la població 

estrangera a Catalunya. 

Elevades taxes de desocupació en la població romaní. 

L'elecció d'aquest OE i les accions que contribuiran al seu 

compliment s'emmarquen en les següents estratègies: 

A nivell europeu: 

- Pla d'Acció sobre Integració i Inclusió 2021-2027 
de la Comissió Europea. 

- Pla d'Acció del Pilar Europeu de Drets Socials 
2021. 

- Línia prioritària de l’Spain Position Paper Post 
2020: fomentar la integració de les persones 
migrants en els estats membres de la Unió 
Europea, necessitat crucial per a la cohesió social 
i econòmica de la Unió. 

- Estratègia sobre els drets de les persones amb 
discapacitat per a 2021-2030. 

- Recomanació del Consell de 12 de març de 2021 
sobre la igualtat, la inclusió i la participació de la 
població gitana: promoure la igualtat i combatre 
la discriminació, l’antigitanisme i l'exclusió social i 
econòmica. 
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Objectiu polític o 

objectiu específic del 

FTJ seleccionat 

 

Objectiu específic o prioritat específica 

 

Justificació (resum) 

A nivell nacional: 

- Programa Nacional de Reformes 2021: reforç de 
les polítiques d'inclusió, eliminar obstacles per a 
la plena inclusió social. 

- Estratègia Nacional de prevenció i lluita contra la 
pobresa i l'exclusió social 2019-2023: inclusió 
social plena de les persones més vulnerables i 
inserció i permanència en el mercat laboral. 

- Estratègia Espanyola sobre Discapacitat 2022-
2030: reforçar l'accés a l'ocupació de les 
persones amb discapacitat. 

- Estratègia Nacional per a la Igualtat, Inclusió i la 

Participació del Poble Gitano 2021-2030. 

A nivell regional: 

- Objectiu del Pla de Reactivació Econòmica i 
Protecció Social 2020: reduir les desigualtats 
socials accentuades per la COVID-19. 

- Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 

2017-2020 

 ESO4.12. Promoure la integració social de 

les persones en risc de pobresa o exclusió 

social, en particular les més desfavorides i 

la població infantil. 

Taxa de risc de pobresa i/o exclusió social de Catalunya: 

23,3%, superior a la mitjana de la UE, de 21,9%.  

Augment del percentatge de la població que viu en llars 

amb baixa intensitat de treball. 

Tendència interanual a l'alça de la taxa de risc de pobresa 

en persones menors de 16 anys. 

Increment del percentatge de persones amb privació 

material severa. 

L’elecció d'aquest OE i les accions que contribuiran al seu 

compliment  s’emmarquen en les següents estratègies: 

A nivell europeu: 

- Pla d'Acció del Pilar Europeu de Drets Socials 
2021: objectiu de reduir en 15 milions el nombre 
de persones en risc de pobresa o exclusió social, 
de les quals almenys 5 milions són menors. 

- Estratègia de la Unió Europea sobre els Drets del 
Nen 2021-2024: protegir els nens/es vulnerables, 
en particular aquells en risc d'exclusió 
socioeconòmica i marginació. 

https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1206/Plan_Integral_Pueblo_Gitano_17-20_Digital.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1206/Plan_Integral_Pueblo_Gitano_17-20_Digital.pdf
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Objectiu polític o 

objectiu específic del 

FTJ seleccionat 

 

Objectiu específic o prioritat específica 

 

Justificació (resum) 

- Garantia Infantil Europea 2021: garantir l'accés 
dels nens/es amb necessitats a un conjunt de 
serveis clau, lluitant contra la pobresa infantil i el 
foment de la igualtat d'oportunitats. 

- Annex 12 de l'Informe País 2022: reduir la taxa de 
persones en risc de pobresa o exclusió social. 

A nivell nacional: 

- Estratègia Nacional de prevenció i lluita contra la 
pobresa i l'exclusió social 2019-2023. 

- PNR 2022: impulsar mesures dirigides a la 
protecció dels més vulnerables, i mesures de 
protecció a les famílies per alleujar l'impacte de la 
crisi pandèmica. 

- Pla d'Acció Estatal per a la Implementació de la 
Garantia Infantil Europea 2022-2030: Disminuir la 
pobresa i l'exclusió social de la infància. 

A nivell regional: 

- Línia d'actuació prioritària del Pla estratègic de 
serveis socials 2021-2024: elaborar una estratègia 
d'inclusió social que intervingui en àmbits com 
l'habitatge, el treball, l’educació, la salut, 
l’empresa, el consum, la seguretat, la cultura i la 
justícia. 

- Pla de reactivació econòmica i protecció social 

2020: integració laboral de les persones més 

desfavorides. 

 IA. Accions socials innovadores 
La selecció de la Prioritat 6 d'Innovació Social i de l'objectiu 
específic e) com a part del programa operatiu s'ha realitzat 
d'acord amb: 

 Les dades autonòmiques obtingudes sobre la taxa 
d'abandonament escolar prematur.  

 

 Les diferents estratègies, informes i estudis que 
destaquen la innovació social com a eina clau per 
dur a terme projectes que contribueixin a resoldre 
els reptes i obstacles en matèria d'educació. És el 
cas de: 

o L’informe “Reimagining Our Futures 
Together: A New Social Contract for 
Education” de la UNESCO. 
o L’informe de 2018 “Early career teachers: 
pioneers triggering innovation or compliant 
professionals” de la OCDE.  
o La Guia d'Innovació Social de la Comissió 
Europea.  
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Objectiu polític o 

objectiu específic del 

FTJ seleccionat 

 

Objectiu específic o prioritat específica 

 

Justificació (resum) 

Els reptes i recomanacions identificats en l'estratègia del 

programa operatiu, així com en totes les estratègies i els 

documents que s'inclouen en la justificació de l'objectiu 

específic, en l'apartat superior. 

 YE. Ocupació juvenil 
La selecció de la Prioritat 5 d'Ocupació Juvenil, (objectius 
específics a i f) es justifica arran de les dades nacionals i 
autonòmiques obtingudes sobre la taxa de persones joves 
que no estudien ni treballen, l'atur entre les persones 
joves, i la taxa d'activitat de les persones joves. 
 
De la mateixa manera, les estratègies a nivell europeu, 
nacional i regional citades tan en l'apartat d'estratègia del 
programa operatiu com en la justificació de l'objectiu 
específic, evidencien la importància de seleccionar aquesta 
prioritat per fer front als reptes presentats en l'àmbit 
d'ocupació juvenil. 

 

 

 PRIORITATS 

 

Referència: article 22, apartat 2, i article 22, apartat 3, lletra c), del RDC 

1.1. Prioritats diferents de l'assistència tècnica  

1.2.2.1.1 Prioritat 1: Ocupació, adaptabilitat, emprenedoria i economia social.  

 

 És una prioritat relativa a l'ocupació juvenil 

 És una prioritat relativa a les accions socials innovadores [1] 

 És una prioritat relativa al suport a les persones més desfavorides a títol de l'objectiu específic establert 

en l'article 4, apartat 1, lletra m) del Reglament FSE+ *. 

 És una prioritat relativa al suport a les persones més desfavorides a títol de l'objectiu específic establert 

en l'article 4, apartat 1, lletra l) del Reglament FSE+ [2]  

 

1.1.1.1. Objectiu específic: ESO4.1. Millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'activació de tots 

els demandants d'ocupació en particular per a les persones joves, especialment 

mitjançant l'aplicació de la Garantia Juvenil, per als aturats de llarga durada i els 
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col·lectius menys afavorits en el mercat laboral, i per a les persones inactives, així com 

mitjançant el foment de l'ocupació per compte propi i l'economia social.  

 

 

1.1.1.1 Intervencions dels fons 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incisos i), iii), v) i vii, del RDC 

Tipus d'accions afins – article 22, apartat 3, lletra d), incís i), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+: 

A través d'aquest objectiu específic s'implementaran actuacions que contribueixin a abordar alguns 

dels principals reptes en matèria d'ocupació. Aquests son: la reducció dels nivells de desocupació per 

mitjà de mesures d'activació, la reducció de la taxa d'inactivitat, l'increment de la qualificació de la 

població, especialment l'aturada i el suport a l'ocupació per compte propi. 

A continuació, es descriu el tipus d'accions previst i es detallen, a títol d'exemple, els codis que 

apareixen citats en el document de Metodologia per a la determinació dels indicadors: 

1.A.01 Treball i Formació, per a aturats especialment els de major dificultat d'accés a l'ocupació, línia 

ESAL: 

Actuacions d'activació per a l'ocupació que combinen accions d'experiència laboral amb formació i /o 

acompanyament, en entitats sense ànim de lucre o entitats locals, dirigides a diferents col·lectius 

(col·lectius trans, dones, especialment víctimes de violència de gènere o de famílies monoparentals, 

persones desocupades de llarga durada, en particular persones majors de 45 anys, entre altres). Inclou 

actuacions de contractació laboral per un període d'entre 6 i 12 mesos a temps complet o parcial, amb 

possibilitat de formació que millori la seva qualificació (formació en certificats de professionalitat o 

transversal) i les seves competències bàsiques. A més, en funció de la convocatòria i el col·lectiu també 

es poden incloure accions d'acompanyament. Les actuacions d'acompanyament consistiran a secundar, 

dirigir i guiar a les persones contractades durant l'execució del programa, facilitar una millor adaptació 

al lloc de treball i un reforç competencial, així com la continuïtat en la formació que s'estableix en el 

projecte. Per ajudar a fomentar la integració en el mercat laboral dels participants pot incloure accions 

individuals i/o grupals, així com tasques de gestió necessàries per al desenvolupament de l'actuació. 

L'objectiu principal de l'actuació és l'adquisició d'experiència laboral que permeti millorar la seva 

ocupabilitat. 

 

1.A.02 Subvencions per a a la contractació laboral de persones en situació de vulnerabilitat  

Actuacions dirigides a incentivar la contractació indefinida de col·lectius amb més dificultats per a la 

inserció (persones majors de 45 anys, persones parades de llarga durada, dones, persones migrants, 

trans, etc), per part de qualsevol tipus d'empresa, subvencionant una part del salari del treballador i 

establint 24 mesos de permanència en l'ocupació. 

 

1.A.03 Incentius a la contractació de treballadors del sector industrial afectats pel tancament i/o 

deslocalitzacions empresarials 

Actuacions dirigides a incentivar la contractació indefinida de persones treballadores procedents de 

sectors en crisis per part de qualsevol tipus d'empresa, subvencionant una part del salari del treballador 

i establint 24 mesos de permanència en l'ocupació. 
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1.A.04 Reincorpora't 

Itineraris composts per accions d'orientació professional que inclouen: definició de perfil, 

assessorament en el procés de cerca d'ocupació (ja sigui amb actuacions individuals o grupals) i accions 

d'intermediació, tenint en compte les necessitats tan de les persones com del mercat de treball. 

1.A.05 Espais de Recerca de Feina 

Accions d'orientació per a l'ocupació dirigides a persones que ja tinguin el seu objectiu professional 

definit i que només requereixin eines de suport en el procés de cerca de feina. 

1.A.06 Formació per a la ocupació per a persones prioritàriament desocupades (CIFO) 

Accions d'adquisició de competències professionals que permetin augmentar els nivells de qualificació 

professional per accedir a una feina i també els nivells d'ocupació en finalitzar la formació. Les accions 

formatives previstes formaran part del catàleg d'Especialitats Formatives i depenent del cas podran 

conduir o no a l'obtenció de certificats de professionalitat. A més, una petita part (al voltant del 7% de 

les actuacions) podrà destinar-se a formació de formadors. 

1.A.07 Formació per a l'ocupació per a persones internes en centres penitenciaris (CIRE) 

Accions d'adquisició de competències professionals dirigides a persones sota mesures judicials, a fi de 

millorar les expectatives futures d'inserció laboral dels participants i de contribuir a la seva inclusió 

sociolaboral i a l'augment de la taxa d'activitat de la població a Catalunya. Durant el període de 

programació 2014-2020, un 74,8% de les persones participants sota mesures judicials van obtenir una 

qualificació professional per poder accedir a una feina i un 30% van obtenir feina als 6 mesos de 

finalitzar. 

 

1.A.08 Programa d'emprenedoria (PRIMER) 

Es desenvoluparan mesures que permetin impulsar l'emprenedoria, i que contribueixin a la 

recuperació de l'activitat econòmica a Catalunya, com ara de creació d'empreses de base tecnològica i 

amb creixement ràpid (startup), entre altres. Es preveu atendre 2.226 persones emprenedores. Totes 

elles rebran suport per a la preparació, difusió i seguiment del projecte i, en funció de la necessitat, 

s'executarà un pla de formació especialitzat i enfocat a les oportunitats o necessitats detectades que 

permeti formar a les persones emprenedores seleccionades per crear empreses amb alt potencial de 

creixement. 

Els tipus d'accions definits en aquest objectiu específic són coherents amb els reptes i recomanacions 

identificats a l’Spain Position Paper post 2020, la Recomanació del Consell per a Espanya (2020/C 

282/09), l'Annex 12 de l'Informe País 2022; l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-

2024 i els Programes Nacionals de Reforma 2020, 2021 i 2022. També amb El Pla de Desenvolupament 

de Polítiques d'Ocupació de Catalunya 2021-2022 i l'Estratègia catalana per a l'Ocupació que es troba 

en desenvolupament. 

Les actuacions proposades es complementen amb altres desenvolupades per la Generalitat de 

Catalunya amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Així, les intervencions 

d’experienciació laboral es complementen amb el programa PRIMERA EXPERIÈNCIA: contractes en 

pràctiques per a joves en les administracions públiques. Les actuacions d'Orientació i d'Emprenedoria 

es complementen amb la creació i activitats previstes del Centre d'Orientació, Innovació i 

Emprenedoria de Catalunya, la missió del qual és ser un centre de referència en aquests àmbits. 

Finalment, les actuacions de formació per a l'ocupació es complementen amb el programa Innovació i 
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internacionalització de la formació professional i també amb el programa d'Inversió i adquisició de 

noves competències per a la transformació digital i productiva, i la detecció de necessitats formatives. 

A més, les actuacions de formació per a l'ocupació són complementàries amb el programa Erasmus +, 

ja que els alumnes de cursos CIFO que hagin cursat un Certificat de Professionalitat podran participar 

en estades de pràctiques en centres de treball a l'estranger gràcies a que el Servei Públic d'Ocupació 

de Catalunya (SOC) ha estat acreditat pel SEPIE per desenvolupar mobilitats d'aprenentatge a 

l'estranger a través del programa Erasmus+ 2021-2027, en l'àmbit de la formació professional. Es tracta 

d'un valor afegit a la formació rebuda que pretén ampliar les oportunitats de millora de l'ocupabilitat 

de les persones que obtenen un certificat de professionalitat i de les seves competències personals i 

professionals. 

Finalment, les actuacions de suport a l'emprenedoria es veuen reforçades amb les previstes a l’OE 1.3 

del Programa FEDER de Catalunya, on es pretén finançar un instrument financer que doni suport al 

creixement i la competitivitat empresarial de pimes i petites empreses de mitjana capitalització a través 

de préstecs per finançar inversions que contribueixin a millorar la competitivitat, el creixement 

sostenible i la creació d'ocupació. 

 

  

Principals grups destinataris - article 22, apartat 3, lletra d), incís iii), del RDC 

Dins d’aquest objectiu específic, els principals grups destinataris són: 

- Persones desocupades, persones inactives i persones que desitgin millorar la seva feina, siguin o 

no demandants d'ocupació. 

- Depenent de la definició d'operació, les actuacions es podran dirigir a: 

o Persones desocupades en situació de vulnerabilitat, inclosa la població romaní. 

o Persones desocupades afectades pel tancament o deslocalitzacions d'empresa. 

o Persones que necessitin suport en la cerca d'ocupació o millorar les seves competències 

(entre les quals persones sotmeses a mesures judicials). 

o Persones emprenedores. 

A més, les actuacions es podran desenvolupar per gestió directa del propi SOC o bé podran participar 

entitats sense ànim de lucre, cooperatives de treball associat, comunitats de béns amb capacitat per 

subscriure com a empresàries, un contracte de treball, associacions i fundacions, administracions i entitats 

públiques regionals, municipals i supramunicipals i persones físiques. 

 

Accions destinades a salvaguardar la igualtat, la inclusió i la no discriminació – article 22, apartat 3, lletra 

d), incís iv), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+ 

Amb caràcter general, la selecció d'actuacions dins del Programa 2021-2027 seguirà el principi establert 

a l'article 6 del Reglament (UE) 2021/1057 i l'article 9 del Reglament (UE) 2021/1060, promovent 

activament la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de 

gènere, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual durant la 

preparació, l'execució, el seguiment, la presentació d'informes i l'avaluació dels programes. 
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En el procés de selecció d'operacions, s'inclourà com a criteri d'elegibilitat el compliment de la normativa 

estatal i autonòmica relativa al principi d'igualtat de gènere, el principi d'igualtat d'oportunitats i no 

discriminació, així com el respecte del dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. En concret, 

es vetllarà pel respecte i la no vulneració d'aquests principis i es promourà la inclusió de mesures 

transversals i positives en les actuacions. 

En relació a la igualtat de gènere, el SOC està preparant un projecte de transversalitat de gènere, finançat 

amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, l'objectiu del qual és elaborar un Pla que inclogui de 

manera sistemàtica la transversalitat de gènere en les seves polítiques d'ocupació, acompanyat d'eines 

per a la seva implementació i seguiment. Així, totes les polítiques finançades amb FSE+ que impulsi el SOC 

es beneficiaran de la implementació d'aquest Pla. A més, les accions formatives per a l'obtenció de 

qualificació inclouen un mòdul transversal d'igualtat de gènere. 

El tipus d'actuacions previstes dins de l'objectiu específic a), si bé es dirigeixen a combatre els reptes 

observats en l'àmbit de l'ocupació, en alguns casos prioritzen col·lectius pròxims al risc d'exclusió social, 

per la qual cosa el propi objectiu de les mesures s'orienta a garantir la igualtat d'oportunitats per a aquests 

col·lectius. 

 

Indicació dels territoris específics destinataris, inclòs l'ús previst d'instruments territorials – article 22, 

apartat 3, lletra d), incís v), del RDC: 

[No procedeix] 

Accions interregionals, transfrontereres i transnacionals – article 22, apartat 3, lletra d), incís vi), del 

RDC: 

Si bé en aquest objectiu específic no s'han previst actuacions d'àmbit interregional, transfronterer o 

transnacional, cal destacar que el SOC ha participat en alguns projectes del POCTEFA establint acords amb 

els serveis públics d'ocupació francesos (Pol Emploi) o andorrans i que beneficien a tot el sistema 

d'ocupació de Catalunya. Es preveu continuar participant en el pròxim POCTEFA 2021-2027. 

També el SOC ha estat acreditat per l'agència ERASMUS+ (SEPIE) per liderar un consorci de centres de 

formació per a l'ocupació, amb la finalitat d'implementar pràctiques professionals en empreses europees 

per a alumnes de cursos conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat i també per al personal 

docent i tècnic dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional propis del SOC (CIFO) i altres 20 centres 

col·laboradors. El projecte, denominat ITER MOBILITY, s'executarà fins a 2027 amb una previsió de 800 

experiències de mobilitat. 

Ús previst dels instruments financers – article 22, apartat 3, lletra d), incís vii), del RDC: 

[No procedeix]
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1.1.1.1.1 Indicadors 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC i article 8 del Reglament del FEDER/FC 

Quadre 2: Indicadors de realització 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria de 

regió 

ID Indicador Unitat de mesura Fita (2024) Meta (2029) 

1 ESO4.1 FSE+ Més 

desenvolupada 

EECO02 Persones desocupades, 

incloses les de llarga durada 

Persones 37.025 185.337 

1 ESO4.1 FSE+ Més 

desenvolupada 

EECO04 Persones inactives Persones 728 1.698 

1 ESO4.1 FSE+ Més 

desenvolupada 

EECO05 Persones amb feina, incloses 

les que treballen per compte 

propi 

Persones 646 1.937 
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Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC 

Quadre 3: Indicadors de resultats 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria regió ID Indicador Unitat 

de 

mesura 

Valor de 

referència 

Any de 

referència 

Meta 

(2029) 

Font de dades Observacions 

1 ESO4.1 FSE+ Més 

desenvolupades 

EECR05 Participants 

que 

obtenen 

una feina, 

inclòs per 

compte 

propi, en els 

sis mesos 

següents a 

la seva 

participació.  

Persones 66.598 2014-

2020 

80.133 Encreuament 

de dades amb 

la Seguretat 

Social 

 

1 ESO4.1 FSE+ Més 

desenvolupades 

ER501 Participants 

que 

conserven 

la feina 

Persones 4.643 2017-

2020 

5.996 Encreuament 

de dades amb 

la Seguretat 

Social 
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1.1.1.1.1 Desglossament indicatiu dels recursos del programa (UE) per tipus d'intervenció  

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís viii), del RDC 

Quadre 4: Dimensió 1: àmbit d'intervenció 

Prioritat 
Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

1 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.1 

134. Mesures per millorar l'accés a l'ocupació 58.257.390,00 

1 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.1 

137. Suport al treball per compte propi i a la creació d'empreses 3.303.406,00 

1 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.1 

152. Mesures per promoure la igualtat d'oportunitats i la participació activa 

en la societat 

15.660.589,00 

 

Quadre 5: Dimensió 2: forma de finançament 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

1 

 

FSE+ Més desenvolupada ESO4.1 01. Subvenció 77.221.385,00 
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Quadre 6: Dimensió 3: mecanisme d'intervenció territorial i enfocament territorial 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi  Import (en EUR) 

1 FSE+ Més desenvolupada ESO4.1 33. Altres enfocaments: sense enfocament territorial 77.221.385,00 

Quadre 7: Dimensió 6: temes secundaris de l’ FSE+ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

1 FSE+ Més desenvolupada ESO4.1 01. Contribució a les competències i treballs verds i l'economia 

ecològica 

880.908,00 

1 FSE+ Més desenvolupada ESO4.1 02. Desenvolupament de capacitats i treballs digitals 2.936.361,00 

1 FSE+ Més desenvolupada ESO4.1 10. Abordar els reptes assenyalats al Semestre Europeu 77.221.385,00 

 

Quadre 8: Dimensió 7: Igualtat de gènere de l’ FSE+*, FEDER, Fons de Cohesió i FTJ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

1 FSE+ Més desenvolupada A) 02. Projectes que integren la perspectiva de gènere 77.221.385,00 

(*) En principi, el 40% de l’ FSE+ contribueix al seguiment de gènere. El 100% s'aplicarà quan l'Estat membre opti per utilitzar l'article 6 del Reglament de l’FSE+ 
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1.1.1.1 Objectiu específic: ESO4.3. Promoure una participació equilibrada de gènere en el 

mercat laboral, unes condicions de treball iguals i una millora de l'equilibri entre la vida laboral 

i la familiar, en particular mitjançant l'accés a serveis de guarderia a ssequibles i d'atenció a 

persones dependents. 

 

1.1.1.1 Intervencions dels fons 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incisos i), iii), iv), v) i vii), del RDC 

Tipus d'accions afins - article 22, apartat 3, lletra d), incís i), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+: 

A través d'aquest objectiu específic s'implementaran actuacions que contribueixin a la consecució d'un 

els principals reptes en l'àmbit de l'ocupació, en particular al relacionat amb l'equitat d'homes i dones 

en l'àmbit laboral. 

A títol indicatiu, s'inclouran diferents tipus d'accions que contribueixin a la igualtat de gènere en les 

empreses: 

1.C.01 Accions formatives que contribueixin a fomentar la igualtat de dones i homes en l'ocupació, 

en les cures i en els usos dels temps 

Accions formatives i de sensibilització destinades a incorporar l'equitat i la igualtat de tracte i 

oportunitats en les empreses i organitzacions; democratitzar la provisió i la recepció de les cures, així 

com desenvolupar la corresponsabilitat en els treballs domèstics i de cures; reorganitzar els temps per 

a permetre la conciliació de la vida personal, familiar, associativa, de ciutadania i laboral. 

1.C.02 Subvencions per a l'elaboració de plans d'igualtat 

Ajudes a les empreses per a l'elaboració de plans d'igualtat que poden incloure assessorament durant 

el procés d'elaboració, formació a les persones que hagin de dissenyar-lo i la creació d'eines i 

instruments metodològics que facilitin l'elaboració del pla d'igualtat. Es preveu la concessió d'aquestes 

ajudes a les empreses de menys de 50 treballadors/es, que per llei no estan obligades a disposar de 

plans d'igualtat. 

Els tipus d'accions definits en aquest objectiu específic són coherents amb els reptes i recomanacions 

identificats a l'Estratègia Europea per a la Igualtat de Gènere 2020-2025, l’Estratègia d'Igualtat de 

Gènere 2018-2023 del Consell d'Europa i l'Informe País 2020. A nivell estatal, amb els Programes 

Nacionals de Reformes 2021 i 2022 i el Pla Estratègic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes 2022-

2025. I a nivell autonòmic, amb el Pla estratègic de serveis socials 2021-2024 i el Pla estratègic de 

polítiques d'igualtat de gènere 2019-2022. 

Les actuacions proposades en aquest objectiu específic es complementen amb altres actuacions 

desenvolupades per la Generalitat de Catalunya amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i Resiliència, 

concretament al component 23: 

- Pla integral per a víctimes de violència o de tràfic de persones. Inclou accions de sensibilització, 

autoestima, orientació, formació i inserció. 
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- Programa de suport a les dones d'àmbits rurals i urbans, que pretén implementar itineraris 

individualitzats d'inserció i orientació laboral per a millorar la capacitació de les dones i 

impulsar la seva participació en l'activitat econòmica del seu territori. 

- Programa ADA de formació en TIC dirigit a dones que habitin en municipis de menys de 30.000 

habitants. Pretén contribuir a reduir la bretxa digital de les dones en entorns rurals. 

- Pla de transversalitat de gènere de les polítiques d'Ocupació del SOC i Pla d'Igualtat del SOC. 

 

Principals grups destinataris – article 22, apartat 3, lletra d), incís iii), del RDC 

En les accions programades dins de la Prioritat 1 i l'objectiu específic c), els principals grups destinataris 

són: 

Empreses i entitats públiques i privades que participin en les accions formatives o que no hagin rebut 

prèviament cap mena de subvenció o ajuda per elaborar un pla d'igualtat i que compleixin els requisits 

previstos en la normativa reguladora. 

 

Accions destinades a salvaguardar la igualtat, la inclusió i la no discriminació – article 22, apartat 3, 

lletra d), incís iv), del RDC i article 6 del Reglament de l’ FSE+ 

Amb caràcter general, la selecció d'actuacions dins del Programa 2021-2027 seguirà el principi establert 

a l'article 6 del Reglament (UE) 2021/1057 i l'article 9 del Reglament (UE) 2021/1060, promovent 

activament la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de 

gènere, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual durant la 

preparació, l'execució, el seguiment, la presentació d'informes i l'avaluació dels programes. 

En el procés de selecció d'operacions, s'inclourà com a criteri d'elegibilitat el compliment de la normativa 

estatal i autonòmica relativa al principi d'igualtat de gènere, el principi d'igualtat d'oportunitats i no 

discriminació, així com el respecte del dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. En concret, 

es vetllarà pel respecte i la no vulneració d'aquests principis. 

A més, el tipus d'actuacions previstes dins de l'objectiu específic c) es dirigeix de manera expressa a 

promoure la igualtat de gènere en el mercat laboral, per la qual cosa totes les mesures que es 

desenvolupin a la seva empara són actuacions positives en aquest àmbit. 

Indicació dels territoris específics destinataris, inclòs l'ús previst d'instruments territorials – article 22, 

apartat 3, lletra d), incís v), del RDC: 

[No procedeix] 
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Accions interregionals, transfrontereres i transnacionals – article 22, apartat 3, lletra d), incís vii) del 

RDC: 

Si bé en aquest objectiu específic no s'han previst actuacions d'àmbit interregional, transfronterer o 

transnacional, en relació a les actuacions que executa la Conselleria d'igualtat i Feminismes cal destacar 

la seva participació en la xarxa Local and Regional Governments Time Network la finalitat de la qual és 

promoure i intercanviar polítiques de temps realitzables generades a nivell local i regional. Formen part 

d'aquesta xarxa 14 governs locals i regionals que comparteixen polítiques de temps i bones pràctiques en 

aquesta matèria. 

Ús previst dels instruments financers – article 22, apartat 3, lletra d), incís vii), del RDC: 

[No procedeix] 
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2.1.1.2.2. Indicadors 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC i article 8 del Reglament del FEDER/FC 

Quadre 2: Indicadors de realització 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria de 

regió 

ID Indicador Unitat de 

mesura 

Fita (2024) Meta (2029) 

1 ESO4.3 FSE+ Més 

desenvolupada 

EECO19 Nombre de microempreses i petites i 

mitjanes empreses objecte de suport 

Entitats 50 310 

1 ESO4.3 FSE+ Més 

desenvolupada 

EP204 Institucions Entitats 1.463 7.315 

 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC 

Quadre 3: Indicadors de resultats 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria 

regió 

ID Indicador Unitat 

de 

mesura 

Valor de 

referència 

Any de 

referència 

Meta 

(2029) 

Font de dades Observacions  

1 ESO4.3 FSE+ Més 

desenvolupada 

ER604 Empreses 

que 

implementen 

la igualtat de 

gènere 

Entitats 264 2020 310 Convocatòria 

2020 
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1 ESO4.3 FSE+ Més 

desenvolupada 

ER605 Institucions 

que 

implementen 

la igualtat de 

gènere 

Entitats 2.853 2014-

2020 

3.658 Dades 2014-

2020 

 

 

 

2.1.1.2.3 Desglossament indicatiu dels recursos del programa (UE) per tipus d'intervenció  

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís viii), del RDC 

Quadre 4: Dimensió 1: àmbit d'intervenció 

Prioritat 
Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

1 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.3 142. Mesures per fomentar la participació de les dones i reduir 

la segregació de gènere en el mercat laboral 

685.151,00 
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Quadre 5: Dimensió 2: forma de finançament 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

1 FSE+ Més desenvolupada ESO4.3 01. Subvenció 685.151,00 

 

Quadre 6: Dimensió 3: mecanisme d'intervenció territorial i enfocament territorial 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

1 FSE+ Més desenvolupada ESO4.3 33. Altres enfocaments: 

Sense enfocament 

territorial 

685.151,00 

 

Quadre 7: Dimensió 6: temes secundaris de l’FSE+ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

1 FSE+ Més desenvolupada ESO4.3 05. No discriminació 685.151,00 
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Quadre 8: Dimensió 7: Igualtat de gènere de l’FSE+*, FEDER, Fons de Cohesió i FTJ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

1 FSE+ Més desenvolupada ESO4.3 01. Projectes centrats en les qüestions de gènere 685.151,00 

(*) En principi, el 40% de l’FSE+ contribueix al seguiment de gènere. El 100% s'aplicarà quan l'Estat membre opti per utilitzar l'article 6 del Reglament de l’FSE+
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2.1.2. Prioritat 2: Inclusió social i lluita contra la pobresa  

 

 És una prioritat relativa a l'ocupació juvenil 

 És una prioritat relativa a les accions socials innovadores [1] 

 És una prioritat relativa al suport a les persones més desfavorides a títol de l'objectiu específic establert 

en l'article 4, apartat 1, lletra m) del Reglament FSE+*. 

 És una prioritat relativa al suport a les persones més desfavorides a títol de l'objectiu específic establert 

en l'article 4, apartat 1, lletra l) del Reglament FSE+ [2] 

 

2.1.2.1 Objectiu específic: ESO4.8. Fomentar la inclusió activa a fi de promoure la igualtat 

d'oportunitats, la no discriminació i la participació activa, i millorar l'ocupabilitat, en particular 

per als col·lectius desfavorits.  

2.1.2.1.1 Intervencions dels Fons 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incisos i), iii), iv), v) i vii), del RDC 

Tipus d'accions afins – article 22, apartat 3, lletra d), incís i), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+: 

A través d'aquest objectiu específic s'implementaran actuacions que contribueixin a incrementar la 

inclusió social i laboral i la igualtat d'oportunitats de diferents col·lectius en risc d'exclusió, 

proporcionant eines com ara itineraris d'orientació o d'inserció, dispositius d'inclusió, suport a 

l'ocupació protegida i altres mesures d'inclusió social. Es preveuen diferents tipus d'Itineraris d'inserció 

sociolaboral, a títol indicatiu: 

2.H.01. Treball i Formació ACOL 

Accions de foment i millora de l'ocupabilitat dirigides a persones migrades amb permís de treball i 

període de residència mínima a Espanya de tres anys. La mesura l'executen entitats locals i entitats 

sense ànim de lucre amb centre de treball a Catalunya, que tenen coneixement a través dels seus 

serveis d'ocupació, els seus serveis socials, o bé per la pròpia activitat de les entitats sense ànim de 

lucre, de quines persones estan en situació d'obtenir l'informe d'arrelament social, document necessari 

per obtenir el permís de treball i residència. Quan es publica la convocatòria, les entitats elaboren els 

seus projectes d'integració social per a aquests col·lectius (que inclou oferta d'ocupació, i possibilitat 

d'acompanyament i/o formació competencial o transversal) i si aquestes entitats obtenen resolució de 

concessió de la subvenció pel projecte presentat, participaran en el programa aquelles persones del 

col·lectiu amb permís de treball i residència, que compleixin amb els requisits establerts en la norma. 

La mesura ofereix als participants, experiència professional en un determinat àmbit i millora de les 

competències professionals, bàsiques i transversals, mitjançant un contracte de treball de 12 mesos a 

jornada completa. Així mateix, dona continuïtat a un itinerari que s'inicia amb formació en idiomes 

(català i castellà) prèvia a la participació. També es pot disposar d'acompanyament tècnic i especialitzat 

durant tota l'execució del projecte. Posteriorment a la finalització del programa, poden fer ús dels 

serveis ocupacionals que ofereix el SOC per a la cerca de feina. 
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2.H.02 Treball i formació - Joves tutelats 

Accions de foment i millora de l'ocupabilitat per a persones joves tutelades i ex tutelades per 

l'administració de la Generalitat de Catalunya, es dirigeix a persones joves d'entre 17 i 21 anys, entre 

les quals persones menors estrangeres no acompanyades, als qui s'ofereix un contracte laboral de 12 

mesos a jornada completa, acompanyat de formació i seguiment personalitzat. Se subvenciona un 

orientador/al que acompanya el/la jove per ajudar-lo a sostenir els 12 mesos de contracte, millorar la 

seva autonomia i, si escau, emancipar-se del sistema de protecció de menors. També, durant l'últim 

trimestre, es treballa la cerca de feina. 

2.H.03 SIOAS 

Itineraris integrats que combinen algunes de les actuacions següents: accions d'orientació, 

acompanyament, millora de les competències personals, professionals i tècniques, formació tecno-

professional, pràctiques no laborals, actuacions de prospecció i suport a la inserció. Aquests itineraris 

dirigeixen a persones amb discapacitat o amb trastorn de salut mental. 

2.H.04 MAIS 

Itineraris personalitzats amb mesures actives d'inserció dirigits a persones perceptores de la Renda 

Garantida de Ciutadania, de l'Ingrés Mínim Vital i altres col·lectius en risc d'exclusió. Aquests itineraris 

inclouen un pla individual d'inserció que pot contenir mesures d'orientació i informació per a 

l'ocupació, accions formatives per millorar les competències personals, professionals i tècniques, així 

com accions transversals relacionades amb el medi ambient, la igualtat d'oportunitats, etc. També 

s'inclouen pràctiques no laborables, accions de prospecció del mercat de treball i actuacions de suport 

i seguiment a la inserció. 

2.H.05 Itineraris d'inserció laboral per la població romaní 

Catalunya és la segona comunitat autònoma de l'Estat amb major volum de població romaní. A fi de 

donar una resposta apropiada a les necessitats d'aquest col·lectiu, es programaran Itineraris específics 

per a la població romaní amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat i empoderar i potenciar la seva 

autonomia. Els itineraris tindran accions d'orientació, prospecció i capacitació en competències 

transversals personalitzades. Es preveuen 3 fases: Acolliment inicial i acords de treball; 

Desenvolupament, amb accions individuals o grupals; Fase final de valoració i tancament del procés 

d'orientació. 

 

Mesures de suport a l’ocupació protegida com:  

2.H.06 Ajudes a les empreses d'inserció per a la contractació de col·lectius en risc d'exclusió 

Accions dirigides a millorar l'ocupació i la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social 

mitjançant ajudes a la contractació en empreses d'inserció. Ofereixen experiència laboral per mitjà d'un 

contracte temporal específic, amb una durada mínima de 12 mesos i màxima de 36. S'inscriu en un 

itinerari d'inserció que inclou formació i seguiment personalitzat. A més, es podran incloure ajudes per 

a la contractació de tècnics/ques d'acompanyament a la inserció o a la producció, amb la finalitat de 

millorar la qualificació professional i l'ocupabilitat de les persones treballadores. 
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2.H.07 Centres especials de treball (CET) 

Subvencions a CET que incentiven durant un màxim de 24 mesos la nova contractació de persones amb 

discapacitat física o sensorial amb un grau reconegut inferior al 65% o altres discapacitats no 

considerades d'especial dificultat, així com el manteniment dels contractes a persones amb discapacitat 

d'especial dificultat (persones amb determinades discapacitats i persones amb discapacitat física o 

sensorial igual o superior al 65%). Els contractes subvencionats podran ser contractes temporals per 

circumstàncies de la producció o de substitució per incapacitat temporal d'un mínim de 6 mesos de 

durada i contractes indefinits. S'exclouen els contractes subvencionats en el període de programació 

2014-2020. Amb aquesta ajuda es pretén compensar la menor productivitat d'aquestes persones, 

proporcionar-los continuïtat en l'ocupació i que adquirissin competències i hàbits soci-laborals. També, 

reduir la precarietat del col·lectiu i millorar la seva baixa taxa d'activitat i garantir el seu dret a treballar 

en igualtat de condicions. A més, es podrà incloure acompanyament tècnic especialitzat per ajustar el 

perfil personal i social del treballador/a al lloc de treball, així com les accions formatives requerides i el 

seu itinerari, per facilitar l'accés a una feina en l'empresa ordinària, sempre que sigui possible. 

Els tipus d'accions definits en aquest objectiu específic són coherents amb els reptes i recomanacions 

identificats all Pla d'Acció sobre Integració i Inclusió 2021-2027 de la Comissió Europea, el Pla d'Acció 

del Pilar Europeu de Drets Socials 2021, l’Spain Position Paper Post 2020, l'Estratègia sobre els drets de 

les persones amb discapacitat per a 2021-2030 i la Recomanació del Consell de 12 de març de 2021 

sobre la igualtat, la inclusió i la participació de la població gitana. A nivell estatal, amb el Programa 

Nacional de Reformes 2021, l'Estratègia Nacional de prevenció i lluita contra la pobresa i l'exclusió 

social 2019-2023, l'Estratègia Espanyola sobre Discapacitat 2022-2030 i l'Estratègia Nacional per a la 

Igualtat, Inclusió i la Participació del Poble Gitano 2021-2030. A nivell autonòmic, amb el Pla estratègic 

de serveis socials 2021-2024. 

Les actuacions descrites es complementen amb la mesura NOUS PROJECTES TERRITORIALS PER AL 

REEQUILIBRI I L'EQUITAT, dirigits a col·lectius vulnerables i finançats amb MRR. També amb el Programa 

FEDER, on es preveu intervenir per fer més efectiu el dret a l'habitatge als col·lectius desfavorits, 

mobilitzant habitatges procedents de processos d'execució d'hipoteques per ampliar el parc 

d'habitatge públic i reduir el temps d'espera a les persones que tenen resolució favorable de la Mesa 

de Valoració de Situacions d'Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya i també assegurar que 

aquests habitatges compleixen les condicions mínimes d'habitabilitat per mitjà d'obres d'adequació. 

També existeix complementarietat amb les accions previstes en el programa pluriregional BÀSIC. 

 

Principals grups destinataris – article 22, apartat 3, lletra d), incís iii), del RDC 

Les actuacions programades a l'objectiu específic h) aniran dirigides a col·lectius vulnerables i en risc 

d'exclusió social. Segons el tipus d'operació podran participar: 

 Persones migrants, persones joves d'entre 16 i 30 anys, tutelats o ex tutelats per l'administració 

i menors estrangers no acompanyats. 

 Persones amb discapacitat o trastorns de salut mental amb un grau de discapacitat igual o 

superior al 33% o assimilats. 

 Persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania o de l'Ingrés Mínim Vital (IMV). 

 Persones amb problemes d'addiccions en procés de rehabilitació, persones sota mesures 

judicials i ex recluses. 
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 Persones pertanyents a l'ètnia romaní i qualsevol altre col·lectiu en risc d'exclusió social. 

A més, podran participar, segons els diferents mètodes de gestió, entitats locals, entitats sense ànim 

de lucre, fundacions, empreses d'inserció i centres especials d'ocupació, amb establiment permanent 

a Catalunya. 

 

Accions destinades a salvaguardar la igualtat, la inclusió i la no discriminació – article 22, apartat 3, 

lletra d), incís iv) del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+ 

Amb caràcter general, la selecció d'actuacions dins del Programa 2021-2027 seguirà el principi establert 

a l'article 6 del Reglament (UE) 2021/1057 i l'article 9 del Reglament (UE) 2021/1060, promovent 

activament la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de 

gènere, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual durant la 

preparació, l'execució, el seguiment, la presentació d'informes i l'avaluació dels programes. 

En la selecció d'operacions, s'inclourà com a criteri d'elegibilitat el compliment de la normativa estatal i 

autonòmica relativa al principi d'igualtat de gènere, el principi d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, 

així com el respecte del dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. 

En relació a la igualtat de gènere, el SOC està preparant un projecte de transversalitat de gènere, finançat 

amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, l'objectiu del qual és elaborar un Pla que inclogui de 

manera sistemàtica la transversalitat de gènere en les seves polítiques d'ocupació, que anirà acompanyat 

d'eines per a la seva implementació i seguiment. En conseqüència, totes les polítiques finançades amb 

FSE+ que impulsi el SOC es veuran beneficiades per la implementació d'aquest Pla. 

A més, l'objectiu específic h) es dirigeix de manera expressa a promoure la igualtat d'oportunitats i la no 

discriminació de col·lectius vulnerables, per la qual cosa totes les operacions que es desenvolupen en 

aquest objectiu específic contribueixen al compliment d'aquest principi. 

Indicació dels territoris específics destinataris, inclòs l'ús previst d'instruments territorials – article 22, 

apartat 3, lletra d), incís v), del RDC: 

[No procedeix] 

Accions interregionals, transfrontereres i transnacionals – article 22, apartat 3, lletra d), incís vi), del RDC: 

Si bé en aquest objectiu específic no s'han previst actuacions d'àmbit interregional, transfronterer o 

transnacional, cal destacar en relació a les actuacions que executi el SOC, que aquest ha participat en 

alguns projectes del POCTEFA establint acords amb els serveis públics d'ocupació francesos (Pol Emploi) 

o andorrans i que beneficien a tot el sistema d'ocupació de Catalunya. Es preveu continuar participant en 

el pròxim POCTEFA 2021-2027. 

Ús previst dels instruments financers – article 22, apartat 3, lletra d), incís vii), del RDC 

[No procedeix] 
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2.1.2.1.2 Indicadors 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC i article 8 del Reglament del FEDER/FC 

Quadre 2: Indicadors de realització 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria de 

regió 

ID Indicador Unitat de mesura Fita (2024) Meta (2029) 

2 ESO4.8 FSE+ Més 

desenvolupada 

EP103 Participants de grups 

vulnerables 

Persones 26.771 68.646 

 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC 

Quadre 3: Indicadors de resultats 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria 

regió 

ID Indicador Unitat 

de 

mesura 

Valor de 

referència 

Any de 

referència 

Meta 

(2029) 

Font de dades Observacions 

2 ESO4.8 FSE+ Més 

desenvolupada 

EECR05 Participants 

que 

obtenen 

una feina, 

inclòs per  

compte 

propi, en 

els sis 

mesos 

Persones 8.192 2014-

2020 

15.197 Encreuament 

de dades amb 

la Seguretat 

Social 
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següents a 

la seva 

participació 

2 ESO4.8 FSE+ Més 

desenvolupada 

ER501 Participants 

que 

conserven 

la feina 

Persones 11.351 2014-

2020 

11.771 Històric  
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2.1.2.1.3. Desglossament indicatiu dels recursos del programa (UE) per tipus d'intervenció  

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís viii), del RDC 

Quadre 4: Dimensió 1: àmbit d'intervenció 

Prioritat 
Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

2 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.8 136. Ajuda específica per a l'ocupació juvenil i la integració 

socioeconòmica dels joves 

12.158.298,00 

2 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.8 152. Mesures per promoure la igualtat d'oportunitats i la participació 

activa en la societat 

50.517.726,00 

2 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.8 153. Vies d'integració i reintegració en el món laboral de les persones 

desfavorides 

23.708.680,00 

2 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.8 154. Mesures per millorar l'accés de grups marginats, com els gitanos, a 

l'educació i l'ocupació, i a promoure la seva inclusió social 

487.244,00 

2 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.8 156. Accions específiques destinades a augmentar la participació de 

nacionals de tercers països en l'ocupació 

12.158.297,00 

 

Quadre 5: Dimensió 2: forma de finançament 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi  Import (en EUR) 

2 FSE+ Més desenvolupada ESO4.8 01. Subvenció 99.030.245,00 
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Quadre 6: Dimensió 3: mecanisme d'intervenció territorial i enfocament territorial 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

2 FSE+ Més desenvolupada ESO4.8 33. Altres enfocaments: Sense enfocament territorial 99.030.245,00 

 

 

Quadre 7: Dimensió 6: temes secundaris de l’FSE+ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

2 FSE+ Més desenvolupada ESO4.8 05. No discriminació 99.030.245,00 

 

 

Quadre 8: Dimensió 7: Igualtat de gènere de l’FSE+*, FEDER, Fons de Cohesió i FTJ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

2 FSE+ Més desenvolupada ESO4.8 02. Projectes que integren la perspectiva de gènere 99.030.245,00 

(*) En principi, el 40% de l’FSE+ contribueix al seguiment de gènere. El 100% s'aplicarà quan l'Estat membre opti per utilitzar l'article 6 del Reglament de l’FSE+ 
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2.1.2.2 Objectiu específic: ESO4.12. Promoure la integració social de les persones en risc de 

pobresa o exclusió social, incloses les persones més desfavorides i la població infantil.  

2.1.2.2.1 Intervencions dels Fons 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incisos i), iii), iv), v) i vii), del RDC 

Tipus d'accions afins – article 22, apartat 3, lletra d), incís i), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+: 

A través de l'objectiu específic l) s'implementaran actuacions que contribueixin a la integració social de 

col·lectius vulnerables des de diferents perspectives. Així, a títol indicatiu, es podran programar: 

2.L.01 Suport al procés de reinserció d'interns de centres penitenciaris a través d'itineraris 

individualitzats 

Recursos per a interns de centres penitenciaris en unitats residencials situades fora dels propis centres, 

en les quals es treballen processos de reinserció a través de tutories i seguiments individualitzats, a fi 

d'aconseguir estabilitat i avançar en totes les àrees indicades en el seu Programa Individual de 

Tractament. També es pretén procurar-los un entorn sociofamiliar i laboral positiu abans de la seva 

llibertat condicional o definitiva. Les àrees d'intervenció són la personal, de violència, addiccions, vial, 

sociofamiliar, de reparació i institucional, depenent de les necessitats de cada persona usuària. Si bé 

pot tractar-se d'una actuació que inclou aspectes de política penitenciària, els recursos finançables amb 

FSE es corresponen exclusivament amb el personal que gestiona i executa les actuacions previstes en 

les diferents àrees d'intervenció per aconseguir la reinserció social del col·lectiu. 

Els tipus d'accions definits en aquest objectiu específic són coherents amb els reptes i recomanacions 

identificats en el Pla d'Acció del Pilar Europeu de Drets Socials 2021 i l'Annex 12 de l'Informe País 2022. 

A nivell estatal, amb l'Estratègia Nacional de prevenció i lluita contra la pobresa i l'exclusió social 2019-

2023 i el Programa Nacional de Reformes 2022. A nivell autonòmic, amb el Pla estratègic de serveis 

socials 2021-2024 i el Pla de reactivació econòmica i protecció social 2020. 

 

Principals grups destinataris – article 22, apartat 3, lletra d), incís iii), del RDC: 

Les actuacions programades en l'objectiu específic l) aniran dirigides a col·lectius vulnerables i en risc 

d'exclusió social i, en particular, a la població interna classificada en tercer grau penitenciari. 

Podran participar, segons el mètode de gestió, qualsevol tipus d'empresa, entitats sense ànim de lucre, 

fundacions, etc. 

 

Accions destinades a salvaguardar la igualtat, la inclusió i la no discriminació – article 22, apartat 3, 

lletra d), incís iv), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+ 

Amb caràcter general, la selecció d'actuacions dins del Programa 2021-2027 seguirà el principi establert 

a l'article 6 del Reglament (UE) 2021/1057 i l'article 9 del Reglament (UE) 2021/1060, promovent 

activament la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de 

gènere, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual durant la 

preparació, l'execució, el seguiment, la presentació d'informes i l'avaluació dels programes. 
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En el procés de selecció d'operacions, s'inclourà com a criteri d'elegibilitat el compliment de la normativa 

estatal i autonòmica relativa al principi d'igualtat de gènere, el principi d'igualtat d'oportunitats i no 

discriminació, així com el respecte del dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. En concret, 

es vetllarà pel respecte i la no vulneració d'aquests principis. 

A més, en el cas de l'objectiu específic l), les actuacions estan encaminades a promoure la integració social 

de les persones en risc de pobresa o exclusió social, incloses les persones més desfavorides, i la població 

reclusa és, precisament, una de les més excloses, desfavorides i estigmatitzades de la societat, per la qual 

cosa la seva reinserció social contribueix clarament al principi d'igualtat d'oportunitats i no discriminació.  

Indicació dels territoris específics destinataris, inclòs l'ús previst d'instruments territorials – article 22, 

apartat 3, lletra d), incís v), del RDC: 

[No procedeix] 

Accions interregionals, transfrontereres i transnacionals – article 22, apartat 3, lletra d), incís vi), del 

RDC: 

[No procedeix] 

 

Ús previst dels instruments financers – article 22, apartat 3, lletra d), incís vii), del RDC: 

[No procedeix] 
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2.1.2.2.2 Indicadors 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC i article 8 del Reglament del FEDER/FC 

Quadre 2: Indicadors de realització 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria de 

regió 

ID Indicador Unitat de mesura Fita (2024) Meta (2029) 

2 ESO4.12 FSE+ Més 

desenvolupada 

EP103 Participants de grups 

vulnerables 

Número 226 1.130 

 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC i article 8 del Reglament del RDC 

Quadre 3: Indicadors de resultats 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria 

regió 

ID Indicador Unitat 

de 

mesura 

Valor de 

referència 

Any de 

referència 

Meta (2029) Font de 

dades 

Observacions  

2 ESO4.12 FSE+ Més 

desenvolupada 

ER506 Participants 

que 

milloren les 

seves 

habilitats 

Persones 557 2021 622 Estimació  
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2.1.2.2.3 Desglossament indicatiu dels recursos del programa (UE) per tipus d'intervenció 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís viii), del RDC 

Quadre 4: Dimensió 1: àmbit d'intervenció 

Prioritat 
Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

2 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.12 163. Promoció de la integració social de persones en risc de pobresa o 

exclusió social, en particular les més desfavorides i els nens 

1.215.830,00 

 

Quadre 5: Dimensió 2: forma de finançament 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

2 FSE+ Més desenvolupada ESO4.12 01. Subvenció 1.215.830,00 

 

Quadre 6: Dimensió 3: mecanisme d'intervenció territorial i enfocament territorial 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

2 FSE+ Més desenvolupada ESO4.12 33. Altres enfocaments: Sense enfocament 

territorial 

1.215.830,00 
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Quadre 7: Dimensió 6: temes secundaris de l’FSE+ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

2 FSE+ Més desenvolupada ESO4.12 05. No discriminació 1.215.830,00 

 

Quadre 8: Dimensió 7: Igualtat de gènere de l’FSE+*, FEDER, Fons de Cohesió i FTJ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

2 FSE+ Més desenvolupada ESO4.12 02. Projectes que integren la perspectiva de gènere 1.215.830,00 

(*) En principi, el 40% de l’FSE+ contribueix al seguiment de gènere. El 100% s'aplicarà quan l'Estat membre opti per utilitzar l'article 6 del Reglament de l’FSE+ 
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2.1.3. Prioritat 3: Educació i formació 

 

 És una prioritat relativa a l'ocupació juvenil 

 És una prioritat relativa a les accions socials innovadores [1] 

 És una prioritat relativa al suport a les persones més desfavorides a títol de l'objectiu específic establert 

en l'article 4, apartat 1, lletra m) del Reglament FSE+*. 

 És una prioritat relativa al suport a les persones més desfavorides a títol de l'objectiu específic establert 

en l'article 4, apartat 1, lletra l) del Reglament FSE+[2] 

 

 

2.1.3.1 Objectiu específic: ESO4.5. Mil lorar la qualitat, inclusivitat, eficàcia i pertinència per al 

mercat laboral dels sistemes d'educació i formació, en particular mitjançant la validació de 

l'aprenentatge no formal i informal, donar suport a l'adquisició de competències clau, incloses 

les capacitats empresarials i digitals, i promoure la introducció de sistemes de formació dual i 

d'aprenentatge. 

 

2.1.3.1.1 Intervencions dels fons 

 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incisos i), iii), iv), v) i vii), del RDC 

 

Tipus d'accions afins – article 22, apartat 3, lletra d), incís i), del RDC i article 6 del Reglament 

de l’FSE+: 

 

A través d'aquest objectiu específic es pretén implementar actuacions que contribueixin a donar 

resposta a un dels principals reptes en l'àmbit de l'educació com és l'abandonament escolar. Es tracta 

d'un fenomen complex i multicausal que pot venir motivat per raons de diversa índole (cognitives, 

actitudinals, emocionals, relacionals i conductuals). També intervenen les diferències culturals per raó 

d'origen familiar, l'estat socioeconòmic i cultural de la família, l'expectativa en relació al rendiment 

escolar dels fills i filles, la trajectòria escolar o els entorns d'alta complexitat. Així, per combatre 

l'abandonament escolar han de posar-se en marxa diferents actuacions que l'abordin des de 

perspectives diverses. 

En aquest objectiu específic es programaran mesures de modernització del sistema educatiu que 

promoguin l'adaptació del sistema educatiu (que vol ser equitatiu i inclusiu) als nous reptes que imposa 

una societat canviant, global, digitalitzada i complexa. Alhora es pretén respondre de manera 

experimental i innovadora. 

A títol indicatiu es proposen actuacions com: 

3.E.01 Programa de Residència inicial docent SENSEI Consolidació 
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Consistirà en el desenvolupament d'un programa de formació i mentoria dirigit a les persones docents 

recentment titulades, que els aporti una pràctica i aprenentatge complementaris durant el primer any 

de l'exercici de la seva professió. Aquest programa inclourà: 

- La residència en un centre formador amb estàndards de qualitat durant el curs escolar, amb 

suport i acompanyament d'un/a mentor, d'una persona docent col·laboradora i una 

comunitat d'aprenentatge. 

- Un pla d'estudis que prioritza les competències professionals docents vinculades al model 

educatiu fonamentat en la inclusió i el treball competencial, les pràctiques d'aprenentatge 

actualitzades, la gestió de l'aula, l'avaluació per a l'aprenentatge, el desenvolupament 

professional i la gestió socioemocional. 

- Components com: mentories, seminaris de formació, observació, codocencia, assessorament 

i docència amb reflexió i feedback. 

- Generació d'aprenentatges profunds i pràctics en competències clau per garantir una major 

qualitat docent. 

- Creació de xarxes de gestió de coneixement per a la capacitació del professorat i dels centres 

educatius amb la finalitat d'avançar en equitat i inclusió, millorar els resultats educatius i 

prevenir i reduir l'abandonament escolar prematur. 

- Recursos necessaris per garantir unes condicions òptimes per a mentors i novells (temps, 

formació a mesura, materials, guies, visites, estades, etc.) 

El programa es basa en 4 eixos: 

1. Acompanyament constructiu capacitador a partir de la mentoria. 

2. Pràctica professionalitzadora de la persona docent novella en el centre. 

3. Formació i acompanyament per a la professionalització. 

4. Avaluació autoreguladora d'aprenentatge docent. 

Tant la selecció dels centres (que inclourà una proposta de mentors) com de les persones docents 

novelles es farà per convocatòria pública. A més, els centres hauran de ser representatius de la realitat 

territorial i dels diferents graus de complexitat i els mentors hauran de superar també un procés de 

selecció. 

Es tracta d'un programa experimental que s'iniciarà com a pilot durant 2 cursos escolars en la prioritat 

d'Innovació i tindrà continuïtat, durant 3 cursos, en aquesta prioritat per reforçar l'experiència i 

afermar la seva consolidació. A més, es preveu realitzar una avaluació contrafactual per a determinar 

l'impacte de la seva implementació. 

Els tipus d'accions definits en aquest objectiu específic són coherents amb els reptes i recomanacions 

identificats a l'Espai Europeu d'Educació 2020, la Nova Agenda Estratègica 2019-2024 i l'Informe País 

2020 de la Comissió. A nivell estatal, amb el Programa Nacional de Reformes 2021 i 2022 i a nivell 

autonòmic amb el Pla general del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2021-

2023). 

A més, les actuacions previstes, es complementen amb el Programa de Cooperació territorial per a 

l'orientació, avanç i enriquiment educatiu (Programa PROA+), també en centres d'especial complexitat 

educativa, en el marc del component 21 del MRR "Modernització i digitalització del sistema educatiu". 

Els beneficiaris del programa PROA+ són els centres sostinguts amb fons públics que comptin almenys 

amb un 30% d'alumnat vulnerable, així com centres rurals o insulars, situats en zones empobrides o 

amb gran dispersió de la població. 
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Principals grups destinataris – article 22, apartat 3, lletra d), incís iii), del RDC 

Les accions programades dins de la Prioritat 3 i l'objectiu específic e) aniran destinades a: 

- Persones que s'acaben de titular, que no formen part de la borsa de treball docent del 

Departament d'Educació, i persones docents novelles de la borsa de treball del Departament 

amb una experiència inferior a 6 mesos i que no han participat en el curs d'iniciació a la tasca 

docent ni han estat avaluats. 

Indirectament es dirigeix també a tot l'alumnat dels centres docents seleccionats per a la implementació 

del programa. 

 

Accions destinades a salvaguardar la igualtat, la inclusió i la no discriminació – article 22, apartat 3, lletra 

d), incís iv), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+ 

Amb caràcter general, la selecció d'actuacions dins del Programa 2021-2027 seguirà el principi establert 

a l'article 6 del Reglament (UE) 2021/1057 i l'article 9 del Reglament (UE) 2021/1060, promovent 

activament la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de 

gènere, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual durant la 

preparació, l'execució, el seguiment, la presentació d'informes i l'avaluació dels programes. 

En el procés de selecció d'operacions, s'inclourà com a criteri d'elegibilitat el compliment de la normativa 

estatal i autonòmica relativa al principi d'igualtat de gènere, el principi d'igualtat d'oportunitats i no 

discriminació, així com el respecte del dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. En concret, 

es vetllarà pel respecte i la no vulneració d'aquests principis. 

Concretament, les actuacions previstes en l'objectiu específic e) tenen com a finalitat innovar en l'àmbit 

educatiu mitjançant el desenvolupament professional dels docents, amb l'objectiu de garantir 

oportunitats d'èxit en un sistema educatiu inclusiu i equitatiu i afavorir la igualtat d'oportunitats de tot 

l'alumnat. Una selecció dels centres basada en la representativitat territorial permetrà recollir una 

adequada atenció a la diversitat, tant dels alumnes i alumnes com dels entorns socials, assegurant el dret 

a la igualtat i la no discriminació. 

 

Indicació dels territoris específics destinataris, inclòs l'ús previst d'instruments territorials – article 22, 

apartat 3, lletra d), incís v), del RDC 

[No procedeix] 

 

Accions interregionals, transfrontereres i transnacionals – article 22, apartat 3, lletra d), incís vi), del RDC: 

Si bé en aquest objectiu específic no s'han previst actuacions d'àmbit interregional, transfronterer o 

transnacional, cal destacar que el Departament d'Educació participa en un projecte Erasmus + l'objectiu 

del qual és contribuir a la transformació educativa a través de la internacionalització de l'Educació. Aquest 

projecte facilita que centres educatius amb escassa o nul·la experiència internacional puguin participar en 

Erasmus+ i que persones docents de 85 centres educatius que lideren projectes d'innovació puguin 
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accedir a accions formatives i d'observació a l'aula en altres països europeus que participen en l’Erasmus 

+. 

Ús previst dels instruments financers – article 22, apartat 3, lletra d), incís vii), del RDC: 

[No procedeix]



 

56 

 

2.1.3.1.2 Indicadors 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC i article 8 del Reglament del FEDER/FC 

Quadre 2: Indicadors de realització 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria de 

regió 

ID Indicador Unitat de mesura Fita (2024) Meta (2029) 

3 ESO4.5 FSE+ Més 

desenvolupada 

EECO11 Participants amb 

ensenyament superior o 

terciari 

Persones 0 849 

 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC 

Quadre 3: Indicadors de resultats 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria 

regió 

ID Indicador Unitat 

de 

mesura 

Valor de 

referència 

Any de 

referència 

Meta (2029) Font de dades Observacions 

3 ESO4.5 FSE+ Més 

desenvolupada 

ER506 Participants 

que 

milloren les 

seves 

habilitats 

Persones 829 2021-

2022 

680 Estació 

beneficiari 

 

 

 



 

57 

 

 

2.1.3.1.3. Desglossament indicatiu dels recursos del programa  

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís viii), del RDC 

Quadre 4: Dimensió 1: àmbit d'intervenció 

Prioritat 
Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

3 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.5 149. Suport a l'ensenyament primari i secundari (excloses 

les infraestructures) 

6.700.499,00 

 

Quadre 5: Dimensió 2: forma de finançament 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

3 FSE+ Més desenvolupada ESO4.5 01. Subvenció 6.700.499,00 

 

Quadre 6: Dimensió 3: mecanisme d'intervenció territorial i enfocament territorial 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

3 FSE+ Més desenvolupades ESO4.5 33. Altres enfocaments: Sense enfocament 

territorial 

6.700.499,00 
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Quadre 7: Dimensió 6: temes secundaris de l’FSE+ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

3 FSE+ Més desenvolupada ESO4.5 10. Abordar els reptes assenyalats al Semestre Europeu 6.700.499,00 

 

Quadre 8: Dimensió 7: Igualtat de gènere de l’FSE+*, FEDER, Fons de Cohesió i FTJ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

3 FSE+ Més desenvolupada ESO4.5 02. Projectes que integren la perspectiva de gènere 6.700.499,00 

(*) En principi, el 40% de l’FSE+ contribueix al seguiment de gènere. El 100% s'aplicarà quan l'Estat membre opti per utilitzar l'article 6 del Reglament de l’FSE+ 
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2.1.3.2. Objectiu específic: ESO4.6. 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 i l'atenció a la primera infància, passant per l'educació i la formació generals i 

professionals, fins a l'educació superior, així com l'educació i l'aprenentatge dels adults i la 

facilitació de la mobilitat educativa per a tots i l'accessibilitat de persones amb disca pacitat. 

2.1.3.2.1 Intervencions dels fons 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incisos i), iii), iv), v) i vii), del RDC 

Tipus d'accions afins – article 22, apartat 3, lletra d), incís i), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+: 

A través d'aquest objectiu específic es pretén implementar actuacions que contribueixin a donar 

resposta als principals reptes en l'àmbit de l'Educació, és a dir, l'abandonament escolar i la fugida de 

talent en la recerca i la innovació. 

Dins d’aquest objectiu específic es programaran mesures d'orientació que permetran tractar els 

aspectes més personals en les causes del fracàs escolar i mesures per combatre la segregació educativa, 

que intervindran en aspectes relatius a l'entorn (culturals, socioeconòmics, alta complexitat). 

A títol indicatiu es proposen actuacions com: 

3.F.01 Orientadors de centres de Formació Professional 

Els centres de formació professional i els centres de règim especial manquen, generalment, de la figura 

de l'orientador/a. Aquesta figura és imprescindible per donar continuïtat a l'acompanyament que 

l'alumnat i les seves famílies han rebut en etapes anteriors i per donar suport als tutors i tutores i l'equip 

docent dels centres de formació professional. Es preveu que, amb la implementació d'aquesta figura 

en els centres de formació professional i centres de règim especial, especialment en aquells que 

imparteixen Grau mitjà, Programes de Formació i Inserció i Itineraris Formatius Específics, millorarà 

l'èxit educatiu. Actualment, només 6 centres específics d'FP disposen d'aquesta figura i es pretén 

ampliar la figura de l'orientador/a a més centres. 

3.F.02 Tècnics d'Integració Social i Educadors Socials 

Accions de contractació d'educadors/es socials i tècnics/ques d'integració social: La pandèmia de la 

COVID-19 ha posat de manifest que la vulnerabilitat de molts alumnes s'ha vist agreujada. Amb la 

finalitat de reforçar el treball socioeducatiu en els centres amb major índex de complexitat i pal·liar 

l'elevat absentisme i l'abandonament escolar, es preveu desenvolupar mesures d'acompanyament, 

motivació i suport individualitzat a través del reforç del personal d'atenció educativa amb la 

contractació de tècnics/ques d'integració social i educadors/es socials. Es finançarà amb FSE la despesa 

directa d'aquest personal. Les seves funcions consisteixen en la participació activa en la prevenció, 

detecció i intervenció davant l'absentisme i l'abandonament escolar, la creació d'itineraris educatius 

personalitzats i l'orientació comunitària, establint i mantenint el vincle entre l'alumne, les famílies i 

l'escola, per millorar els resultats educatius i les expectatives d'èxit escolar i personal. Aquesta actuació 

es complementa amb el Programa de Cooperació territorial per a l'orientació, avanç i enriquiment 

educatiu (Programa PROA+), també en centres d'especial complexitat educativa, en el marc del 

component 21 del MRR "Modernització i digitalització del sistema educatiu". Els beneficiaris del 

programa PROA+ són els centres subvencionats amb fons públics que comptin almenys amb un 30% 

d'alumnat vulnerable, així com centres rurals o insulars, situats en zones empobrides o amb gran 

dispersió de la població. L'objectiu de PROA + és donar suport a l'elaboració dels plans estratègics de 
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millora dels centres educatius implicats i finançar activitats palanca concretes per aconseguir els 

objectius del pla estratègic.  

En aquest objectiu específic es preveu també promoure mesures de formació de personal investigador 

i tecnòleg, orientades a incrementar la qualificació i professionalització del personal investigador que 

contribueixin a retenir el talent. 

En aquest sentit es programaran actuacions com ara: 

3.F.03 Ajudes Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) 

Ajudes concordes a la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, dirigides a la contractació (durant 

1 any renovable fins a un màxim de 3) de personal investigador predoctoral en formació que hagi 

finalitzat els estudis conduents al doctorat, dirigides a universitats, centres de recerca, fundacions 

hospitalàries i Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS) amb establiment operatiu a 

Catalunya, amb la finalitat de desenvolupar projectes de tesi doctoral que promoguin una recerca amb 

impacte internacional, responsable i innovadora, amb accés obert als resultats, i que contemplin la 

transferència de coneixement i una aplicabilitat alineada amb les àrees d'intervenció assenyalades en 

el Pla Estratègic Horitzó Europa (2021-2024). Es proporcionarà una formació alineada amb el Marc 

europeu de Competències, dirigida tan al desenvolupament de la seva carrera investigadora en la seva 

etapa més inicial com a aspectes més transversals per assegurar la seva professionalització. Així doncs, 

les places ofertes es destinaran en un 60%, com a mínim, a àrees prioritàries de la ciència alineades 

amb les prioritats europees, és a dir, economia verda i/o digital, un 20% dins de la RIS 3 de la regió i un 

20% de lliure elecció. De manera horitzontal s'afavorirà la participació de les dones en sectors de la 

ciència amb clara masculinizació, així com la cooperació entre la recerca i el món empresarial. 

Aquestes ajudes incorporaran els objectius generals de les accions “Marie Skłodowska-Curie” (MSCA), 

facilitant la seva difusió en el sistema de recerca de Catalunya. 

 

3.F.04 Ajudes de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de 

personal investigador predoctoral en formació (FI SDUR) 

Aquesta actuació té característiques similars a l'anterior. Es distingeix perquè les ajudes es dirigeixen 

exclusivament als departaments universitaris del sistema universitari de Catalunya que comptin amb 

un nombre mínim de professors actius a temps complet i els contractes tenen una durada de 3 anys. 

Així, igual que en el cas anterior, les places ofertes es destinaran en un 60%, com a mínim, a àrees 

prioritàries de la ciència alineades amb les prioritats europees, és a dir, economia verda i/o digital, un 

20% dins de la RIS 3 de la regió i un 20% de lliure elecció. De manera horitzontal s'afavorirà la 

participació de les dones en sectors de la ciència amb clara masculinizació, així com la cooperació entre 

la recerca i el món empresarial. 

Els tipus d'accions definits en aquest objectiu específic són coherents amb els reptes i recomanacions 

identificats a l'Espai Europeu d'Educació 2020, l'Agenda de Capacitats Europea 2020, la Recomanació 

del Consell sobre educació i aprenentatge vocacional per a la competitivitat sostenible, justícia social i 

resiliència (2020/ C 417/01), la Garantia Infantil Europea 2021 i la Comunicació de la Comissió sobre 

una agenda renovada per a una educació superior (2017). A nivell estatal, amb el Programa Nacional 

de Reformes 2021 i a nivell autonòmic, amb Pla general del Sistema de Formació i Qualificació 

Professionals de Catalunya 2021-2023 i la RIS3Cat 2030 (pendent d'aprovació). 
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Quant a les actuacions destinades a millorar la capacitació de la població i la retenció del talent es 

complementen amb el programa INVESTIGO, finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, 

però també amb actuacions previstes en el Programa FEDER de Catalunya, on es pretén desenvolupar 

actuacions que responguin a la necessitat de millorar les capacitats tant investigadores com d'aplicació 

dels resultats de la recerca a partir del suport a projectes i institucions clau de l'ecosistema de R+D+I; 

actuacions per enfortir el sistema de R+D català com reforçar les infraestructures tecnològiques i els 

ecosistemes de coneixement de què disposa la regió a fi de consolidar un sistema científic competitiu 

a escala internacional. També es preveuen actuacions que contribueixin a desenvolupar la 

RIS3CAT2030, principalment a través de suport a empreses per a projectes d'innovació orientats a la 

transformació tecnològica i verda, així com a projectes de recerca industrial aplicada i 

desenvolupament experimental. 

  

Principals grups destinataris – article 22, apartat 3, lletra d), incís iii), del RDC 

En les actuacions programades en aquesta prioritat i objectiu específic, existeixen diferents perfils de 

grups destinataris en funció del tipus de mesura: 

- Alumnat dels centres de Formació Professional, centres de règim especial, i centres educatius 

d'alta complexitat, inclòs l'alumnat gitano i amb discapacitat. 

- Persones físiques que hagin superat els requisits per accedir al programa de doctorat, amb 

independència de la seva situació laboral prèvia (queden excloses del suport FSE les persones 

extracomunitàries que no tinguin residència permanent a Catalunya.) 

A més, es beneficiaran de les actuacions el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i els 

seus centres educatius, l'Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i Recerca i podran participar, segons 

els diferents mètodes de gestió, les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de 

recerca i les fundacions hospitalàries amb establiment operatiu a Catalunya. 

 

Accions destinades a salvaguardar la igualtat, la inclusió i la no discriminació – article 22, apartat 3, lletra 

d), incís iv), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+ 

Amb caràcter general, la selecció d'actuacions dins del Programa 2021-2027 seguirà el principi establert 

a l'article 6 del Reglament (UE) 2021/1057 i l'article 9 del Reglament (UE) 2021/1060, promovent 

activament la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de 

gènere, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual durant la 

preparació, l'execució, el seguiment, la presentació d'informes i l'avaluació dels programes. 

En el procés de selecció d'operacions, s'inclourà com a criteri d'elegibilitat el compliment de la normativa 

estatal i autonòmica relativa al principi d'igualtat de gènere, el principi d'igualtat d'oportunitats i no 

discriminació, així com el respecte del dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. En concret, 

es vetllarà pel respecte i la no vulneració d'aquests principis. 
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A més, en el cas de l'objectiu específic f), el principi d'igualtat d'oportunitats, inclusió i no discriminació es 

preserva en l'estructura i els fins d'algunes de les actuacions incloses en la mesura en què es vol garantir 

la igualtat d'oportunitats en l'etapa educativa i prevenir situacions futures d'exclusió i pobresa. 

 

Indicació dels territoris específics destinataris, inclòs l'ús previst d'instruments territorials – article 22, 

apartat 3, lletra d), incís v), del RDC: 

[No procedeix] 

 

Accions interregionals, transfrontereres i transnacionals – article 22, apartat 3, lletra d), incís vi), del RDC: 

Si bé dins d’aquest objectiu específic no s'han previst actuacions d'àmbit interregional, transfronterer o 

transnacional cal destacar que les ajudes predoctorals estan obertes internacionalment a totes les 

persones candidates que reuneixin els requisits de participació. En aquest sentit, pot participar qualsevol 

persona de la UE, però com s'ha assenyalat a l'apartat “Principals grups destinataris” queden excloses del 

suport FSE les persones extracomunitàries que no tinguin residència permanent a Catalunya. 

Quant a les actuacions corresponents al Departament d'Educació, cal destacar que participa en un 

projecte Erasmus + l'objectiu del qual és contribuir a la transformació educativa a través de la 

internacionalització de l'Educació. Aquest projecte facilita que centres educatius amb escassa o nul·la 

experiència internacional puguin participar en Erasmus + i que docents de 85 centres educatius que 

lideren projectes d'innovació puguin accedir a accions formatives i d'observació a l'aula en altres països 

europeus que participen en Erasmus +. 

 

Ús previst dels instruments financers – article 22, apartat 3, lletra d), incís vii), del RDC: 

[No procedeix]
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2.1.3.2.2 Indicadors 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC i article 8 del Reglament del FEDER/FC 

Quadre 2: Indicadors de realització 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria de 

regió 

ID Indicador Unitat de mesura Fita (2024) Meta (2029) 

2 ESO4.6 FSE+ Més 

desenvolupada 

EECO06 Nombre de nens 

menors de 16 anys 

Persones 36.761 204.295 

2 ESO4.6 FSE+ Més 

desenvolupada 

EECO11 Participants amb 

ensenyament superior 

o terciari 

Persones 191 1.397 

2 ESO4.6 FSE+ Més 

desenvolupada 

EP111 Participants que estan 

en formació 

professional 

Persones 3.148 12.593 
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Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC 

Quadre 3: Indicadors de resultats 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria 

regió 

ID Indicador Unitat 

de 

mesura 

Valor de 

referència 

Any de 

referència 

Meta 

(2029) 

Font de 

dades 

Observacions 

3 ESO4.6 FSE+ Més 

desenvolupada 

EECR03 Participants 

que 

obtenen 

una 

qualificació 

després de 

la seva 

participació 

Persones 9.379 2018-

2020 

9.401 Dades 

històriques 

 

3 ESO4.6 FSE+ Més 

desenvolupada 

ER511 Participants 

que 

abandonen 

l'escola 

abans de 

temps 

Persones 9.596 2017-

2018 

7.150 Dades 

històriques 
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2.1.3.2.3 Desglossament indicatiu dels recursos del programa  

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís viii), del RDC 

Quadro 4: Dimensió 1: àmbit d'intervenció 

 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

3 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.6 149. Suport a l'ensenyament primari i secundari 

(excloses les infraestructures) 

29.624.025,00 

3 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.6 150. Suport a l'ensenyament terciari (excloses les 

infraestructures) 

38.195.476,00 

 

Quadre 5: Dimensió 2: forma de finançament 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

3 FSE+ Més desenvolupada ESO4.6 01. Subvenció 67.819.501,00 
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Quadre 6: Dimensió 3: mecanisme d'intervenció territorial i enfocament territorial 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi  Import (en EUR) 

3 FSE+ Més desenvolupada ESO4.6 33. Altres enfocaments: sense enfocament 

territorial 

67.819.501,00 

 

Quadre 7: Dimensió 6: temes secundaris de l’FSE+ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

3 FSE+ Més desenvolupada ESO4.6 10. Abordar els reptes assenyalats al Semestre Europeu 67.819.501,00 

 

Quadre 8: Dimensió 7: Igualtat de gènere de l’FSE+*, FEDER, Fons de Cohesió i FTJ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

3 FSE+ Més desenvolupada ESO4.6 02. Projectes que integren la perspectiva de gènere 67.819.501,00 

(*) En principi, el 40% de l’FSE+ contribueix al seguiment de gènere. El 100% s'aplicarà quan l'Estat membre opti per utilitzar l'article 6 del Reglament de l’FSE+ 



 

   

 

 

2.1.4. Prioritat 5: Ocupació Juvenil  

 

 És una prioritat relativa a l'ocupació juvenil 

 És una prioritat relativa a les accions socials innovadores [1] 

 És una prioritat relativa al suport a les persones més desfavorides a títol de l'objectiu específic establert 

en l'article 4, apartat 1, lletra m) del Reglament FSE+*. 

 És una prioritat relativa al suport a les persones més desfavorides a títol de l'objectiu específic establert 

en l'article 4, apartat 1, lletra l) del Reglament FSE +[2] 

 

 

2.1.4.1 Objectiu específic: ESO4.1. Millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'act ivació de tots 

els demandants d'ocupació en particular per a les persones joves, especialment mitjançant 

l'aplicació de la Garantia Juvenil, per als aturats de llarga durada i els col·lectius menys 

afavorits en el mercat laboral, i per a les persones inact ives, així com mitjançant el foment de 

l'ocupació per compte propi i l'economia social.  

2.1.4.1.1 Intervencions dels fons 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incisos i), iii), iv), v) i vii), del RDC 

Tipus d'accions afins – article 22, apartat 3, lletra d), incís i), del RDC i article 6 del Reglament de l‘FSE+: 

A través d'aquest objectiu específic s'implementaran actuacions que contribueixin a donar resposta als 

principals reptes en l'àmbit de l'ocupació juvenil, és a dir, motivar i fomentar l'entrada de les persones 

joves al mercat laboral, reduir els nivells de desocupació de les persones joves especialment d'amb 

nivells educatius baixos, o sense experiència laboral, afavorir el seu retorn al sistema educatiu i 

estimular l'ocupació per compte propi. 

Entre altres, es podran desenvolupar actuacions com: 

 

5.A.01 Ajudes a l'autoocupació de joves 

Ajudes que proporcionin suport econòmic a aquells joves que inicien una activitat com a treballador 

autònom, que els permeti mantenir el seu projecte d'emprenedoria a llarg termini i, d'aquesta manera, 

contribuir a la disminució de la desocupació entre el col·lectiu juvenil. 

L'actuació subvencionable consistirà a iniciar una activitat econòmica com a persona treballadora 

autònoma i romandre de manera ininterrompuda en el règim especial de la Seguretat Social dels 

treballadors autònoms (RETA) o mutualitat corresponent durant 12 mesos, més 6 addicionals de 

permanència. Així, si es produeix una baixa abans dels 12 mesos en el règim corresponent de la 

Seguretat social es revocarà el 100% de l'ajuda. Si ja han transcorregut 12 mesos sencers, entre el tretzè 

i el divuitè es minorarà un percentatge de la subvenció concedida (entre el 33% el mes tretze i el 5% el 

mes divuit). Aquestes ajudes podrien anar acompanyades d'accions de formació i/o assessorament. 
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5.A.02 Foment de la contractació de joves – Joves en pràctiques 

Ajudes a la contractació en pràctiques per a persones joves, a fi de proporcionar-los una primera 

experiència laboral en l'àmbit en què s'han format. Els contractes hauran de tenir una durada mínima 

de 6 mesos, a jornada completa i realitzar-se en un centre de treball de Catalunya, sota la supervisió 

d'una persona tutora designada per l'entitat beneficiària. Aquesta mesura és adequada per a les 

persones joves que ja tenen formació prèvia (procedent de programes del SOC, de cicles formatius o 

graus universitaris) i, per tant, es completa i conclou un itinerari amb aquesta actuació d'experiència 

laboral, que resulta imprescindible per tenir una primera oportunitat d'ocupació. També es preveu la 

possibilitat de disposar d'una persona d'acompanyament per fer el seguiment durant l'execució del 

contracte. En cas que alguna persona abandoni o que la seva experiència professional no tingui 

continuïtat, serà objecte de derivació a altres serveis ocupacionals com l'orientació amb l'objectiu 

d'ajudar-los a culminar un itinerari d'èxit. Així doncs, es finançaran les despeses de contractació en 

pràctiques per un període de 6 a 12 mesos i el cost de la persona d'acompanyament, si escau. 

Per a motivar i fomentar l'entrada de les persones joves al mercat laboral es finançaran mesures 

d'activació i abast com ara: 

5.A.03 Referents 

Accions dirigides a proporcionar atenció i assessorament a la població jove que ha abandonat el sistema 

educatiu prematurament i està desconnectada dels serveis d'ocupació. Es posarà a la disposició 

d'aquest col·lectiu una figura que exerceixi una funció de contacte i referència per a les persones joves 

en el seu procés d'inserció laboral o d'integració al sistema educatiu. Les persones contractades com a 

referents d'ocupació juvenil han de ser titulats universitaris, preferentment en pedagogia, 

psicopedagogia, psicologia, educació social o treball social, amb experiència en intervencions directes 

sobre les persones joves menors de 25 anys. Les seves funcions són d'informació, orientació i 

acompanyament a les persones joves i, de manera complementària, realitzar actuacions de coordinació 

amb altres administracions públiques (gestions amb els centres educatius, amb equips 

multidisciplinaris, amb els serveis socials, amb els serveis de joventut i fins i tot amb les famílies) a fi de 

proporcionar un millor suport a els/les joves. 

5.A.04 ALMA 

També s'impulsaran programes de pràctiques professionals a països de la UE per a persones joves 

vulnerables amb l'objectiu de proporcionar-los una oportunitat professional que els permeti millorar 

les seves competències professionals i personals i, en conseqüència, la seva ocupabilitat. Aquests 

programes constaran d'una fase de preparació i capacitació que inclou una formació en la llengua del 

país de destinació i suport pedagògic i cultural orientat també al país de destinació; un període de 

pràctiques professionals en empreses o entitats de països de la UE i una fase d'acompanyament i 

seguiment una vegada han tornat a Catalunya, amb l'objectiu d'oferir sortides professionals en el món 

laboral o bé un retorn al sistema educatiu/formatiu. 

A l'actualitat s'ha encarregat l'elaboració d'un protocol d'acompanyament al retorn per a tots els 

participants en projectes de mobilitat impulsats pel SOC (TLN Mobilicat, Eurodissea, Erasmus...) en el 

qual s'ha donat participació a empreses, participants d'edicions anteriors, tècnics de mobilitat de 

diferents entitats públiques, grups focals, etc. S'espera, doncs, disposar d'una eina excel·lent per al 

retorn d'aquests joves. 
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5.A.05 TLN Mobilicat 

Programa de pràctiques professionals a empreses de l'àmbit de la UE per a les persones joves amb 

baixos nivells formatius, però amb alguna especialitat de formació per a l'ocupació acreditada i sense 

experiència laboral, que desitgin enriquir la seva formació i posar en pràctica els coneixements i les 

competències adquirits durant la realització dels seus estudis. Aquest programa comprendrà una fase 

prèvia de preparació i capacitació dels participants que es durà a terme a Catalunya, seguida de la fase 

de pràctiques professionals no remunerades a un país de la Unió Europea (amb durada no superior a 6 

mesos) i finalitza amb el seguiment posterior i la intermediació amb empreses catalanes per a la 

inserció laboral dels participants. L'objectiu de la mesura és la inserció laboral a Catalunya i en aquest 

sentit s'assegura el retorn proporcionant als participants el bitllet d'anada i tornada i tutories 

d'acolliment i cerca de feina, o bé suport al retorn al sistema formatiu, durant els dos mesos següents 

al retorn. 

Els tipus d'accions definits en aquest objectiu específic són coherents amb els reptes i recomanacions 

identificats a l’Spain Position Paper post 2020, l'Annex 12 de l'Informe País 2022 i la Recomanació del 

Consell de 30 d'octubre de 2020 relativa a un pont cap a l'ocupació: reforç de la Garantia Juvenil que 

substitueix la Recomanació del Consell, de 22 d'abril de 2013, sobre l'establiment de la Garantia Juvenil 

2020/C 372/01. A nivell estatal, amb el Pla de Garantia Juvenil Plus 2021-2027, l'Estratègia Espanyola 

de Suport Actiu a l'Ocupació 2021-2024 i els Programes Nacionals de Reforma 2020,2021 i 2022.També 

amb el Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació de Catalunya 2021-2022 i l'Estratègia 

catalana per a l'Ocupació que es troba en desenvolupament. 

  

Principals grups destinataris – article 22, apartat 3, lletra d), incís iii) del RDC 

Dins de la Prioritat 5 i l'objectiu específic a), el principal grup destinatari són les persones joves d'entre 16 

i 29 anys inscrites al registre de la Garantia Juvenil. Les operacions es podran dirigir de manera específica 

a: 

- Persones joves que iniciïn una activitat professional per compte propi. 
- Persones joves majors de 16 anys i menors de 30, que posseeixin un títol universitari o un cicle 

formatiu de grau mitjà o superior, o bé un certificat de professionalitat que habiliti per a l'exercici 
professional. 

- Persones joves d'entre 16 i 29 anys, que requereixin assessorament i acompanyament en el seu 
procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral. 

- Persones joves vulnerables o amb baixos nivells educatius, incloses les pertanyents a la població 
romaní. 

A més, podran participar, segons el mètode de gestió que correspongui, persones físiques, entitats locals, 

entitats sense ànim de lucre, organitzacions empresarials i sindicals. 

 

Accions destinades a salvaguardar la igualtat, la inclusió i la no discriminació – article 22, apartat 3,lletra 

d), incís iv), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+ 

Amb caràcter general, la selecció d'actuacions dins del Programa 2021-2027 seguirà el principi establert 

a l'article 6 del Reglament (UE) 2021/1057 i l'article 9 del Reglament (UE) 2021/1060, promovent 

activament la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de 

gènere, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual durant la 

preparació, l'execució, el seguiment, la presentació d'informes i l'avaluació dels programes. 
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En el procés de selecció d'operacions, s'inclourà com a criteri d'elegibilitat el compliment de la normativa 

estatal i autonòmica relativa al principi d'igualtat de gènere, el principi d'igualtat d'oportunitats i no 

discriminació, així com el respecte del dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. En concret, 

es vetllarà pel respecte i la no vulneració d'aquests principis. 

En particular, en relació a la igualtat de gènere, el SOC està preparant un projecte de transversalitat de 

gènere, finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, l'objectiu del qual és elaborar un Pla que 

inclogui de manera sistemàtica la transversalitat de gènere en les seves polítiques d'ocupació, que anirà 

acompanyat d'eines per a la seva implementació i seguiment (llistes de control de valoració de l'impacte 

de gènere, mòdul de gènere en la fase d'acolliment de nou personal, estimació pressupostària i de costos 

en termes de gènere). En conseqüència, totes les polítiques finançades amb FSE+ que impulsi el SOC es 

veuran beneficiades per la implementació d'aquest pla. 

A més, les actuacions emmarcades en l'objectiu específic a) de la prioritat 5 s'orienten en bona part a 

persones joves que es troben en risc de vulnerabilitat i pobresa i s'espera que les accions empreses 

reverteixin aquesta situació, per la qual cosa contribueixen a complir el principi de la igualtat 

d'oportunitats i no discriminació. 

 

Indicació dels territoris específics destinataris, inclòs l'ús previst d'instruments territorials – article 22, 

apartat 3, lletra d), incís v), del RDC: 

[No procedeix] 

 

Accions interregionals, transfrontereres i transnacionals – article 22, apartat 3, lletra d), incís vi), del RDC: 

Si bé en aquest objectiu específic no s'han previst actuacions d'àmbit interregional, transfronterer o 

transnacional, el SOC participa en diferents programes dirigits a persones joves que tenen un component 

transnacional i poden ser complementaris a les actuacions descrites. Així, gestiona el programa 

d'intercanvis internacionals de l'Assemblea de Regions d'Europa (ARE) Eurodyssey, dirigit a persones joves 

residents en regions membres del programa i del ARE, que inclou estades de pràctiques no laborals amb 

formació lingüística i cultural de la regió d'acollida 

També ha participat en 5 projectes POCTEFA, dos d'ells dirigits a facilitar la mobilitat transfronterera de 

persones joves per a estades en pràctiques, voluntariat, ocupació, etc. S'han creat punts d'informació i 

assessorament transfronterers, s'ha elaborat una plataforma digital per gestionar ofertes i s'han impartit 

formacions amb doble titulació. Es preveu continuar participant en el POCTEFA 2021-2027. 

 

Ús previst dels instruments financers – article 22, apartat 3, lletra d), incís vii), del RDC 

[No procedeix] 
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2.1.4.1.2 Indicadors 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís viii), del RDC 

Quadre 2: Indicadors de realització 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria de 

regió 

ID Indicador Unitat de mesura Fita (2024) Meta (2029) 

5 ESO4.1 FSE+ Més 

desenvolupada 

EECO02 Persones aturades, 

inclosos les de llarga 

durada 

Persones 4.030 21.150 

 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC 

Quadre 3: Indicadors de resultats 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria 

regió 

ID Indicador Unitat 

de 

mesura 

Valor de 

referència 

Any de 

referència 

Meta 

(2029) 

Font de dades Observacions 

5 ESO4.1 FSE+ Més 

desenvolupada 

EECR05 Participants 

que 

obtenen 

una feina, 

inclòs per 

compte 

propi, en 

els sis 

Persones 8.843 2014-

2020  

8.494 Històric 2014-

2020 
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mesos 

següents a 

la seva 

participació 

 

2.1.4.1.3 Desglossament indicatiu dels recursos del programa 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC 

Quadre 4: Dimensió 1: àmbit d'intervenció 

 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

5 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.1 136. Ajuda específica per a l'ocupació juvenil i la integració 

socioeconòmica dels joves 

52.200.000,00 

5 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.1 137. Suport al treball per compte propi i a la creació 

d'empreses 

26.000.000,00 

 

Quadre 5: Dimensió 2: forma de finançament 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

5 FSE+ Més desenvolupada ESO4.1 01. Subvenció 78.200.000,00 
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Quadre 6: Dimensió 3: mecanisme d'intervenció territorial i enfocament territorial 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

5 FSE+ Més desenvolupada ESO4.1 33. Altres enfocaments: sense enfocament 

territorial 

78.200.000,00 

 

Quadre 7: Dimensió 6: temes secundaris de l’FSE+ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

5 FSE+ Més desenvolupada ESO4.1 10. Abordar els reptes assenyalats al 

Semestre europeu 

78.200.000,00 

 

Quadre 8: Dimensió 7: Igualtat de gènere de l’FSE+*, FEDER, Fons de Cohesió i FTJ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

5 FSE+ Més desenvolupada ESO4.1 02. Projectes que integren la perspectiva de gènere 78.200.000,00 

(*)En principi, el 40% de l’FSE+ contribueix al seguiment de gènere. El 100% s'aplicarà quan l'Estat membre opti per utilitzar l'article 6 del Reglament de l’FSE+ 
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2.1.4.2 Objectiu específic: ESO4.6. 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 i l'atenció a la primera infància, passant per l'educació i la formació generals i 

professionals, fins a l'educació superior, així com l'educació i l'aprenentatge dels adults i la 

facilitació de la mobilitat educativa per a tots i l'accessibilitat de persones amb discapacitat.  

2.1.4.2.1 Intervencions dels fons 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incisos i), iii), iv), i vii), del RDC 

Tipus d'accions afins – article 22, apartat 3, lletra d, incís i), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+: 

A través d'aquest objectiu específic s'implementaran actuacions que contribueixin, des d'una altra 

perspectiva, a reduir els nivells de desocupació de les persones joves especialment amb nivells 

educatius baixos, o sense experiència laboral i afavorir el seu retorn al sistema educatiu. 

Per a contribuir a això en el marc de l'objectiu específic f) es finançaran programes de segona 

oportunitat a fi de propiciar el retorn al sistema educatiu o bé la inserció laboral dels participants. Entre 

altres i a títol indicatiu, s'implementaran actuacions com: 

5.F.01 Programa de Noves Oportunitats 

Itineraris personalitzats, integrats per actuacions d'orientació, formació, tutorització i acompanyament 

ja sigui per tornar al sistema educatiu o bé per a la inserció laboral, que permetin el desenvolupament 

de les competències necessàries per poder accedir a una formació reglada i formal o per poder iniciar 

la seva activitat laboral. Per al desenvolupament del projecte, cada centre haurà de comptar amb un 

equip multidisciplinari que pugui executar les tasques de direcció, coordinació pedagògica i formativa, 

atenció psicològica o psicopedagògica i intervencions directes en les tasques d'orientació, tutorització 

i formació en competències bàsiques i transversals. 

Els tipus d'accions definits en aquest objectiu específic són coherents amb els reptes i recomanacions 

identificats a l'Espai Europeu d'Educació 2020, l'Agenda de Capacitats Europea 2020, la Recomanació 

del Consell sobre educació i aprenentatge vocacional per a la competitivitat sostenible, justícia social i 

resiliència (2020/ C 417/01) i l'Informe país 2020. A nivell estatal, amb el Programa Nacional de 

Reformes 2021 i a nivell autonòmic, amb Pla general del Sistema de Formació i Qualificació 

Professionals de Catalunya 2021-2023. 

 

Principals grups destinataris – article 22, apartat 3, lletra d), incís iii), del RDC 

En la Prioritat 5 i l'objectiu específic f), el principal grup destinatari són les persones joves d'entre 16 i 29 

anys inscrites en el registre de la Garantia Juvenil. Dins d'aquest grup, i en funció de com es configuri cada 

operació es podran dirigir de manera específica a: 

- Persones joves que han abandonat prematurament el sistema educatiu. 

A més, podran participar, segons el mètode de gestió que correspongui, entitats de titularitat pública o 

privada i entitats sense ànim de lucre amb establiment operatiu a Catalunya. 
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Accions destinades a salvaguardar la igualtat, la inclusió i la no discriminació – article 22, apartat 3, lletra 

d), incís iv), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+ 

Amb caràcter general, la selecció d'actuacions dins del Programa 2021-2027 seguirà el principi establert 

a l'article 6 del Reglament (UE) 2021/1057 i l'article 9 del Reglament (UE) 2021/1060, promovent 

activament la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de 

gènere, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual durant la 

preparació, l'execució, el seguiment, la presentació d'informes i l'avaluació dels programes. 

En el procés de selecció d'operacions, s'inclourà com a criteri d'elegibilitat el compliment de la normativa 

estatal i autonòmica relativa al principi d'igualtat de gènere, el principi d'igualtat d'oportunitats i no 

discriminació, així com el respecte del dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. En concret, 

es vetllarà pel respecte i la no vulneració d'aquests principis. 

En particular, en relació a la igualtat de gènere, el SOC com a principal executor de polítiques d'ocupació 

a Catalunya, està preparant un projecte de transversalitat de gènere, finançat amb el Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència, l'objectiu del qual és elaborar un Pla que inclogui de manera sistemàtica la 

transversalitat de gènere en les seves polítiques d'ocupació, que anirà acompanyat d'eines per a la seva 

implementació i seguiment (llistes de control de valoració de l'impacte de gènere, mòdul de gènere en la 

fase d'acolliment de nou personal, estimació pressupostària i de costos en termes de gènere). En 

conseqüència, totes les polítiques finançades amb FSE+ que impulsi el SOC es veuran beneficiades per la 

implementació d'aquest Pla. 

Quant al principi d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, les actuacions previstes en aquest objectiu 

específic es dirigeixen a persones joves amb diferents graus de vulnerabilitat, per la qual cosa en totes 

elles es complirà aquest principi. 

 

Indicació dels territoris específics destinataris, inclòs l'ús previst d'instruments territorials – article 22, 

apartat 3, lletra d), incís v), del RDC: 

[No procedeix] 

 

Accions interregionals, transfrontereres i transnacionals – article 22, apartat 3, lletra d), incís vi), del RDC: 

Segons l'article 22, apartat 3, lletra d), incís vaig veure), del Reglament (UE) 2021/1060 de Disposicions 

Comunes, s'estableix que cada programa operatiu ha de detallar les accions interregionals, 

transfrontereres i transnacionals amb beneficiaris d'almenys un altre Estat membre o de fora de la Unió, 

quan escaigui, per a cada objectiu específic. En aquest objectiu específic bona part de les actuacions 

previstes té un component transnacional, és el cas dels programes de pràctiques professionals ressenyats, 

que es preveuen en països de la Unió Europea. 

D'altra banda, com s'ha vingut assenyalant, el SOC participa en diferents programes dirigits a persones 

joves que també tenen un component transnacional i poden ser complementaris a les actuacions 

descrites. Així, gestiona el programa d'intercanvis internacionals de l'Assemblea de Regions d'Europa 

(ARE) Eurodyssey, dirigit a persones joves residents en regions membres del programa i del ARE, que 

inclou estades de pràctiques no laborals amb formació lingüística i cultural de la regió d'acolliment. 
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També ha participat en 5 projectes POCTEFA, dos d'ells dirigits a facilitar la mobilitat transfronterera de 

persones joves per a estades en pràctiques, voluntariat, ocupació, etc. S'han creat punts d'informació i 

assessorament transfronterers, s'ha elaborat una plataforma digital per gestionar ofertes i s'han impartit 

formacions amb doble titulació. Es preveu continuar participant en el POCTEFA 2021-2027. 

 

Ús previst dels instruments financers – article 22, apartat 3, lletra d), incís vii), del RDC 

[No procedeix] 
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2.1.4.2.2 Indicadors 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC i article 8 del Reglament del FEDER/FC 

Quadre 2: Indicadors de realització 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria de 

regió 

ID Indicador Unitat de mesura Fita (2024) Meta (2029) 

5 ESO4.6 FSE+ Més 

desenvolupada 

EECO09 Participants amb el 

primer cicle 

d'ensenyament 

secundari com a màxim 

Persones 5.248 13.119 

 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC 

Quadre 3: Indicadors de resultats 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria 

regió 

ID Indicador Unitat 

de 

mesura 

Valor de 

referència 

Any de 

referència 

Meta 

(2029) 

Font de 

dades 

Observacions 

5 ESO4.6 FSE+ Més 

desenvolupada 

EECR02 Participants que 

s'han integrat als 

sistemes 

d'educació o 

formació després 

de la seva 

participació 

Persones 4.422 2014-

2020 

4.920 Històric  
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2.1.4.2.3 Desglossament indicatiu dels recursos del programa  

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís viii), del RDC 

Quadre 4: Dimensió 1: àmbit d'intervenció 

Prioritat 
Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

5 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.6 136. Ajuda específica per a l'ocupació juvenil i la integració 

socioeconòmica dels joves 

24.000.000,00 

 

Quadro 5: Dimensió 2: forma de finançament 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

5 FSE+ Més desenvolupada ESO4.6 01. Subvenció 24.000.000,00 
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Quadre 6: Dimensió 3: mecanisme d'intervenció territorial i enfocament territorial 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

5 FSE+ Més desenvolupada ESO4.6 33. Altres enfocaments: Sense enfocament 

territorial 

24.000.000,00 

 

Quadre 7: Dimensió 6: temes secundaris de l’FSE+ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

5 FSE+ Més desenvolupada ESO4.6 05. No discriminació 24.000.000,00 

 

Quadre 8: Dimensió 7: Igualtat de gènere de l’FSE+*, FEDER, Fons de Cohesió i FTJ 

Prioritat  Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

5 FSE+ Més desenvolupada ESO4.6 02. Projectes que integren la perspectiva de gènere 24.000.000,00 

(*) En principi, el 40% de l’FSE+ contribueix al seguiment de gènere. El 100% s'aplicarà quan l'Estat membre opti per utilitzar l'article 6 del Reglament de l’FSE+
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2.1.5 Prioritat 6: Accions socials innovadores  

 

 És una prioritat relativa a l'ocupació juvenil 

 És una prioritat relativa a les accions socials innovadores [1] 

 És una prioritat relativa al suport a les persones més desfavorides a títol de l'objectiu específic establert 

en l'article 4, apartat 1, lletra m) del Reglament FSE+*. 

 És una prioritat relativa al suport a les persones més desfavorides a títol de l'objectiu específic establert 

en l'article 4, apartat 1, lletra l) del Reglament FSE +[2] 

 

2.1.5.1 Objectiu específic: ESO4.5. Millorar la qualitat, inclusivitat, eficàcia i p ertinència per al 

mercat laboral dels sistemes d'educació i formació, en particular mitjançant la validació de 

l'aprenentatge no formal i informal, donar suport a l'adquisició de competències clau, incloses 

les capacitats empresarials i digitals, i promoure la introducció de sistemes de formació dual i 

d'aprenentatge. 

2.1.5.1.1 Intervencions dels fons 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incisos i), iii), iv), v) i vii), del RDC 

Tipus d'accions afins – article 22, apartat 3, lletra d), incís i), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+: 

En aquesta prioritat i, per mitjà d'aquest objectiu específic, es pretén respondre de manera 

experimental i innovadora al repte de reduir l'abandonament escolar prematur des d'una dels múltiples 

vessants que presenta. Concretament, a través d'una mesura de modernització del sistema educatiu 

que permeti promoure la seva adaptació als nous reptes que imposa una societat canviant, global, 

digitalitzada i complexa, sense perdre de vista l'equitat i la inclusivitat. 

La innovació social consisteix a generar noves idees, models i serveis que tinguin per objectiu satisfer 

necessitats socials i de benestar promovent noves relacions entre els agents implicats, en una cultura 

col·laborativa. Suposa una forma més eficient i participada de buscar solucions que enforteixin i 

complementin les polítiques públiques per resoldre reptes emergents i assegurar el benestar 

comunitari. 

En aquesta línia, l'últim informe de la UNESCO “Reimagining Our Futures Together. En New Social 

Contract For Education” descriu l'educació com un contracte social que ha d'aportar el coneixement i 

la innovació necessaris per conformar futurs sostenibles per a totes les persones, basats en la justícia 

social, econòmica i mediambiental. 

L'informe “Early career teachers: pioneers triggering innovation or compliant professionals” (OCDE 

2018) identifica de manera explícita com a innovació els programes d'inducció del professorat, que 

tenen per objectiu donar un millor suport en l'aprenentatge dels professors que s'inicien en la docència. 

La inducció és una política transformadora en el desenvolupament professional dels docents novells, 
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més enllà de les reformes dels programes de formació inicial del professorat. En aquest sentit, l'estudi 

de Shayshon i Popper-*Giveon (2016)3 il·lustra els límits dels programes innovadors de formació inicial 

del professorat que no van acompanyats de programes d'inducció per promoure el canvi i l'èxit escolar. 

La inducció docent és una política educativa actualment inexistent en l'Estat Espanyol, i encara poc 

estesa a nivell europeu. L'informe Eurydice (UE, 2021) Teachers in Europe Careers, Development and 

Well-being destaca que menys del 50% dels docents europeus ha participat en programes d'inducció. 

Si analitzem les dades d'Espanya, segons aquest informe, el 74% dels docents no han rebut cap mena 

de suport en començar la seva carrera professional en un centre educatiu, enfront del 62% dels països 

de l'OCDE. La falta dels programes d'inducció reglats en el sistema educatiu espanyol, es relaciona 

directament amb els resultats dels indicadors de fracàs i abandonament escolar, així com amb 

l'insuficient desenvolupament professional docent. 

Segons la Guia d'Innovació Social de la Comissió Europea una de les possibles àrees de suport a la 

innovació a nivell regional pot ser l'intercanvi i aprenentatge sobre els enfocaments de la innovació 

social. Per aquest motiu, considerem que l'experimentació d'aquest model a Espanya és coherent amb 

aquest plantejament recollit a la Guia. 

D'altra banda, tenint en compte que la implementació d'una política d'inducció docent per al conjunt 

del sistema educatiu de manera abrupta té molts riscos, és important dissenyar bé la política i impulsar 

primer un model experimental que es pugui escalar al conjunt del sistema posteriorment. 

Així, es proposen actuacions com: 

6.E.01 Programa de Residència inicial docent SENSEI PILOT 

Consistirà en el desenvolupament d'un programa de formació i mentoría dirigit als docents recentment 

titulats, que els aporti una pràctica i aprenentatge complementaris durant el primer any de l'exercici 

de la seva professió. Aquest programa inclourà: 

- La residència en un centre formador amb estàndards de qualitat durant el curs escolar, amb 

suport i acompanyament d'un/a mentor/a, d'una persona docent col·laboradora i una 

comunitat d'aprenentatge. 

- Un pla d'estudis que prioritza les competències professionals docents vinculades al model 

educatiu fonamentat en la inclusió i el treball competencial, les pràctiques d'aprenentatge 

actualitzades, la gestió de l'aula, l'avaluació per a l'aprenentatge, el desenvolupament 

professional i la gestió socioemocional. 

- Components com: mentories, seminaris de formació, observació, codocència, assessorament 

i docència amb reflexió i feedback. 

- Generació d'aprenentatges profunds i pràctics en competències clau per garantir una major 

qualitat docent. 

- Creació de xarxes de gestió de coneixement per a la capacitació del professorat i dels centres 

educatius amb la finalitat d'avançar en equitat i inclusió, millorar els resultats educatius i 

prevenir i reduir l'abandonament escolar prematur. 

- Recursos necessaris per a garantir unes condicions òptimes per a persones mentores i 

persones novelles (temps, formació a mesura, materials, guies, visites, estades, etc.) 

El programa es basa en 4 eixos: 

1. Acompanyament constructiu capacitador a partir de la mentoria. 

2. Pràctica professionalitzadora del personal docent novell en el centre. 

3. Formació i acompanyament per a la professionalització. 



 

82 

 

4. Avaluació autoreguladora d'aprenentatge docent. 

Tant la selecció dels centres (que inclourà una proposta de mentors/ores) com de les persones docents 

novelles es farà per convocatòria pública. A més, els centres hauran de ser representatius de la realitat 

territorial i dels diferents graus de complexitat i els mentors hauran de superar també un procés de 

selecció. 

Es tracta d'un programa experimental que s'iniciarà com a pilot durant 2 cursos escolars en aquesta 

prioritat d'Innovació i tindrà continuïtat, durant 3 cursos més, en la prioritat d'Educació per reforçar 

l'experiència i afermar la seva consolidació. A més, es preveu realitzar una avaluació contrafactual per 

determinar l'impacte de la seva implementació. 

Els tipus d'accions definits en aquest objectiu específic són coherents amb els reptes i recomanacions 

identificats a l'Espai Europeu d'Educació 2020, la Nova Agenda Estratègica 2019-2024 i l'Informe País 

2020 de la Comissió. A nivell estatal, amb el Programa Nacional de Reformes 2021 i 2022 i a nivell 

autonòmic amb el Pla general del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2021-

2023). 

Les actuacions previstes es complementen amb el Programa de Cooperació territorial per a l'orientació, 

avanç i enriquiment educatiu (Programa PROA+), també en centres d'especial complexitat educativa, 

en el marc del component 21 del MRR "Modernització i digitalització del sistema educatiu". Els 

beneficiaris del programa PROA+ són els centres subvencionats amb fons públics que comptin almenys 

amb un 30% d'alumnat vulnerable, així com centres rurals o insulars, situats en zones empobrides o 

amb gran dispersió de la població. 

 

Principals grups destinataris – article 22, apartat 3, lletra d), incís iii), del RDC 

Les accions programades en la Prioritat 6 i l'objectiu específic e) aniran destinades a: 

- Persones que s'acaben de titular que no formen part de la borsa de treball docent del 

Departament d'Educació i docents novells de la borsa de treball del Departament amb una 

experiència inferior a 6 mesos i que no han participat en el curs d'iniciació a la tasca docent ni 

han estat avaluats.  

Indirectament es dirigeix també a tot l'alumnat dels centres docents seleccionats per a la implementació 

del programa. 

 

Accions destinades a salvaguardar la igualtat, la inclusió i la no discriminació – article 22, apartat 3, lletra 

d), incís iv), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+ 

Amb caràcter general, la selecció d'actuacions dins del Programa 2021-2027 seguirà el principi establert 

a l'article 6 del Reglament (UE) 2021/1057 i l'article 9 del Reglament (UE) 2021/1060, promovent 

activament la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de 

gènere, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual durant la 

preparació, l'execució, el seguiment, la presentació d'informes i l'avaluació dels programes. 

En el procés de selecció d'operacions, s'inclourà com a criteri d'elegibilitat el compliment de la normativa 

estatal i autonòmica relativa al principi d'igualtat de gènere, el principi d'igualtat d'oportunitats i no 



 

83 

 

discriminació, així com el respecte del dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. En concret, 

es vetllarà pel respecte i la no vulneració d'aquests principis. 

Concretament, les actuacions previstes en l'objectiu específic e) tenen com a finalitat innovar en l'àmbit 

educatiu mitjançant el desenvolupament professional de les persones docents, amb l'objectiu de garantir 

oportunitats d'èxit en un sistema educatiu inclusiu i equitatiu i afavorir la igualtat d'oportunitats de tot 

l'alumnat. Una selecció dels centres basada en la representativitat territorial permetrà recollir una 

adequada atenció a la diversitat, tant dels alumnes com dels entorns socials, assegurant el dret a la 

igualtat i la no discriminació. 

Indicació dels territoris específics destinataris, inclòs l'ús previst d'instruments territorials – article 22, 

apartat 3, lletra d), incís v), del RDC 

[No procedeix] 

Accions interregionals, transfrontereres i transnacionals – article 22, apartat 3, lletra d), incís iv), del RDC 

Si bé en aquest objectiu específic no s'han previst actuacions d'àmbit interregional, transfronterer o 

transnacional, cal destacar que el Departament d'Educació participa en un projecte Erasmus + l'objectiu 

del qual és contribuir a la transformació educativa a través de la internacionalització de l'Educació. Aquest 

projecte facilita que centres educatius amb escassa o nul·la experiència internacional puguin participar en 

Erasmus + i que docents de 85 centres educatius que lideren projectes d'innovació puguin accedir a 

accions formatives i d'observació a l'aula en altres països europeus que participen en Erasmus +. 

Ús previst dels instruments financers – article 22, apartat 3, lletra d), incís vii), del RDC 

[No procedeix]
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2.1.5.1.2 Indicadors 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC i article 8 del Reglament del FEDER/FC 

Quadre 2: Indicadors de realització 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria de 

regió 

ID Indicador Unitat de mesura Fita (2024) Meta (2029) 

6 ESO4.5 FSE+ Més 

desenvolupada 

EECO11 Participants amb 

ensenyament superior o 

terciari 

Persones 269 568 

 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC i article 8 del Reglament del FEDER/FC 

Quadre 3: Indicadors de resultats 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria 

regió 

ID Indicador Unitat 

de 

mesura 

Valor de 

referència 

Any de 

referència 

Meta (2029) Font de dades Observacions 

6 ESO4.5 FSE+ Més 

desenvolupada 

ER506 Participants 

que 

milloren les 

seves 

habilitats 

Persones 554 2021-

2022 

454 Estimació del 

beneficiari 
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2.1.5.1.3 Desglossament indicatiu dels recursos del programa  

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís viii) del RDC 

Quadre 4: Dimensió 1: àmbit d'intervenció 

Prioritat 
Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

6 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.5 149. Suport a l'ensenyament primari i secundari 

(excloses les infraestructures) 

10.640.000,00 

 

Quadre 5: Dimensió 2: forma de finançament 

Prioritat  Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi  Import (en EUR) 

6 FSE+ Més desenvolupada ESO4.5 01. Subvenció 10.640.000,00 

 

Quadre 6: Dimensió 3: mecanisme d'intervenció territorial i enfocament territorial 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi  Import (en EUR) 

6 FSE+ Més desenvolupada ESO4.5 33. Altres enfocaments: Sense enfocament 

territorial 

10.640.000,00 
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Quadre 7: Dimensió 6: temes secundaris de l’FSE+ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

6 FSE+ Més desenvolupada ESO4.5 10. Abordar els reptes assenyalats al Semestre Europeu 10.640.000,00 

 

Quadre 8: Dimensió 7: Igualtat de gènere de l’FSE+*, FEDER, Fons de Cohesió i FTJ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

6 FSE+ Més desenvolupada ESO4.5 02. Projectes que integren la perspectiva de gènere 10.640.000,00 

(*)En principi, el 40% de l’FSE+ contribueix al seguiment de gènere. El 100% s'aplicarà quan l'Estat membre opti per utilitzar l'article 6 del Reglament de l’FSE+ 
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2.1.6 Prioritat 7: Garantia Infantil  

 

 És una prioritat relativa a l'ocupació juvenil 

 És una prioritat relativa a les accions socials innovadores [1] 

 És una prioritat relativa al suport a les persones més desfavorides a títol de l'objectiu específic establert 

en l'article 4, apartat 1, lletra m) del Reglament FSE+ *. 

 És una prioritat relativa al suport a les persones més desfavorides a títol de l'objectiu específic establert 

en l'article 4, apartat 1, lletra l) del Reglament FSE +[2] 

 

 

2.1.6.1. Objectiu específic: ESO4.12. Promoure la integració social de les persones en risc de 

pobresa o exclusió social, incloses les persones més desfavorides i la població infantil.  

2.1.6.1.1. Intervencions dels fons 

 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incisos i), iii), iv), v) i vii), del RDC 

Tipus d'accions afins – article 22, apartat 3, lletra d), incís i), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+: 

A través d'aquest objectiu específic s'implementaran actuacions que contribueixin a donar resposta a 

alguns dels principals reptes que aborda la Garantia Infantil com són reduir el risc de pobresa infantil i 

promoure la igualtat d'oportunitats. 

7.L.01 Serveis Especialitzats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència 

Actualment a Catalunya hi ha 18.236 nens i nenes i adolescents amb un expedient obert per risc en els 

equips d'atenció a la infància i l'adolescència i la ràtio per professional és de 40 nens/es. Per optimitzar 

l'atenció a aquesta població, es proposen, a títol indicatiu, mesures que permetin atendre de forma 

integrada i global les necessitats dels nens i nenes i adolescents en situació de risc, així com de les seves 

famílies, destinant recursos a la implementació d'un canvi en el model de funcionament dels equips 

locals d'atenció a la infància i l'adolescència i finançant els recursos humans que els componen. 

Aquestes actuacions comprenen: 

Reorganització, integració i reforç dels equips locals d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) i del 

servei d'integració en família extensa (SIFE), amb la incorporació d'un servei terapèutic i de la figura del 

terapeuta de manera que constitueixi un únic servei amb equips interdisciplinaris. 

Amb això es pretén: 

 Reduir les ràtios d'atenció per professional. 
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 Reforçar l'atenció terapèutica familiar per resoldre disfuncionalitats, afrontar crisis vitals i 

enfortir les relacions per evitar desemparaments. 

 Orientar, diagnosticar, valorar, intervenir, tractar i fer un seguiment tant dels nens/es i 

adolescents que estan en una situació de risc greu, com de les seves famílies. 

 Establir plans d'actuació individualitzats per nen/a i família i assegurar el seguiment i 

avaluació. 

Les seves funcions i objectius són els següents: 

 Col·laborar amb els serveis del territori en la prevenció i detecció de les situacions de risc social 

greu per a nens i nenes i adolescents. Orientar i donar suport als serveis socials bàsics i altres 

serveis del territori sobre temes relacionats amb infància en risc de maltractament i 

desemparament. 

 Atendre les situacions de risc social greu i de desemparament que els deriven els serveis 

socials bàsics i la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA). 

 Dur a terme l'estudi diagnosis i la valoració dels nens/es i adolescents i les seves famílies en 

situació de risc social greu o desemparament des d'una vessant interdisciplinar. 

 Emetre les propostes tècniques i administratives que beneficiïn més als nens i nenes i els 

adolescents, ja sigui l'atenció en el nucli d'origen o en un recurs alternatiu familiar o 

institucional. Les mesures poden ser de caràcter assistencial, socioeducatiu o terapèutic. 

 Fer el seguiment del nen/nena/adolescent i la seva família una vegada aplicada la mesura. 

 Elaborar i dur a terme plans de tractament, millora i suport per a la família i per al 

nen/nena/adolescent, en coordinació amb tota la xarxa de serveis i recursos. 

 

A més, aquests equips podran donar suport als serveis socials bàsics i col·laborar amb els serveis 

d'intervenció socioeducativa de les àrees bàsiques de serveis socials en les matèries que són de la 

seva competència. Es preveu que els SEAIA es desenvolupin en tots els municipis i consells 

comarcals que superin els 120.000 habitants, que és on actualment estan intervenint els EAIA. 

Els tipus d'accions definits en aquest objectiu específic són coherents amb els reptes i les 

recomanacions identificats al Pla d'Acció del Pilar Europeu de Drets Socials 2021, l'Estratègia de la Unió 

Europea sobre els Drets del Nen 2021-2024, la Garantia Infantil Europea 2021 i l'Annex 12 de l'Informe 

País 2022. 

A nivell nacional, amb l'Estratègia Nacional de prevenció i lluita contra la pobresa i l'exclusió social 

2019-2023 i el Programa Nacional de Reformes 2022. 

A nivell regional, amb el Pla estratègic de serveis socials 2021-2024 i el Pla de reactivació econòmica i 

protecció social 2020. 

Les actuacions previstes per reduir la pobresa i l'exclusió de la població infantil es complementen amb 

el programa pluriregional FSE+ BÀSIC. 
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Principals grups destinataris – article 22, apartat 3, lletra d), incís iii), del RDC 

Els principals grups destinataris per a les actuacions d'aquesta prioritat són la població infantil i adolescent 

de Catalunya, especialment aquells que es troben en risc de desemparament, així com les seves famílies. 

A més, es beneficiaran de les actuacions el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, 

a través de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (o l'òrgan competent en la matèria 

que es determini), i indirectament les entitats locals del territori de més de 120.000 habitants. 

 

Accions destinades a salvaguardar la igualtat, la inclusió i la no discriminació – article 22, apartat 3, lletra 

d), incís iv), del RDC i article 6 del Reglament de l’FSE+ 

Amb caràcter general, la selecció d'actuacions dins del Programa 2021-2027 seguirà el principi establert 

a l'article 6 del Reglament (UE) 2021/1057 i l'article 9 del Reglament (UE) 2021/1060, promovent 

activament la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de 

gènere, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual durant la 

preparació, l'execució, el seguiment, la presentació d'informes i l'avaluació dels programes. 

En el procés de selecció d'operacions, s'inclourà com a criteri d'elegibilitat el compliment de la normativa 

estatal i autonòmica relativa al principi d'igualtat de gènere, el principi d'igualtat d'oportunitats i no 

discriminació, així com el respecte del dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat. En concret, 

es vetllarà pel respecte i la no vulneració d'aquests principis. 

A més, en el cas de l'objectiu específic l), les actuacions estan encaminades a promoure la integració social 

de les persones en risc de pobresa o exclusió social, incloses les persones més desfavorides, entre les quals 

es troba la població infantil en risc, per la qual cosa les actuacions que es desenvolupin contribueixen al 

principi d'igualtat d'oportunitats i no discriminació. 

 

Indicació dels territoris específics destinataris, inclòs l'ús previst d'instruments territorials – article 22, 

apartat 3, lletra d), incís v), del RDC 

[No procedeix] 

 

Accions interregionals, transfrontereres i transnacionals – article 22, apartat 3, lletra d), incís vi), del RDC 

[No procedeix] 

 

Ús previst dels instruments financers - article 22, apartat 3, lletra d, incís vii), del RDC 

[No procedeix]
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2.1.6.1.2 Indicadors 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC i article 8 del Reglament del FEDER/FC 

Quadre 2: Indicadors de realització 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria de 

regió 

ID Indicador Unitat de mesura Fita (2024) Meta (2029) 

7 ESO4.12 FSE+ Més 

desenvolupada 

EECO06 Nombre de nens 

menors de 16 anys 

Persones 4.988 24.939 

 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís ii), del RDC i article 8 del Reglament del FEDER/FC 

Quadre 3: Indicadors de resultats 

Prioritat Objectiu 

específic 

Fons Categoria 

regió 

ID Indicador Unitat 

de 

mesura 

Valor de 

referència 

Any de 

referència 

Meta (2029) Font de dades Observacions 

7 ESO4.12 FSE+ Més 

desenvolupada 

ER516 Participants 

millorant la 

seva 

qualitat de 

vida 

Persones 20.239 2018 21.198 Estimació del 

beneficiari 

 

 



 

91 

 

2.1.6.1.3 Desglossament indicatiu dels recursos del programa  

 

Referència: article 22, apartat 3, lletra d), incís viii), del RDC 

Quadre 4: Dimensió 1: àmbit d'intervenció 

Prioritat 
Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

7 
FSE+ Més desenvolupada ESO4.12 163. Promoció de la integració social de persones en risc 

de pobresa o exclusió social, en particular les més 

desafavorides 

20.049.215,00 

 

Quadre 5: Dimensió 2: forma de finançament 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

7 FSE+ Més desenvolupades ESO4.12 01. Subvenció 20.049.215,00 

 

Quadre 6: Dimensió 3: mecanisme d'intervenció territorial i enfocament territorial 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

7 FSE+ Més desenvolupada ESO4.12 33. Altres enfocaments: Sense enfocament territorial 20.049.215,00 
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Quadre 7: Dimensió 6: temes secundaris de l'FSE+ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

7 FSE+ Més desenvolupada ESO4.12 06. Fer front a la pobresa 

infantil 

20.049.215,00 

 

Quadre 8: Dimensió 7: Igualtat de gènere de l’FSE+*, FEDER, Fons de Cohesió i FTJ 

Prioritat Fons Categoria de regió Objectiu específic Codi Import (en EUR) 

7 FSE+ Més desenvolupada ESO4.12 02. Projectes que 

integren la perspectiva de 

gènere 

20.049.215,00 

(*) En principi, el 40% de l'FSE+ contribueix al seguiment de gènere. El 100% s'aplica quan l'Estat membre opti per utilitzar l'article 6 del Reglament de l'FSE+ 
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PLA DE FINANÇAMENT 

 

Referència: article 22, apartat 3, lletra g), incisos i), ii), iii), article 112, apartats 1,2 i 3, i articles 14 i 26 del RDC 

Crèdits financers per anualitat 

 

Quadre 10: Crèdits financers per any 

Fondo 
Categoria de 

regió 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Crèdit 

financer sense 

l'import de 

flexibilitat 

Import de 

flexibilitat 

Crèdit 

financer sense 

l'import de 

flexibilitat 

Import de 

flexibilitat 
 

FSE+ 
Més 

desenvolupada 

0 68.496.292,00 69.597.862,00 70.721.684,00 71.867.978,00 29.776.967,00 29.776.967,00 30.373.273,00 30.373.273,00 400.984.297,00 

Total 
Més 

desenvolupada 

0 68.496.292,00 69.597.862,00 70.721.684,00 71.867.978,00 29.776.967,00 29.776.967,00 30.373.273,00 30.373.273,00 400.984.297,00 
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1.1. Total de crèdits financers per Fons i cofinançament nacional  

Quadre 11: Assignacions financeres totals per Fons i cofinançament nacional 

Número 

d'objectiu 

polític/esp

ecífic o AT  

Prioritat  

Base per al 

càlcul de 

l’ajuda de la UE 

(cost 

admissible total 

o contribució 

pública)  

Fons  
Categoria 

de regió  

Contribució 

de la UE (a) = 

(b) + (c) + (i) + 

(j)  

Desglossament de la contribució de la UE  

Contribució 

nacional (d)= 

(e) + (f)  

Desglossament indicatiu de 

la contribució nacional 

Total (g) = (a) 

+ (d)  

Percentatge 

de 

cofinançame

nt (h)= (a)/(g)  

Contribució de la UE  Import de flexibilitat 

Pública (e) Privada (f)  
Sense AT 

d'acord 

amb l'art. 

36, apartat 

5 (b)  

Amb AT 

d'acord 

amb 

l'art.36m 

apartat 5 

(c)  

Sense AT 

d'acord 

amb 

l'art.36, 

apartat 5 

(i)  

Amb AT 

d'acord 

amb 

l'art.36, 

apartat 5 

(j)  

OP 4 1 Total FSE+ 

Més 

desenvolup

ada 

81.022.797,0

0 
66.220.051 2.648.802 11.686.485 467.459 121.534.196 OP 4 1 Total FSE+ 

OP 4 2 Total FSE+ 

Més 

desenvolup

ada 

104.255.917 85.208.514 3.408.340 15.037.561 601.502 156.383.876 OP 4 2 Total FSE+ 

OP 4 3 Total FSE+ 

Més 

desenvolup

ada 

77.500.800 63.341.517 2.533.661 11.178.483 447.139 116.251.200 OP 4 3 Total FSE+ 

OP 4 5 Total FSE+ 

Més 

desenvolup

ada 

106.288.000 86.869.338 3.474.774 15.330.662 613.226 159.432.000 OP 4 5 Total FSE+ 
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Número 

d'objectiu 

polític/esp

ecífic o AT  

Prioritat  

Base per al 

càlcul de 

l’ajuda de la UE 

(cost 

admissible total 

o contribució 

pública)  

Fons  
Categoria 

de regió  

Contribució 

de la UE (a) = 

(b) + (c) + (i) + 

(j)  

Desglossament de la contribució de la UE  

Contribució 

nacional (d)= 

(e) + (f)  

Desglossament indicatiu de 

la contribució nacional 

Total (g) = (a) 

+ (d)  

Percentatge 

de 

cofinançame

nt (h)= (a)/(g)  

Contribució de la UE  Import de flexibilitat 

Pública (e) Privada (f)  
Sense AT 

d'acord 

amb l'art. 

36, apartat 

5 (b)  

Amb AT 

d'acord 

amb 

l'art.36m 

apartat 5 

(c)  

Sense AT 

d'acord 

amb 

l'art.36, 

apartat 5 

(i)  

Amb AT 

d'acord 

amb 

l'art.36, 

apartat 5 

(j)  

OP 4  6 Total FSE+  

Más 

desarrollad

a  

11.065.600 9.043.931 361.757 1.596.069 63.843 582.400 582.400 0 11.648.000 95% 

OP 4  7 Total FSE+  

Más 

desarrollad

a  

20.851.183 17.041.703 681.668 3.007.512 120.300 31.276.775 31.276.775 0 52.127.958 40% 

Total   FSE+ 

Más 

desarrollad

a 

400.984.297 327.725.054 13.109.002 57.836.772 2.313.469 585.460.447 585.460.447 0 986.444.744 40% 
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CONDICIONS FAVORABLES 

Referència: article 22, apartat 3, lletra i), del RDC 

Quadre 12: Condicions favorables 

Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

1. Mecanismes de 

seguiment 

eficaços del 

mercat de 

contractació 

pública 

FSE+  Sí Hi ha mecanismes de 

seguiment que 

cobreixen tots els 

contractes públics i el 

seu procediment de 

contractació en el 

marc dels Fons d'acord 

amb la legislació de la 

Unió sobre 

contractació pública. 

Aquest requisit 

comprèn: 

1. Disposicions per 

garantir la recollida de 

dades eficaces i fiables 

sobre els 

procediments de 

contractació pública 

per sobre dels llindars 

Sí Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic 

(LCSP) 

El criteri 1, referit a la recopilació de 

dades efectives i fiables en matèria de 

contractació pública, es compleix 

mitjançant la Plataforma de Contractació 

del Sector Públic (PLACSP) i les 

plataformes autonòmiques de 

contractació, si escau, operatives en 

compliment de l'article 347 de la Llei 

9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic que obliga a que els 

òrgans de contractació de totes les 

entitats del sector públic tinguin el seu 

perfil de contractant allotjat a les 

plataformes esmentades. 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

de la Unió de 

conformitat amb les 

obligacions de 

presentació d'informes 

d'acord amb els 

articles 83 i 84 de la 

Directiva 2014/24/ UE i 

els articles 99 i 100 de 

la Directiva 

2014/25/UE. 

 

2. Disposicions per 

garantir que les dades 

cobreixen almenys els 

elements següents: 

a) Qualitat i intensitat 

de la competència: 

nom del licitador 

guanyador, nombre de 

licitadors inicials i valor 

contractual. 

Sí Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic El criteri 2, sobre el tipus de dades a 

recopilar, amb caràcter general es 

compleix a través de les plataformes de 

contractació del sector públic citades en 

al criteri anterior, les quals recullen les 

dades requerides al criteri 2a (noms 

d'adjudicataris, nombre inicial de 

licitadors, valor del contracte). Les dades 

del criteri 2b es requereixen només si els 

sistemes nacionals poden aportar-los. 

Aquestes dades no estan recollides en la 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

b) Informació sobre el 

preu final després de 

l’acabament i sobre la 

participació de les 

pimes com a licitadors 

directes, quan els 

sistemes nacionals 

facilitin aquesta 

informació. 

Plataforma de Contractació del Sector 

Públic (PLACSP) en el cas d'Espanya. 

3. Disposicions per 

garantir el seguiment i 

l'anàlisi de les dades 

per part de les 

autoritats nacionals 

competents de 

conformitat amb 

l'article 83, apartat 2, 

de la Directiva 

2014/24/UE i l'article 

99, apartat 2, de la 

Directiva 2014 /25/UE. 

Sí Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic El criteri 3, relatiu al seguiment i anàlisi de 

les dades en matèria de contractació 

pública, es compleix a través de l'Oficina 

Independent de Regulació i Supervisió de 

la Contractació (OIRESCON), competent 

en l'emissió d'informes anuals de 

supervisió de la contractació pública; i a 

través de la Junta Consultiva de 

Contractació Pública de l'Estat, 

competent en l'emissió d'informes 

nacionals triennals de governança sobre 

la contractació pública. 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

4. Disposicions per 

posar a disposició de la 

població els resultats 

de l’anàlisi de 

conformitat amb 

l’article 83, apartat 3, 

de la Directiva 

2014/24/UE i l’article 

99, apartat 3, de la 

Directiva 2014/25/UE. 

Sí Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic El criteri 4, sobre la publicitat de les dades 

en matèria de contractació, es compleix 

mitjançant la publicació dels informes 

anuals de supervisió de l'Oficina 

Independent de Regulació i Supervisió de 

la Contractació (OIRESCON), així com a 

través de la publicació dels informes 

nacionals triennals de governança sobre 

la contractació pública de la Junta 

Consultiva de Contractació Pública de 

l'Estat. 

5. Disposicions per 

garantir que es 

comuniqui als òrgans 

nacionals pertinents 

tota la informació que 

apunti a situacions de 

presumpta col·lusió en 

un procediment de 

licitació de conformitat 

amb l'article 83, 

apartat 2, de la 

Directiva 2014/24/UE i 

Sí Llei 9/2017 de Contractes Sector Públic El criteri 5, sobre la correcta identificació 

i denúncia de possibles activitats 

col·lusòries, es compleix a través de l'art. 

132.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic, que 

estableix l'obligació de comunicar a les 

autoritats de defensa de la competència, 

és a dir, a la Comissió Nacional dels 

Mercats i la Competència (CNMC) o 

òrgans autonòmics equivalents, 

qualsevol indici sobre aquest tipus 

d'activitats. 



 

100 

 

Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

l'article 99 , apartat 2, 

de la Directiva 

2014/25/UE. 

2. Instruments i 

capacitat per 

aplicar eficaçment 

les normes sobre 

ajudes estatals 

FSE+  Sí Les autoritats de gestió 

tenen instruments i 

capacitat per verificar 

el compliment de les 

normes sobre ajuts 

estatals: 

1. Per a les empreses 

en crisi i les empreses 

subjectes a un requisit 

de recuperació. 

Sí Llei 38/2003 General de Subvencions 

(LGS), el seu Reglament de 

desenvolupament 

Llei 47/2003 General Pressupostària 

(LGP); 

Llei 58/2003 General Tributària (LGT); 

Base de Dades Nacional de Subvencions 

(BDNS) 

 

Els requisits d’aquest criteri no s’han 

modificat respecte a períodes anteriors. 

Els informes emesos per l'AA, la CE o el 

TCE no han identificat irregularitats i/o 

deficiències significatives i greus 

associades a la concessió d'ajuts a 

empreses en crisi o en procediments de 

reintegrament d'ajuts il·legals. Espanya 

compta amb un marc normatiu 

configurat per: LGS i el Reglament de 

desenvolupament, LGP i LGT, que 

permeten disposar d'eines de verificació 

per assegurar el compliment del criteri. A 

més, els organismes gestors verifiquen 

les condicions de solvència de les 

empreses amb els comptes dipositats al 

registre mercantil o aportats per les 

empreses, els serveis proporcionats per 

empreses de rating o declaracions 

responsables de les empreses 

posteriorment verificades. 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

Addicionalment, als Programes, es 

realitza un control a la selecció 

d'operacions i/o a les tasques de 

verificació. L'eina per verificar els 

reintegraments d'ajuts és la BDNS. 

2. Mitjançant l'accés a 

l'assessorament i 

l'orientació sobre 

ajudes estatals per 

part d'experts en la 

matèria d'organismes 

locals o nacionals. 

Sí Comissió Interministerial per a Assumptes 

de la Unió Europea; Conferència Sectorial 

per a assumptes relacionats amb la Unió 

Europea 

Per part seva, el compliment del criteri 2 

queda garantit en virtut de la governança 

establerta pel Ministeri d'Afers exteriors, 

Unió Europea i Cooperació a través de la 

Comissió Interministerial per a 

Assumptes de la Unió Europea i el Grup 

de Treball d'ajudes d'Estat, la Conferència 

Sectorial per a assumptes relacionats 

amb la Unió Europea, i la xarxa de 

coordinadors d'ajudes públiques. 

Aquesta xarxa de coordinadors està 

integrada per cada ministeri, CCAA i grans 

organismes de l'Estat, i està formada per 

experts en la matèria que presten 

assessorament, informació i suport a 

totes les administracions tan sobre el 

contingut o la compatibilitat, com sobre 

el procediment. Des del punt de vista 

formatiu la Secretària d'Estat per a la UE 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

col·labora i participa en cursos de 

formació entre els quals destaquen les 

accions formatives que es duen a terme 

per l'INAP o per la Direcció General de 

Fons Europeus. 

3. Aplicació i 

implementació 

efectiva de la 

Carta dels Drets 

Fonamentals 

FSE+  Sí Existeixen mecanismes 

efectius per garantir el 

compliment de la Carta 

dels Drets 

Fonamentals de la 

Unió Europea (en 

endavant, «la Carta») 

que inclouen: 

 

 

 

1. Disposicions per 

garantir que els 

programes secundats 

pels fons i la seva 

execució compleixen 

Sí Constitució espanyola 

Criteris i procediments de selecció 

d'operacions 

Document de descripció de funcions i 

procediments de l'Autoritat de Gestió 

Espanya és un Estat social i democràtic de 

Dret, la Constitució del qual (CE) i el marc 

legislatiu reconeixen la sobirania 

nacional, la separació de poders i 

mecanismes que la garanteixen, el 

reconeixement de drets inalienables i 

mecanismes per a la seva tutela, i el 

sotmetiment dels ciutadans i poders a la 

CE i la llei. 

 

 

La defensa dels drets i llibertats es 

concreta mitjançant mecanismes 

normatius, institucionals i jurisdiccionals 

protegits per la pròpia CE. 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

amb les disposicions 

corresponents de la 

Carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marc dels Fons Europeus es vetllarà 

pel respecte a la Carta en les diferents 

fases de la seva gestió, creant llistes de 

control lligades a la preparació de l'acord 

d'associació, per a aquells fons als quals 

aquest s'apliqui i els programes, a 

l'establiment del comitè de seguiment i a 

l'organització de l'associació. En la fase 

d'execució, s'assegurarà la conformitat 

amb la Carta de totes les operacions 

incloent una pregunta específica en la 

llista de control relativa a la selecció 

d'operacions i en les de verificació 

administrativa. 

2. Disposicions de 

presentació d'informes 

al comitè de 

seguiment sobre els 

casos d'incompliment 

de la Carta per 

operacions 

Sí Document de Descripció de funcions i 

procediments de l'Autoritat de Gestió 

El document de descripció de funcions i 

procediments de les autoritats de gestió 

dels programes inclourà un apartat 

específic en el qual es descriguin els 

procediments en relació amb les 

reclamacions relacionades amb 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

secundades pels fons i 

les denúncies en 

relació amb la Carta 

presentades de 

conformitat amb les 

disposicions 

adoptades 

conformement a 

l'article 69, apartat 7. 

l'incompliment dels drets fonamentals de 

les persones. 

Per la comunicació de qualsevol possible 

incompliment, les autoritats de gestió 

posaran a la disposició del públic un 

formulari en la seva pàgina web. 

En cas de rebre una comunicació d'aquest 

tipus, es demanarà informe a l'organisme 

afectat, s'inclourà un punt en l'ordre del 

dia del Comitè de Seguiment del 

Programa, i s'informarà l'interessat sobre 

tota la informació i comentaris rebuts i 

sobre els organismes competents als 

quals, en el seu cas, s'hauria de dirigir. 

4. Execució i 

aplicació de la 

Convenció de les 

Nacions Unides 

sobre els Drets de 

les Persones amb 

Discapacitat 

(CDPD) de 

FSE+  Sí Existeix un marc 

nacional per a vetllar 

per l'execució la 

Convenció sobre els 

Drets de les Persones 

amb Discapacitat de 

les Nacions Unides, 

que inclou: 

Sí Estratègia Espanyola sobre Discapacitat 

(2022-2030) 

Al maig de 2022 s'ha aprovat l'Estratègia 

Espanyola sobre Discapacitat 2022-2030. 

L'estratègia s'estructura en un eix 

transversal i un eix motor que se 

subdivideix en quatre eixos: 1) Inclusió 

social i participació, 2) Autonomia 

personal i vida independent, 3) Igualtat i 

diversitat, 4) Disseny i accessibilitat 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

conformitat amb 

la Decisió 

2010/48/CE del 

Consell 

1. Objectius amb 

metes mesurables, 

recollida de dades i 

mecanismes de 

seguiment. 

universal. D'altra banda, l'eix transversal 

abasta la perspectiva de gènere, la 

cohesió territorial, els sistemes 

d'informació, governança i diàleg civil, la 

innovació i el desenvolupament 

sostenible. Per a cadascun d'aquests 

eixos es defineixen uns objectius i unes 

línies d'acció i mesures per al seu 

assoliment. El seguiment de l'Estratègia 

es realitzarà a través d'informes de 

seguiment bianuals i d'una avaluació final 

a 2030 basada en uns indicadors de 

resultats  

 

per als quals l'Estratègia quantifica els 

seus objectius a 2030. 

2. Disposicions per 

garantir que la política, 

la legislació i les 

normes sobre 

accessibilitat es 

reflecteixen 

Sí Descripció de funcions i procediments de 

l'Autoritat de Gestió 

En la preparació dels Programes i l'Acord 

d'Associació es compleix el principi 

horitzontal d'accessibilitat per a les 

persones amb discapacitat incloent en el 

compliment del principi d'associació, una 

consulta als socis d'organitzacions socials 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

adequadament en la 

preparació i l'aplicació 

dels programes. 

relacionades amb les persones amb 

discapacitat i els seus familiars. 

En la fase d'implementació dels 

programes, s'assegurarà el compliment 

d'aquest principi horitzontal en diferents 

fases: i) en la selecció d'operacions a 

través dels Criteris de Selecció 

d'Operacions ii) en el DECA que es lliura 

al beneficiari ii) en la verificació de gestió 

a través de les llistes de comprovació iv) 

en l'auditoria. El procediment es recull al 

document de Descripció de funcions i 

procediments de l'Autoritat de Gestió. 

3. Disposicions de 

presentació d'informes 

al comitè de 

seguiment sobre els 

casos d'incompliment 

de la CDPD per 

operacions 

secundades pels Fons i 

les reclamacions en 

relació amb la CDPD 

Sí Descripció de funcions i procediments de 

l'Autoritat de Gestió 

El document de descripció de funcions i 

procediments de les autoritats de gestió 

dels programes inclourà un apartat 

específic en el qual es descriguin els 

procediments en relació amb les 

comunicacions per incompliment dels 

drets fonamentals de les persones, i en 

particular els establerts en la Convenció 



 

107 

 

Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

presentades de 

conformitat amb les 

disposicions 

adoptades 

conformement a 

l'article 69, apartat 7. 

de les Nacions Unides sobre els Drets de 

les Persones amb Discapacitat. 

 

 

 

Per a la canalització de les comunicacions 

relacionades amb la CDPD es crearà un 

accés directe des de la pàgina web dels 

Fons a la bústia de consultes, queixes o 

denúncies de l'Oficina d'Atenció a la 

Discapacitat (OADIS). 

 

 L’OADIS tramitarà les consultes o 

queixes rebudes i informarà l'interessat 

de les conclusions. En el Comitè de 

seguiment dels programes, l'Autoritat de 

Gestió informarà sobre les queixes i 

consultes rebudes per l’ OADIS que 

estiguin relacionades amb aquest 

programa. 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

 

4.1. Marc 

estratègic per a 

les polítiques 

actives de mercat 

de treball 

 

FSE+ 

 

ESO4.1. 

Millorar l'accés 

a l'ocupació i a 

mesures 

d'activació de 

tots els 

demandants 

d'ocupació, i en 

particular de 

les persones 

joves, 

especialment a 

través de 

l'aplicació de la 

Garantia 

Juvenil, dels 

aturats de 

llarga durada i 

els grups 

desfavorits en 

el mercat 

laboral, i de les 

Sí Existeix un marc polític 

estratègic per a les 

polítiques actives de 

mercat laboral a la 

llum de les 

orientacions per a les 

polítiques d'ocupació, 

que inclou: 

1. Disposicions per a 

l’elaboració dels perfils 

dels demandants 

d'ocupació i l'avaluació 

de les seves 

necessitats. 

 

Sí Marc Estratègic Nacional per a les 

polítiques actives d'Ocupació (RD-LLEI 

3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova 

el text refós de la Llei d'Ocupació) 

Estratègia Espanyola de Suport Actiu a 

l'Ocupació 2021-2024 

Pla Anual de Política d'Ocupació per a 

2021 

Per a l'elaboració de perfils i l'avaluació 

de les necessitats dels demandants 

d'ocupació, el SEPE ha confeccionat una 

eina de perfilat de suport a l'orientació, 

“SENDA”, amb tres blocs: dades 

estadístiques, necessitats formatives i 

recomanacions basades en perfils. 

Paral·lelament, es continua amb el 

desenvolupament de serveis d'ocupació 

disponibles, la integració d'algoritmes de 

IA i un bloc dedicat a l’efecte de la COVID-

19 en l'ocupació. 

La Llei 30/2015 inclou instruments, 

procediments i la participació d'agents 

clau durant tot el procés de detecció de 

necessitats formatives destacant el 

Catàleg d'Especialitats Formatives i 

Registre d'Entitats de Formació. A més, 

l'Ordre TMS/368, de 28 de març de 2019 

regula l'oferta formativa de les AAPP i 

estableix les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions i s'ha elaborat 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

persones 

inactives, així 

com 

mitjançant la 

promoció de 

l'ocupació per 

compte propi i 

l'economia 

social. 

 

un prototip de Detecció de Necessitats 

Formatives mitjançant el treball 

col·laboratiu amb les organitzacions 

empresarials, sindicals i sectorials més 

representatives. Finalment, l'Observatori 

de les Ocupacions, juga un paper 

fonamental en la detecció i anàlisi de les 

necessitats. 

 

 

 

2. Informació sobre 

llocs de treball vacants 

i oportunitats 

d'ocupació, tenint en 

compte les necessitats 

del mercat laboral. 

Sí Estratègia Espanyola de Suport Actiu a 

l'Ocupació 2021-2024 

Pla Anual de Política d'Ocupació per a 

2021 

La Cartera Comuna de Serveis del SNE 

compte entre els seus serveis amb el 

servei de col·locació i d'assessorament a 

empreses. El seu objectiu és identificar i 

gestionar ofertes d'ocupació, i localitzar i 

desenvolupar noves oportunitats 

d'ocupació mitjançant la seva vinculació a 

les persones usuàries que millor s'ajustin 

a elles en funció del seu perfil i 

competències, a fi de facilitar als 

ocupadors els treballadors més apropiats 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

als seus requeriments i necessitats. La 

Cartera Comuna de Serveis també ofereix 

als ocupadors informació i 

assessorament sobre processos de 

contractació laboral. 

D'altra banda, el SNE compta amb el 

Portal “Ocupa’t”, gestionat pel SEPE i 

configurat com un únic punt d'accés en el 

qual es recullen des de 2014 ofertes tan 

públiques com privades, i on s'ofereix un 

espai digital públic, gratuït i senzill. A 

causa de la pròpia configuració del SNE, 

les CC.AA. han d'informar i registrar les 

ofertes i demandes d'ocupació que 

després es publiquen al Portal. A més, es 

compta amb el treball de l'Observatori de 

les Ocupacions, que aporta informació 

addicional sobre oportunitats d'ocupació 

segons el mercat laboral. 

3. Disposicions per 

garantir que el seu 

disseny, aplicació, 

seguiment i revisió es 

Sí Estratègia Espanyola de Suport Actiu a 

l'Ocupació 2021-2024 

El SNE està dotat d'òrgans que 

garanteixen la cooperació de les parts 

interessades en el desenvolupament dels 

seus fins, segons el que es disposa al Reial 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

duu a terme en estreta 

cooperació amb els 

interlocutors 

pertinents. 

Pla Anual de Política d'Ocupació per a 

2021 

decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, 

i al Reial decret 1722/2007, de 21 de 

desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 

56/2003, de 16 de desembre. En aquest 

sentit, la llei espanyola preveu que les 

parts interessades en l'aplicació de les 

polítiques actives d'ocupació (AGE, 

CC.AA., interlocutors socials) siguin 

consultades en totes les fases de disseny, 

aplicació, seguiment i revisió de qualsevol 

disposició en la matèria. Així, es compta 

amb diversos òrgans a través dels quals 

es garanteix la coordinació i col·laboració 

de les actuacions en els àmbits 

respectius: 

• Amb les CC.AA: a la Conferència 

Sectorial d'Ocupació i Assumptes 

Laborals i les diferents Comissions 

constituïdes dins d’aquesta. 

• Amb els interlocutors socials més 

representatius: mitjançant el Consell 

General i la Comissió Executiva. 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

• Amb totes dues parts: 

- Al Consell General del Sistema Nacional 

d'Ocupació, tant en el Ple, com en els 

seus diferents òrgans. 

- A la Comissió Delegada de seguiment i 

avaluació del SNGJ. 

- Al Consell General d'FP. 

4. Disposicions per al 

seguiment, l'avaluació 

i la revisió de les 

polítiques actives del 

mercat laboral. 

Sí Estratègia Espanyola de Suport Actiu a 

l'Ocupació 2021-2024 

Pla Anual de Política d'Ocupació per a 

2021 

En l'Estratègia Espanyola d'Activació per 

a l'Ocupació 2021-2027, s'han establert 

dos nivells d'avaluació: Al primer 

s'engloben quatre avaluacions, de 

periodicitat anual o biennal. Al segon, es 

preveu la inclusió de les avaluacions que 

sigui imprescindible realitzar per als 

serveis i programes inclosos en cada Pla 

Anual de Polítiques d'Ocupació. Durant la 

seva vigència es desenvoluparà una 

metodologia marc per a aquestes 

avaluacions. Així mateix, per avaluar 

l'Estratègia i les seves PAPE, l'any 2022 es 

contractarà una avaluació externa que 

inclourà avaluacions ex ante, 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

mesurament i gestió de l'impacte social, 

avaluacions orientades per la Teoria del 

Canvi i avaluacions de qualitat i 

satisfacció de les persones usuàries. 

 

Cada PAPE estableix objectius 

mesurables per supervisar l'aplicació i 

alimentar els cicles següents. A més, es 

realitzen periòdicament autoavaluacions 

dels resultats dels serveis d'ocupació 

autonòmics i de tot el sistema seguint el 

marc de la xarxa europea de serveis 

públics d'ocupació. Finalment, existeixen 

disposicions legals per l'avaluació de les 

mesures de formació professional per a 

l'ocupació. 

5. En el cas de les 

intervencions per 

promoure l'ocupació 

juvenil, itineraris 

específics i amb base 

empírica dirigits a 

Sí Pla Garantia Juvenil Plus 2021-2027 El 7 de desembre de 2018 es va aprovar 

el Pla de Xoc per a l'Ocupació Juvenil 

2019- 2021, per fomentar la seva 

ocupació de qualitat. Les mesures del Pla 

es despleguen a través de polítiques 

actives d'ús d'orientació, formació, 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

joves que ni estudien, 

ni treballen, ni reben 

formació, incloses 

mesures de difusió, i 

basades en requisits de 

qualitat que incloguin 

criteris amb vista a una 

formació d'aprenents i 

períodes de pràctiques 

de qualitat, fins i tot en 

el context de 

l'execució dels plans 

de Garantia Juvenil. 

oportunitats de feina i emprenedoria. 

Posteriorment, el 24 de juny de 2022 es 

va aprovar el Pla Garantia Juvenil Plus 

2021-2027 de treball digne per a les 

persones joves, al qual s'han adherit 

formalment totes les CC.AA. L’objectiu 

principal del pla és reduir la seva 

precarietat laboral. Compta amb un 

conjunt de mesures amb una visió 

individualitzada de les persones a les 

quals van dirigides, incloent-hi accions 

específiques per als col·lectius més 

vulnerables i mesures per fer front a les 

necessitats específiques en funció del 

perfil, nivell formatiu i experiència 

professional de la persona jove. 

Així mateix, la legislació espanyola 

estableix un marc de qualitat per a les 

oportunitats d'ocupació, formació i 

aprenentatge de les persones joves, 

segons les recomanacions del Consell. 

Aquest marc jurídic s'ha vist reforçat pel 

Reial decret llei 32/2021, de 28 de 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

desembre, especialment respecte als 

períodes de pràctiques laborals. 

 

4.2.Marc 

estratègic 

nacional per a la 

igualtat de gènere 

 

FSE+ 

 

ESO4.3.  

Promoure una 

participació 

equilibrada de 

gènere en el 

mercat laboral, 

unes 

condicions de 

treball iguals i 

una millora de 

l'equilibri entre 

la vida laboral i 

la familiar, en 

particular 

mitjançant 

l'accés a 

serveis de 

guarderia 

assequibles i 

Sí Existeix un marc polític 

estratègic nacional per 

a la igualtat de gènere, 

que inclou: 

1. Determinació 

basada en proves dels 

reptes per a la igualtat 

de gènere. 

Sí III Pla Estratègic d'Igualtat entre Dones i 

Homes 2022-2025 

La  diagnosis sobre la qual s'ha basat el III 

Pla Estratègic per a la Igualtat Efectiva de 

Dones i Homes 2022-2025 ha evidenciat, 

entre altres, una bretxa retributiva en 

2017 en el salari anual de dones i homes 

del 21,9%, una major taxa d’atur de llarga 

durada entre les dones (55,5%) , una 

major precarietat laboral (en l'últim 

trimestre de 2019 el 75,4% de les 

persones treballadores amb jornada a 

temps parcial eren dones), així com una 

bretxa en les pensions del 34,4% (a 1 de 

febrer de 2020). Aquest Pla ha identificat 

tres reptes principals: 1: Garantir la 

igualtat en l'accés als recursos, lluitant 

contra la feminització de la pobresa i la 

precarietat, i transitant cap a una 

economia per a la vida que prioritzi les 

cures al llarg del cicle vital de les persones 

i la sostenibilitat ecològica i social. 2: 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

d'atenció a 

persones 

dependents. 

 

Assegurar a totes les dones l'exercici 

efectiu dels seus drets, eliminant les 

desigualtats de gènere, en interacció amb 

altres vectors de discriminació, en tots els 

àmbits de la vida. 3: Erradicar totes les 

formes de violència masclista, atacant les 

causes estructurals que la mantenen i 

garantint els drets de les dones que són 

víctimes. 

 

2. Mesures per 

corregir els 

desequilibris de 

gènere en l'ocupació, 

la remuneració i les 

pensions, i per 

promoure l'equilibri 

entre vida privada i 

vida laboral de dones i 

homes, inclosa la 

millora de l'accés a 

l'educació i cures de la 

primera infància, amb 

Sí III Pla Estratègic d'Igualtat entre Dones i 

Homes 2022-2025 

Per abordar les bretxes de gènere que 

encara subsisteixen en l'àmbit laboral, es 

continuarà avançant en l'aplicació i 

desenvolupament del RD-Llei 6/2019, d'1 

de març, de mesures urgents per a la 

garantia de la igualtat de tracte i 

oportunitats entre dones i homes a la 

feina i l'ocupació que contempla 

transversalment: l'ampliació de manera 

gradual del permís de paternitat, 

l'elaboració d'un pla d'universalització de 

l'educació de 0 a 3 anys, el 

desenvolupament d'un registre retributiu 



 

117 

 

Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

objectius, respectant 

el paper i l'autonomia 

dels interlocutors 

socials. 

i l'ampliació de l'obligatorietat dels Plans 

d'Igualtat a les empreses de 50 o més 

persones treballadores. S'aprovarà un 

programa per desenvolupar, atreure i 

retenir el talent de les dones i tancar la 

bretxa de gènere en les àrees de ciència, 

tecnologia, enginyeria i matemàtiques 

potenciant les vocacions STEM. Es 

transposarà la Directiva 2019/1158 sobre 

la conciliació de la vida familiar i 

professional incloent fórmules de 

flexibilitat horària en benefici de les 

persones treballadores amb 

responsabilitats de cura. 

3. Disposicions per al 

seguiment, l'avaluació 

i la revisió del marc 

polític estratègic i els 

mètodes de recollida 

de dades basades en 

dades desglossades 

per sexe. 

Sí III Pla Estratègic d'Igualtat entre Dones i 

Homes 2022-2025 

El III PEIEMH 22-25 compta amb agents 

responsables (Departaments 

Ministerials), agents de coordinació, 

agents de suport i agents de 

col·laboració. Els agents de coordinació 

són els encarregats de dinamitzar i 

organitzar els treballs de seguiment i 

avaluació del Pla i coordinen i formen a 

les unitats d'igualtat. Aquestes, al costat 

de l'Institut d'Avaluació de Polítiques 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

Públiques són els agents de suport i 

actuen com a facilitadores dels agents 

responsables en l'aplicació pràctica del 

Pla. El INSTEVAP donarà assistència 

tècnica en el disseny i desenvolupament 

de l'avaluació amb la col·laboració del 

Ministeri d'Igualtat i l'Institut de les 

Dones. Les Associacions de Dones són els 

agents de col·laboració, a través del 

Consell de Participació de la Dona i 

participen en el seguiment, comunicació i 

avaluació del PEIEMH. 

Es realitzarà un informe intermedi del Pla 

i una avaluació expost i s'inclourà de 

manera sistemàtica la variable sexe en la 

recollida de dades. 

L'INE i l'Institut de les Dones realitzen un 

seguiment periòdic de les dades 

estadístiques que permeten supervisar la 

igualtat de gènere en tots els àmbits. 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

4. Disposicions per 

garantir que la seva 

concepció, aplicació, 

seguiment i revisió es 

duen a terme en 

estreta cooperació 

amb les parts 

interessades 

pertinents, entre elles 

els organismes per a la 

igualtat, els 

interlocutors socials i 

les organitzacions de la 

societat civil. 

Sí III Pla Estratègic d'Igualtat entre Dones i 

Homes 2022-2025 

El Consell de Participació de la Dona 

(CPM) emana de la Llei orgànica 3/2007, 

de 22 de març com un òrgan col·legiat de 

consulta i assessorament, amb la finalitat 

de servir de via per a la participació de les 

dones en l'assoliment efectiu del principi 

d'igualtat i la lluita contra la discriminació 

per raó de sexe. A l'art. 4 del seu RD 

regulador s'estableix que estarà 

constituït per una presidència, dues 

vicepresidències, una secretaria i 40 

vocalies: 13 en representació de les 

Administracions públiques, 20 de les 

organitzacions i associacions de dones, 4 

en representació de les organitzacions 

empresarials i sindicals més 

representatives a nivell estatal, així com 3 

persones expertes de reconegut prestigi 

en l'àmbit de la igualtat. Entre les 

funcions del CPM es troba la d'elaborar 

un Informe preceptiu sobre el PEIEMH 

previ a la seva aprovació, emès en sentit 

favorable el 16 de desembre de 2021. De 

manera complementària, va ser 

constituït un Grup de Treball en el si del 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

CPM per recollir les aportacions de les 

entitats que ho integren. A més, el CPM 

participarà en les tasques de seguiment, 

comunicació i avaluació del Pla. 

4.3. Marc polític 

estratègic per al 

sistema 

d'educació i 

formació en tots 

els nivells 

 

FSE+ 

 

ESO4.5. 

Millorar la 

qualitat, la 

inclusivitat, 

l'eficàcia i la 

pertinència per 

al mercat 

laboral dels 

sistemes 

d'educació i 

formació, 

especialment a 

través de la 

validació de 

l'aprenentatge 

no formal i 

informal, a fi de 

contribuir a 

l'adquisició de 

competències 

Sí Existeix un marc polític 

estratègic nacional o 

regional per al sistema 

d'educació i formació, 

que inclou: 

1. Sistemes basats en 

dades contrastades 

per anticipar i 

preveure les 

capacitats. 

Sí Normativa Estatal en Educació i FP L'Institut Nacional de Qualificacions 

informa sobre la demanda i l'oferta de 

professions i perfils en el mercat laboral, 

tenint en compte els sistemes de 

classificació professional de la negociació 

col·lectiva, i participa en la definició, 

elaboració i actualització del Catàleg 

Nacional de Qualificacions Professionals 

que interactua amb els observatoris 

sectorials, territorials i d'altres països. Per 

a la detecció i anticipació de necessitats, 

la Llei 30/2015 regula el sistema d'FP per 

a l'ocupació. Així mateix, totes les 

administracions educatives disposen de 

serveis d'orientació per a les etapes no 

universitàries. El MEFP està millorant la 

plataforma FP connecta i el MITES 

desenvolupa una funció permanent de 

prospecció de necessitats formatives. 

Quant al sistema universitari, les dades 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

clau (incloses 

les capacitats 

empresarials i 

digitals), i de 

promoure la 

introducció de 

sistemes de 

formació dual i 

d'aprenentatge 

professional. 

ESO4.6. 

Promoure la 

igualtat d'accés 

a una educació 

i una formació 

de qualitat i 

inclusives i la 

seva 

culminació, en 

particular per 

als col·lectius 

desfavorits, 

des de 

l'educació 

procedeixen de l'Enquesta d'Inserció 

Laboral dels Titulats Universitaris i el 

Sistema Integrat d'Informació 

Universitària, plataforma que recull, 

analitza i difon aquestes dades. 

2. Mecanismes per al 

seguiment dels 

graduats i serveis 

d'orientació eficaç i de 

qualitat dirigits a 

estudiants de totes les 

edats. 

Sí Normativa Estatal en Educació i FP El seguiment complet dels estudiants que 

obtenen una titulació universitària i dels 

quals abandonen sense titular es 

realitzarà gràcies al Sistema Integrat 

d'Informació Universitària i de 

l'encreuament de les seves dades amb els 

del nou Sistema d'Informació Estadística 

d'Educació i FP. El seguiment dels 

graduats es realitza en totes les etapes 

gràcies a les enquestes de l'INE i del propi 

sistema universitari, que es 

complementen amb estadístiques del 

MEFP i el MUNI en cooperació amb les 

CC.AA. generant dades de fluxos i 

transicions entre nivells educatius i 

sortides. A més, hi ha dues estadístiques 

de seguiment dels graduats d'FP i s'està 

elaborant un Mapa Estatal de la FP per a 

la presa de decisions en aquesta matèria. 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

infantil, 

passant per 

l'educació i la 

formació 

generals i 

professionals, 

fins a 

l'educació 

superior, així 

com l'educació 

i 

l'aprenentatge 

dels adults; així 

mateix, facilitar 

la mobilitat 

educativa per a 

tots i 

l'accessibilitat 

de les persones 

amb 

discapacitat. 

Els serveis d'orientació es contemplen a 

la Llei Orgànica 4/2007, l'avantprojecte 

de la Llei Orgànica del Sistema 

Universitari, l'aplicació “Què Estudiar i On 

en la Universitat” (QEDU) i els serveis 

d'orientació universitària de les CCAA. 

3. Mesures destinades 

a garantir la igualtat 

d'accés, la participació 

i la finalització d'una 

educació i formació de 

qualitat, assequible, 

pertinent, no 

segregada i inclusiva, i 

l'adquisició de 

competències clau en 

tots els nivells, inclosa 

l'educació superior. 

Sí Normativa Estatal en Educació i FP Es garanteix de 3-18 anys una oferta 

suficient de places gratuïtes. La política 

de beques assegura la cohesió social i la 

igualtat. Per a l'equilibri interterritorial es 

realitzen Programes de Cooperació 

Territorial. Per atendre la igualtat 

d'accés, s'estén el primer cicle d'educació 

infantil i es fomenta la reducció de 

l'abandonament primerenc i l'educació 

inclusiva. En FP es preveuen proves o 

cursos d'accés; i s'amplia la modalitat a 

distància i l'oferta d'FP no formal 

(Programa Aula Mentor). Es reconeixen 

les competències professionals 

adquirides amb l'ocupació mitjançant els 

Programes de Cooperació Territorial. Per 

a la millora de competències existeix el 

Catàleg Nacional de Qualificacions 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

Professionals. Per a l'accés a la formació 

de població emprada, es disposa de la 

quota de formació de treballadors i 

empreses. En educació universitària, el 

RD 412/2014, estableix que l'admissió 

respectarà els principis d'igualtat, no 

discriminació, mèrit i capacitat. 

4. Un mecanisme de 

coordinació que abasti 

tots els nivells de 

l'educació i la 

formació, inclosa 

l'educació superior, 

així com una clara 

atribució de 

responsabilitats entre 

els corresponents 

organismes nacionals 

o regionals. 

Sí Normativa Estatal en Educació i FP Existeixen diversos mecanismes de 

coordinació per a cada nivell educatiu. 

Per a l'educació no universitària, el MEFP 

a través de la Conferència d'Educació 

proporciona coordinació entre les CCAA 

per aconseguir la màxima coherència i 

integració. Existeixen organismes de 

suport com comitès i grups de treball. 

L'FP compta amb organismes de 

coordinació propis, com el Consell 

General d'FP, la Comissió General d'FP i 

un Comitè Tècnic que representa a les 

autoritats regionals. En l'FP per a 

l'ocupació, existeix una Conferència 

Sectorial de Capacitats i l’FP per a 

l'Ocupació, afavorida per la Comissió 

General d'FP. Per a l'educació superior, la 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

Llei Orgànica  6/2001 estableix diversos 

mecanismes i hi ha agències per a 

l'avaluació d'aquesta educació a nivell 

estatal i autonòmic. Altres organismes de 

coordinació són el Comitè 

Interministerial per a la Joventut, o el 

Comitè de Coordinació entre el Ministeri 

d'Universitats i el Ministeri de Drets 

Socials i Agenda 2030 per a Erasmus+. 

 

5. Disposicions per al 

seguiment, l'avaluació 

i la revisió del marc 

polític estratègic. 

Sí Normativa Estatal en Educació i FP El seguiment de les dades d'educació no 

universitària el realitza el MEPF a través 

de la S.G. d'Estadística i Estudis, 

proporcionant les dades en el Pla 

Estadístic Nacional, utilitzat en els estudis 

de seguiment i de situació per a 

l'avaluació de polítiques educatives 

aplicades i el desenvolupament de noves 

propostes. La Llei Orgànica d'Educació 

regula l'avaluació en el sistema educatiu 

espanyol. Es realitzen avaluacions i 

estudis internacionals en proves 

coordinades per institucions com l'OCDE 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

o l’AIE. Els organismes responsables de 

l'avaluació del sistema educatiu són 

l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa i 

altres organismes públics competents. En 

l'FP s'efectua un seguiment permanent 

dels fons transferits a les CC.AA. en els 

programes de cooperació territorial. En 

l'educació universitària, el seguiment i 

avaluació de les polítiques i programes el 

realitzen el Consell d'Universitats i la 

Conferència General de Política 

Universitària. 

6. Mesures destinades 

a adults amb un baix 

nivell de capacitats o 

qualificació i a 

persones que 

provenen d'un entorn 

econòmic desfavorit, i 

a itineraris de millora 

de les capacitats 

Sí Normativa Estatal en Educació i FP Per millorar la situació de les persones 

adultes amb baix nivell educatiu o 

procedents d'un entorn desfavorit 

existeixen actuacions a nivell regional i 

estatal: Convocatòries d'àmbit estatal 

per a l'avaluació i acreditació de 

competències bàsiques; RD 143/2021, 

que permet un procediment permanent 

d'unitats de competència vinculades a 

títols d'FP i a certificats de 

professionalitat oferts per les CC.AA.; 

programes formatius destinats a entitats 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

sense ànim de lucre que intervenen en el 

territori dependent del MEFP; acords 

entre el MEFP i entitats que treballen 

amb col·lectius desfavorits o en exclusió 

social; promoció de la Xarxa de Centres 

de persones adultes; Aules Mentor; 

certificats de professionalitat i altres 

unitats i accions formatives amb base en 

el CNCP. La importància de la formació 

per a l'activació de grups poc qualificats i 

vulnerables es reflectia en el Pla de Xoc 

per a l'Ocupació Juvenil 2019-2021 i el Pla 

Reincorpora’t) 2019-2021. 

7. Mesures de suport a 

professors, formadors 

i personal acadèmic 

respecte a mètodes 

d'aprenentatge 

apropiats, avaluació i 

validació de 

competències clau. 

Sí Normativa Estatal en Educació i FP La formació permanent del professorat 

és responsabilitat de les administracions 

educatives i dels propis centres. El MEPF 

ofereix programes de formació 

permanent, des d'on s'impulsen mesures 

de formació del professorat, a través de 

transferències de crèdits a les CCAA, i a 

través de l'Institut Nacional de 

Tecnologies Educatives i Formació del 

Professorat (INTEF) que realitza cursos 

tutoritzats en xarxa, formació oberta, 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

cursos presencials, congressos i jornades. 

D'altra banda, en el marc del PRTR, està 

prevista la formació del professorat en 

competència digital, en els aspectes més 

rellevants del currículum i l'elaboració de 

materials dirigits al professorat. 

Finalment, existeix un marc normatiu que 

incentiva la participació del professorat 

en activitats de formació contínua, 

consistent en una retribució addicional 

que s'aconsegueix en completar 100 

hores de formació cada sis anys. 

8. Mesures per 

promoure la mobilitat 

dels alumnes i del 

personal docent i la 

col·laboració 

transnacional dels 

educadors i els 

formadors, inclòs el 

reconeixement dels 

resultats 

Sí Normativa Estatal en Educació i FP El MEFP va publicar en 2021 la 

convocatòria d'Agrupacions de Centres 

Educatius, que promou la creació de 

xarxes de centres de diferents CC.AA., 

mitjançant la realització de projectes 

comuns que afavoreixin l'educació 

inclusiva i la innovació educativa 

vinculades, entre altres, a activitats de 

mobilitat de l'alumnat. En els Programes 

de Cooperació Territorial es recullen 

mesures de mobilitat dins dels 

programes de Qualitat, FP Dual i 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

d'aprenentatge i les 

qualificacions. 

Formació del professorat d'FP, i es preveu 

la mobilitat de professors i alumnes en 

centres situats en diferents CC.AA. i en 

diferents països de la UE. En els 

ensenyaments de règim especial 

conduents a títol de tècnic o tècnic 

superior s'han configurat els models de 

Suplement al títol (Europass) per a totes 

les titulacions actuals. Així mateix, es 

fomenta la mobilitat del professorat 

espanyol a través de programes com 

Erasmus+ o eTwinning, permetent-los 

obtenir un reconeixement formal 

d'aquesta acció de mobilitat acadèmica. 

4.4. Marc polític 

estratègic 

nacional per a la 

inclusió social i la 

reducció de la 

pobresa 

 

FSE+ 

 

ESO4.8. 

Fomentar la 

inclusió activa 

a fi de 

promoure la 

igualtat 

d'oportunitats, 

la no 

discriminació i 

la participació 

Sí Existeix un marc polític 

estratègic o legislatiu 

nacional o regional per 

a la inclusió social i la 

reducció de la pobresa, 

que inclou: 

 

 

Sí Estratègia Nacional Prevenció i Lluita 

contra Pobresa i Exclusió Social (2019-

2023); RD-LLEI 20/2020 ingrés mínim vital; 

Estratègia Nacional de drets de la Infància 

i l'Adolescència (2022-2030); Estratègia 

Espanyola de Discapacitat (2022-2030); 

Estratègia Nacional Integral per a les 

Persones sense llar 2015-2020; Pla d'Acció 

L'Estratègia Nacional de Prevenció i Lluita 

contra la Pobresa i l'Exclusió Social vigent 

fins a 2023, serà substituïda en 2024. 

 

L'Estratègia, basada en una diagnosis 

detallada que permet dimensionar els 

problemes socials més destacats, es 

marca quatre metes estratègiques 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

activa, i 

millorar 

l'ocupabilitat, 

en particular 

per als 

col·lectius 

desfavorits. 

 

1. Una diagnosis, 

basada en dades 

contrastades, de la 

pobresa i l'exclusió 

social, amb inclusió de 

la pobresa infantil, 

especialment en 

relació amb la igualtat 

d'accés a serveis de 

qualitat per a menors 

en situacions 

vulnerables, i la manca 

de llar, la segregació 

educativa i espacial, 

l'accés limitat a serveis 

i infraestructures 

essencials i les 

necessitats 

específiques de les 

persones vulnerables 

de totes les edats. 

Estatal (PAE) per a la implementació de la 

Garantia Infantil Europea 2022-2030 

desglossades en 13 objectius i 88 línies 

d'actuació. També compta amb un 

quadre exhaustiu d'indicadors europeus i 

nacionals, amb la màxima desagregació i 

actualització possible. 

Aquesta Estratègia es complementa amb 

altres estratègies enfocades en grups 

vulnerables específics, com el Pla d'acció 

Estatal per a la implementació de la 

Garantia Infantil Europea, aplicable fins a 

2030, que pretén reduir i eliminar les 

barreres que dificulten l'accés als serveis 

a nens, nenes i adolescents en situacions 

desfavorides o amb greus privacions. 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

2. Mesures destinades 

a prevenir i lluitar 

contra la segregació en 

tots els àmbits, entre 

elles la protecció 

social, mercats 

laborals inclusius i 

accés a serveis de 

qualitat per a les 

persones vulnerables, 

inclosos els migrants i 

refugiats. 

Sí Estratègia Nacional de Prevenció i Lluita 

contra Pobresa i Exclusió Social (2019-

2023);RD-LLEI 20/2020 ingrés mínim vital; 

Estratègia Nacional de drets de la Infància 

i l'Adolescència (2022-2030);Estratègia 

Espanyola de Discapacitat (2022-

2030);Estratègia Nacional Integral per a 

les Persones sense llar 2015-2020. 

L'Estratègia Nacional de Prevenció i Lluita 

contra la Pobresa i l'Exclusió Social inclou 

actuacions dirigides a fomentar mercats 

laborals inclusius i promoure la formació 

i ocupabilitat de les persones més 

allunyades del mercat de treball, 

destacant la importància d'un sistema de 

serveis de suport eficaç i universal. La 

diagnosis de l'Estratègia es compon d'una 

anàlisi desglossada per edat, sexe, tipus 

de llar i nacionalitat i origen, basat en uns 

indicadors europeus i nacionals amb un 

focus particular en la població gitana i la 

d'origen migrant, de manera que conté 

l'anàlisi de les situacions de discriminació 

i/o segregació de grups o persones 

perquè les mesures i actuacions de 

l'Estratègia puguin dirigir-se a combatre 

la segregació i discriminació en totes les 

seves formes i es faciliti el seu seguiment 

i avaluació. D'altra banda, l'RDL 20/2020 

estableix l'Ingrés Mínim Vital, mesura 

fonamental per protegir famílies en 

situació vulnerable. 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

3. Mesures per  passar 

de l'assistència 

institucional a una 

assistència de caràcter 

familiar i comunitari. 

Sí Estratègia Espanyola de Discapacitat 

(2022-2030); Estratègia Nacional de 

Desinstitucionalització i desenvolupament 

de serveis de suport comunitaris (en 

elaboració) 

Entre 2022 i 2023 es preveu el disseny i 

posada en marxa de l'Estratègia Nacional 

de Desinstitucionalització i 

desenvolupament de serveis de suport 

comunitaris, que respon al mandat 

internacional de transformació del model 

de cures de llarga durada i 

desenvolupament de serveis i suports 

comunitaris i centrats en cada persona. 

Les estratègies temàtiques vigents estan 

inspirades en un enfocament orientat a la 

desinstitucionalització i a serveis basats 

en la comunitat. sobre dues inversions 

claus: 1: PRTR i 2: Pla de Xoc per a la 

Dependència: impuls de mesures que 

permeten prevenir la institucionalització, 

mitjançant la diversificació de suports 

individualitzats basats en la comunitat 

que permetin viure amb autonomia i 

independència. Per altra banda, la DG de 

Polítiques de Discapacitat en 

col·laboració amb l'Observatori Estatal de 

la Discapacitat, està treballant en 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

l'elaboració de la nova Estratègia 

Espanyola sobre Discapacitat. 

4. Disposicions per 

garantir que la seva 

concepció, aplicació, 

seguiment i revisió es 

duen a terme en 

estreta cooperació 

amb les parts 

interessades 

pertinents, entre elles 

els interlocutors 

socials i les 

organitzacions 

pertinents de la 

societat civil. 

Sí Estratègia Nacional Prevenció i Lluita 

contra Pobresa i Exclusió Social (2019-

2023); RD-LLEI 20/2020 ingrés mínim vital 

Estratègia Nacional de drets de la Infància 

i l'Adolescència (2022-2030) 

Estratègia Espanyola de Discapacitat 

(2022-2030) 

Estratègia Nacional Integral per a les 

Persones sense llar 2015-2020 

El principal òrgan en aquest àmbit és el 

Consell Territorial de Serveis Socials i del 

Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la 

Dependència, adscrit al Ministeri de 

Drets Socials i Agenda 2030. L'elaboració 

de l'Estratègia ha seguit una metodologia 

participativa i ha respectat la configuració 

institucional i el mapa de distribució de 

competències entre les diferents 

administracions públiques, destacant 

l'estreta col·laboració mantinguda amb 

l'Alt Comissionat per a la lluita contra la 

pobresa infantil, amb els diferents 

ministeris de matèries relacionades amb 

la protecció i la inclusió social i la lluita 

contra la pobresa, amb el Consell Estatal 

d'ONG i amb els interlocutors socials. 

L'Estratègia és un marc estratègic obert 

que convida a la col·laboració de les CCAA 

i les corporacions locals, així com a tots 

els actors del sector privat, la societat 
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Condició 

favorable 
Fons 

Objectiu 

específic 

Compliment de 

la condició 

favorable 

Criteris 
Compliment 

dels criteris 
Referència als documents pertinents Justificació 

civil, en particular al Tercer Sector d'Acció 

Social, i els interlocutors socials. 
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AUTORITATS DEL PROGRAMA 

Referència: article 22, apartat 3, lletra k), i articles 71 i 84 del RDC 

Quadre 13: Autoritats del programa 

Autoritats del programa Nom de la institució Nom de contacte Correu electrònic 

Autoritat de gestió Subdirecció Adjunta de Gestió de la 

Unitat Administradora del Fons Social 

Europeu, adscrita a la Secretaria d'Estat 

d'Ocupació i Economia Social, del 

Ministeri de Treball i Economia Social 

Subdirectora General de la UAFSE  

UnidadAdministradoraFSE@mites.gob.es 

Autoritat d'auditoria Intervenció General de l'Administració 

de l'Estat (IGAE). Ministeri Hisenda i 

Funció Pública. 

Interventor General de l'Estat  DivisionFondos1@igae.hacienda.gob.es 

Organisme que rep els pagaments de la 

Comissió 

Subdirecció General de Gestió de la 

Tresoreria de l'Estat de la D.G. del Tresor 

i Política Financera, de la Secretaria 

General del Tresor i Finançament 

Internacional. Ministeri d'Assumptes 

Econòmics i Transformació Digital. 

Subdirector General de Gestió de la 

Tresoreria de l'Estat 

RelacionesUE@economia.gob.es 

Organisme que rep pagaments de la 

Comissió en cas d'assistència tècnica de 

conformitat amb l'article 36, apartat 5, 

del RDC 

Subdirecció General de Gestió de la 

Tresoreria de l'Estat de la D.G. del 

Tresor i Política Financera, de la 

Secretaria General del Tresor i 

Subdirector General del Gestió de 

Tresoreria de l'Estat 

RelacionesUE@economia.gob.es 
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Finançament Internacional. Ministeri 

d'Assumptes Econòmics i Transformació 

Digital. 

La funció de comptabilitat 

s'encomanarà en aquest cas a un 

organisme de l'autoritat de gestió 

Subdirecció Adjunta de Control i 

Pagaments de la Unitat Administradora 

del Fons Social Europeu, adscrita a la 

Secretaria d'Estat d'Ocupació i 

Economia Social, del Ministeri de 

Treball i Economia Social 

Subdirector General de Gestió de la 

Tresoreria de l'Estat 

Unidadcertificacion@mites.gob.es 

 

Repartiment dels imports reemborsats per assistència tècnica conforme a l'article 36, apartat 5, del RDC si es determinen més organismes que rebin pagaments de la 

Comissió. 

Referència: article 22, apartat 3, del RDC 

Quadre 13A: Part dels percentatges establerts en l'article 36, apartat 5, lletra b), del RDC que es reemborsarien als organismes que rebin pagaments de la Comissió en cas 

d'assistència tècnica conformement a l'article 36, apartat 5, del RDC (en punts percentuals, p. p.)
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ASSOCIACIÓ 

Referència: article 22, apartat 3, lletra h), del RDC 

D'acord amb el que es preveu a l'art. 8 del Reglament (UE) 2021/1060 i a l'art. 4 del Codi de Conducta, en la fase de 

preparació del Programa s'han dut a terme diverses reunions amb l'objectiu d'incorporar les inquietuds i propostes 

presentades pels socis consultats. 

Així, en l'elaboració del Diagnòstic i en la definició de l'Estratègia han participat tots els membres del Consell de 

Direcció del SOC, del qual formen part els interlocutors socials més representatius de Catalunya (CCOO, UGT, PIMEC 

i FOMENT) així com representants de les dues associacions municipalistes existents (Federació de Municipis de 

Catalunya i Associació de Municipis de Catalunya). A més, en col·laboració amb la Direcció General de Participació 

Ciutadana a l'octubre i novembre de 2020 es van realitzar 10 sessions participatives en línia obertes a totes les 

entitats del sistema d'ocupació (entitats locals, centres de formació, tercer sector, etc.) que voluntàriament van 

decidir participar. 

Posteriorment, entre juny i octubre de 2021, una vegada aprovat i publicat el Diagnòstic, es van desenvolupar 

sessions de treball amb els membres del Consell de Direcció del SOC, els representants dels Departaments de la 

Generalitat de Catalunya amb competències vinculades als àmbits de l’FSE+ i amb representants de la Mesa del 

Tercer Sector, perquè opinessin sobre quins dels objectius específics recollits en el art.4 del Reglament(UE) 

2021/1057 responien millor als reptes identificats en el diagnòstic. 

Elaborat l'esborrany del programa operatiu, es va enviar als membres del Consell de Direcció del SOC, als 

Departaments de la Generalitat de Catalunya amb competències vinculades als àmbits de l’FSE+ i a la Mesa del 

Tercer Sector perquè efectuessin les observacions pertinents. En aquest procés es van rebre observacions d'UGT i 

CCOO, relatives a correccions de nomenclatura i d'identificació d'un error material que han estat incorporades al 

text. Quant a la taula del Tercer Sector, el contingut de les observacions girava entorn de la visibilitat de les persones 

discapacitades i dels col·lectius en risc d'exclusió tant en els reptes com en la selecció d'objectius i en la descripció 

de les actuacions. Es van valorar les observacions, es va donar resposta a totes elles per escrit i s'han integrat al text 
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les que s'han considerat factibles d'acord amb els resultats dels processos participatius anteriors i amb la naturalesa 

de les actuacions previstes. 

Així mateix, ha d'assenyalar-se que l'esborrany enviat a la CE va ser sotmès a l'aprovació del Consell de Direcció del 

SOC. A més, a la fi de juliol de 2022 es va obrir un procés d'informació pública en la pàgina web del SOC. 

Com a resultat, es van rebre observacions per part de la Fundació Secretariat Gitano relatives la visibilitat de les 

persones pertanyents a l'ètnia romaní en el text del programa. Igual que en casos anteriors, es van valorar les 

observacions, s'ha donat resposta a totes elles per escrit i s'han integrat al text les que s'han considerat factibles 

d'acord amb els resultats dels processos participatius anteriors i amb la naturalesa de les actuacions previstes. 

A continuació, se citen tots els organismes, entitats i organitzacions que han participat en la preparació del 

programa: 

Administració autonòmica: 

 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya  

 Departament d’Empresa i Treball  

 Departament d’Educació  

 Departament de Recerca i Universitats  

 Departament de Justícia  

 Departament de Drets Socials  

 Departament d’Igualtat i Feminismes  

 Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural  

 Departament de Economia i Hisenda 

 

 

 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Publicat-lEsborrany-del-Programa-FSE-Catalunya-2021-2027-per-a-fer-observacions-fins-el-dia-4-dagost


 

138 

 

Administració local: 

 Federació de Municipis de Catalunya  

 Associació de Municipis de Catalunya  

Organitzacions empresarials: 

 Foment del Treball. 

 Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) 

Organitzacions sindicals: 

 Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) 

 Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya (UGT) 

Taula del Tercer Sector: 

 Agrupació d’entitats Gitanes dels Països Catalans 

 Associació Sant Joan de Déu de Catalunya 

 Càritas Catalunya 

 Coordinadora Fundacions Habitatge Social 

 Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat  

 Confederació ECOM  

 Cooperatives d’Inserció Social 

 Creu Roja Catalunya  

 Discapacitat Intel·lectual de Catalunya  

 Coordinadora de Comunitats Terapèutiques i Pisos de Reinserció per a Drogodependents de Catalunya  

 Entitats Catalanes d’Acció Social  

 Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes  

 Federació d’Associacions de Familiars d’Alzheimer de Catalunya  

 Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya  

 Federació Catalana d’Autisme 
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 Federació Catalana de Drogodependències  

 Federació Catalana de Donants de Sang  

 Federació Catalana de la Unió Democràtica de Pensionistes  

 Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya.  

 Federació Catalana de Voluntariat Social  

 Federació Catalana del Banc dels Aliments.   

 Federació de Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya.  

 Federació Salut Mental de Catalunya.  

 Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat  

 Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer  

 Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència  

 Federació d'Entitats Llatinoamericanes de Catalunya 

 Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits  

 Fòrum d’iniciatives assistencials i de gestió de salut mental a Catalunya  

 Fundació Catalana de l’Esplai.  

 Fundació Pere Tarrés  

 ONCE Catalunya  

 Minyons Escoltes i Guies de Catalunya  

 UNICEF Comitè Catalunya 

 Voraviu 

 Consell Nacional de Dones de Catalunya  

Tots ells formaran part del Comitè de seguiment del programa pel que també estaran implicats en la seva execució, 

seguiment i avaluació. Així, al llarg del període de programació, i pel que respecta a l'execució i seguiment, es preveu 

que la participació dels socis es desenvolupi a través de: 

 La seva pertinença al Consell de Direcció del SOC: 

 

La Llei 13/2015, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya estableix 

en el seu Capítol III la naturalesa i funcions del Consell de Direcció del SOC, al qual pertanyen representants 

de les organitzacions sindicals, empresarials i de les entitats locals. Entre les seves funcions es compta, 
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debatre i aprovar els criteris generals d'actuació en relació als serveis i programes que presta el sistema 

d'ocupació de Catalunya, la qual cosa inclou la participació dels socis en la preparació de les convocatòries 

de propostes, entre les quals les cofinançades pel FSE. 

 La seva pertinença al comitè de seguiment del programa operatiu, segons el que es disposa en els articles 

38,39 i 40 del Reglament (UE) núm. 2021/1060. A més, podran establir-se altres mecanismes de 

coordinació si es considera oportú per atendre les obligacions que marca el Reglament Delegat (UE) núm. 

240/2014 relatiu al Codi de Conducta Europeu.  

En relació amb l'avaluació, es preveu que tots els socis participin en el disseny de la proposta del Pla 

d'Avaluacions mitjançant un grup de treball creat ad hoc, especialment per contribuir a determinar les 

qüestions a les quals les avaluacions han de donar resposta. També s'espera la seva participació en la proposta 

i disseny d'avaluacions específiques sobre algunes de les operacions cofinançades. Quan aquestes estiguin 

impulsades pel propi SOC la participació dels membres del Consell de Direcció del SOC (que també ho són del 

comitè de seguiment) cobrarà especial rellevància. 

Finalment, es presentarà a tots els socis els resultats preliminars de les avaluacions abans de la redacció dels 
informes definitius. 
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COMUNICACIÓ I VISIBILITAT 

Referència: article 22, apartat 3, lletra j), del RDC 

En línia amb l'evolució del paper de la comunicació dins de la gestió dels fons europeus, es prioritza en aquest període que la labor de comunicació tingui un enfocament actiu 

i creatiu, que es plasmi en accions concretes amb resultats mesurables i avaluables, amb el doble objectiu de familiaritzar a la ciutadania amb el projecte europeu i de millorar 

l'absorció dels fons, gràcies a una comunicació eficaç amb el públic i/o destinataris rellevants. 

Es faran servir diferents canals de comunicació, destacant principalment: 

- Portal Web. Que constituirà el punt d'entrada per a persones usuàries i usuàries potencials, serà accessible, incloent-hi persones amb discapacitat, i fàcilment 

navegable. Contindrà informació sobre objectius de la política de cohesió, èxits, activitats i informació rellevant d'actualitat. 

 

Addicionalment, seguint les exigències reglamentàries, es garantirà la comunicació de la informació preceptiva per a la seva corresponent publicació al Portal Web 

Únic. En concret, al portal s'inclourà un calendari amb les convocatòries de propostes previstes, que s'actualitzi almenys tres vegades a l'any, a més de la llista 

d'operacions seleccionades, amb els requisits previstos al RDC, la qual serà actualitzada almenys cada quatre mesos. 

Es garantirà la connexió amb el Portal Web únic, i es facilitarà la informació exigida reglamentàriament per a la seva publicació i difusió a través d'aquest. 

- Mitjans de comunicació tradicionals i internet: radio/televisió/premsa, tant nacional, com regional o local. També es podran utilitzar mitjans de difusió a través 

d'internet. 

- Xarxes socials: S'aprofitarà la disponibilitat de xarxes socials per difondre continguts clau de manera pedagògica i dinàmica, al mateix temps que es donarà difusió a 

material audiovisual com vídeos, fotos o publicacions en línia. 

- Esdeveniments: Es promourà la participació ciutadana i dels agents implicats a través de la celebració d'esdeveniments. 

Es participarà en l'Acte de comunicació anual de Fons Europeus, per donar visibilitat a les accions de comunicació realitzades; amb la finalitat de mantenir una coordinació 

efectiva, continuarà la labor de les xarxes GERIP i la participació en INFORM; per als projectes d'importància estratègica i les operacions el cost total de les quals sigui 

superior a 10 M€ se celebrarà almenys un acte, amb la participació de la Comissió i de l'Autoritat de Gestió (AG), i es concedirà especial rellevància a la comunicació d'aquestes 

iniciatives a través del portal web, enviant la corresponent informació perquè sigui publicada i difosa a través del portal web únic. A més, es realitzarà de manera periòdica 

una revisió de projectes a fi de seleccionar operacions destacades amb potencial de comunicació, d'acord amb criteris establerts i aprovats per la xarxa GERIP. Aquesta revisió 

tindrà lloc almenys una vegada a l'any, coincidint amb el corresponent Comitè de Seguiment. 
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Responsables de la comunicació: La AG vetllarà pel compliment de les mesures d'informació i comunicació que siguin de la seva competència. Facilitarà que els beneficiaris 

duguin a terme les accions exigibles reglamentàriament i els instarà a compartir amb l’AG la informació relativa a les activitats de comunicació, perquè puguin publicar-se i 

difondre's. 

El pressupost estimat per a les actuacions de comunicació i visibilitat es xifra en aproximadament un 0,3% de l'import total del programa. 

Quant als indicadors, es proposen els següents: 

- Indicadors de Realització: 

 Nombre d'entrades publicades en xarxes socials: semestralment es publicaran com a mínim 200 entrades amb referència als fons europeus. 

 Nombre d'actuacions en mitjans (ràdio/tv/premsa/internet/publicacions en paper): s'invertirà en mitjans per publicar anualment 4 formats tant en paper com en 

digital, sent vàlides per a la difusió les publicacions locals. 

 Nombre d'esdeveniments celebrats: mín. 1 per projecte d'importància estratègica i/o de cost superior a 10 milions d'euros. 

- Indicadors de Resultat: 

 Impacte en xarxes: superior a 150.000, receptors de mitjans: superior a 150.000, assistents a actes: mitjana de 100 persones per acte. 

- Indicadors d'impacte: 

 El grau de coneixement de les polítiques de fons UE serà superior al 50% 

Sobre la base de les dades obtingudes, es realitzarà un seguiment periòdic de les accions de comunicació, que es presentarà en els corresponents Comitès de Seguiment. 
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UTILITZACIÓ DE COSTOS UNITARIS, SUMES A tant alçat, TIPUS FIXOS I FINANÇAMENT NO VINCULAT ALS COSTOS 

 

Quadre 14: Utilització de costos unitaris, sumes a tant alçat, tipus fixos i finançament no vinculat als costos 

Ús previst dels articles 94 i 95 del RDC SÍ NO 

Des de la seva adopció, el programa utilitzarà un reemborsament de la contribució de la Unió sobre la base de costos unitaris, 

sumes de tant alçat i tipus fixos conforme a les prioritats en virtut de l'article 94 del RDC (en cas afirmatiu, empleni l'apèndix 

1) 

X  

Des de la seva adopció, el programa utilitzarà un reemborsament de la contribució de la Unió sobre la base de finançament no 

vinculat als costos conformement a l'article 95 del RDC (en cas afirmatiu, empleni l'apèndix 2) 

 X 

 



   

 

144 

 

Apèndix 1: Contribució de la Unió basada en costos unitaris, sumes a tant alçat i tipus fixos 

A. Resum dels principals elements 

 

Prioritat Fons Objectiu específic Categoria de la 

regió 

Proporció 

estimada de 

l'assignació 

financera 

total dins de 

la prioritat a 

la qual 

s'aplicarà 

l'opció de 

costos 

simplificats, 

en% 

Tipus (s) d'operació 

coberta 

Indicador que dona lloc 

al reemborsament 

Unitat de mesura per a 

l'indicador que dona lloc a 

reemborsament 

Tipus 

d'opció de 

costos 

simplificats 

(barem 

estàndard 

de costos 

unitaris, 

sumes a 

tant alçat 

o tipus 

fixos) 

Import (en 

EUR) o 

percentatge 

(en cas de 

tipus fixos) 

de l'opció de 

costos 

simplificats Codi 1 Descripció Codi  2 Descripció 

1 FSE+ 
ESO4.1. Millorar 
l'accés a 
l'ocupació 
i a mesures 
d'activació de tots 
els 
demandants 
d'ocupació, i en 
particular 
de les persones 
joves, 

Més 

desenvolupades 

4,95% 134.  

Mesures 

per 

millorar 

l'accés a 

l'ocupació 

 

Formació 

professional 

per a 

l'ocupació en 

l'àmbit 

laboral 

dirigida a 

aturats i a 

 Nombre de 

participants 

que 

completen 

la formació 

professional 

Nombre d'hores de 
formació: El nombre 
d'hores utilitzades per al 
càlcul de l'import a 
certificar serà l'establert 
per a cada especialitat 
formativa en el catàleg 
d'especialitats formatives 
del Servei Públic 
d'Ocupació Estatal d'acord 
amb el Reial decret que 
regula els certificats de 
professionalitat o els 

  



 

145 

 

especialment a 
través de 
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. 

treballadors 

ocupats 

programes formatius 
aprovats pel SEPE. La 
determinació del cost 
total de l'acció formativa 
es basa en el nombre 
d'hores de cada mòdul 
formatiu, segons es 
defineix en aquest catàleg. 
Degut a que l'estudi del 
SEPE 
utilitzat com a referència 
per al càlcul de l'import del 
barem estàndard de costos 
unitaris aprovat en l'acte 
delegat no inclou despeses 
corresponents al mòdul 
de formació en centres de 
treball, en calcular el 
nombre d'hores a certificar 
no hauran de considerar-se 
les hores 
corresponents a aquest 
mòdul. Nombre de 
participants que completen 
la formació: La unitat de 
comptabilització a l'efecte 
de 
declarar quantitats a FSE 
serà tot alumne que hagi 
completat la formació. 
S'entendrà que ha 
completat la formació 
tot alumne que disposi 
de:→ Per a la formació 
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dirigida als certificats de 
professionalitat: - 
Certificació de 
l'administració 
laboral 
competent dels mòduls 
i en el seu cas unitats 
formatives superades, 
prèvia 
comprovació de les actes 
d'avaluació signades i dels 
documents on es reflecteixi 
el resultat d'aquestes 
. - Certificat d'assistència 
emès pel centre 
que imparteix la 
formació en el cas de no 
haver superat amb èxit la 
formació dirigida a 
certificats de 

professionalitat. → Per a la 
formació no vinculada als 
certificats de 
professionalitat (però 
inclosa al Catàleg 
d'especialitats 
formatives 
del SPEE): - diploma o 
certificat de formació 
acreditatiu lliurat a 
cada participant que ha 
superat amb èxit la 
formació amb avaluació 
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positiva. - certificat 
d'assistència 
a la formació 
emès pel centre que 
imparteix la formació, 
lliurat a cada 
participant que ha 
finalitzat l'acció 
formativa però que no l'ha 
superat amb èxit.→  
Es podran comptabilitzar 
com a 
alumnes finalitzats a 
l'efecte de 
la declaració de la 
despesa, aquells que no 
haguessin finalitzat la 
formació sempre que la 
sortida anticipada de la 
mateixa 
sigui causada per una 
inserció laboral. En aquests 
casos, les unitats a 
declarar es calcularan 
considerant la part 
proporcional de la 
formació realitzada 
respecte de la durada total 
de l'acció formativa (en 
funció de la comprovació 
de la seva assistència a 
l'aplicatiu 
informàtic i amb 
l'acreditació de la 
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contractació a través de 
contracte, consulta d'alta 
en la Seguretat Social o 
qualsevol altre mitjà de 
prova que l'acrediti). 
Tan per a la modalitat 
presencial com per a la 
teleformació el límit 
màxim per al 
reemborsament 
pel Fons Social 
Europeu serà de 20 
alumnes per cada curs. 

 

(1) Es refereix al codi de la dimensió del camp d'intervenció que figura al quadre 1 de l'annex I del RDC i a l'annex IV del Reglament del FEMPA 

(2) Es refereix al codi de l'indicador comú, en el seu cas 

 



   

 

149 

 

B. Dades detallades per tipus d'operació 

 

Títol abreujat del tipus d'operació Formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral dirigida a aturats i a treballadors ocupats 

L'autoritat de gestió va rebre ajuda d'una empresa 

externa per establir els costos simplificats que es 

recullen a continuació 

  

Nom de l'empresa externa Everis Spain SL 

1. Descripció del tipus d'operació i calendari d'execució 

(1) 

Operacions cofinançades pel FSE dins del Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral 

que integra la formació d'oferta dirigida a treballadors desocupats i a treballadors ocupats durant el període de 

programació 2021-2027. 

2. Objectiu(s) específic(s) ESO4.1. Millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'activació de tots els demandants d'ocupació, i en particular de 

les persones joves, especialment a través de 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. 

12. Import total (nacional i de la Unió) que, conforme a 

aquesta base, es preveu que hagi de reemborsar la 

Comissió 

18.107.556,00 
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Indicadors   

  
  

3. Nom de l'indicador que dona lloc al reemborsament 

(2) 

Nombre de participants que completen la formació professional 

4. Unitat de mesura de l'indicador que dona lloc a 

reemborsament 

Nombre d'hores de formació: El nombre d'hores utilitzades per al càlcul de l'import a certificar serà l'establert 

per a cada especialitat formativa en el catàleg d'especialitats formatives del Servei Públic d'Ocupació Estatal 

d'acord amb el Reial decret que regula els certificats de professionalitat o els programes formatius aprovats pel 

SEPE. La determinació del cost total de l'acció formativa es basa en el nombre d'hores de cada mòdul formatiu, 

segons es defineix en aquest catàleg. Pel fet que l'estudi del SEPE utilitzat com a referència per al  càlcul de 

l'import del barem estàndard de costos unitaris aprovat en l'acte delegat no inclou despeses corresponents al 

mòdul de formació en centres de treball, en calcular el nombre d'hores a certificar no hauran de considerar-se 

les hores corresponents aquest mòdul. Nombre de participants que completen la formació: la unitat de 

comptabilització a l'efecte de declarar quantitats a FSE serà tot alumne que hagi completat la formació. 

S'entendrà que ha completat la formació tot alumne que disposi de:→ Per a la formació dirigida als certificats de 

professionalitat: - Certificació de l'administració laboral competent dels mòduls i en el seu cas unitats formatives 

superades, prèvia comprovació de les actes d'avaluació signades i dels documents on es reflecteixi el resultat 

d'aquestes. - Certificat d'assistència emès pel centre que imparteix la formació en el cas de no haver superat amb 

èxit la formació dirigida a certificats de professionalitat. → Per a la formació no vinculada als certificats de 

professionalitat (però inclosa en el Catàleg d'especialitats formatives del SPEE): - diploma o certificat de formació 

acreditatiu lliurat a cada participant que ha superat amb èxit la formació amb avaluació positiva. - certificat 

d'assistència a la formació emès pel centre que imparteix la formació, lliurat a cada participant que ha finalitzat 

l'acció formativa però que no l'ha superat amb èxit.→ Es podran comptabilitzar com a alumnes finalitzats a 

l'efecte de la declaració de la despesa, aquells que no haguessin finalitzat la formació sempre que la sortida 

anticipada de la mateixa sigui causada per una inserció laboral. En aquests casos, les unitats a declarar es 
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calcularan considerant la part proporcional de la formació realitzada respecte de la durada total de l'acció 

formativa (en funció de la comprovació de la seva assistència en l'aplicatiu informàtic i amb l'acreditació de la 

contractació a través de contracte, consulta d'alta en la Seguretat Social o qualsevol altre mitjà de prova que 

l'acrediti). Tant per a la modalitat presencial com per a la teleformació el límit màxim per al reemborsament pel 

Fons Social Europeu serà de 20 alumnes per cada curs. 

5. Barem estàndard de costos unitaris, imports a tant 

alçat o tipus fixos 

Cost unitari 

6. Import per unitat de mesura o percentatge (per a 

imports a tant alçat) de les OCS 

BECU per a la formació presencial: 8,58 €/hora/alumne. BECU per a la formació en línia (teleformació): 4,5 

€/hora/alumne. 

7. Categories de costos coberts pel cost unitari, la suma 

a tant alçat o el finançament a tipus fix 

El BECU inclou les categories de costos corresponents a la formació d'oferta regulada per l'Ordre TMS/368/2019, 

de 28 de març, referida tant les accions formatives dirigides a treballadors ocupats com a les accions formatives 

orientades a treballadors desocupats. 

8. Cobreixen aquestes categories totes les despeses 

subvencionables corresponents a l'operació? 

Sí 

9. Mètode d'ajustaments (3) No es contempla cap mètode d'ajustament 

10. Verificació dels assoliments de les unitats lliurades 

— descrigui el o els documents/sistema que 

s'utilitzaran per comprovar l'assoliment de les unitats 

lliurades 

- El càlcul de les quantitats a declarar s'efectuarà multiplicant el nombre d'hores de formació pel cost unitari 

resultat de l'estudi i pel nombre de participants que hagi completat la formació. 

Per verificar el nombre d'hores de formació, es tindrà en compte el nombre d'hores establert per a cada 

especialitat formativa en el catàleg d'especialitats formatives del Servei Públic d'Ocupació Estatal.  
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— descrigui què es controlarà durant les 

comprovacions de gestió i qui les efectuarà 

—descrigui quines mesures es prendran per recopilar i 

emmagatzemar les dades i documents pertinents 

 

En relació amb el nombre de participants que completen la formació s'hauran d'acreditar els alumnes que hagin 

completat la formació. 

S'entendrà que ha completat la formació tot alumne que disposi dels certificats o diplomes concedits per 

l'administració competent o, en el cas de no haver finalitzat l'acció formativa amb èxit certificat d'assistència a la 

formació emès pel centre que imparteix la formació. 

Es podran comptabilitzar com a alumnes finalitzats a l'efecte de la declaració de la despesa, aquells que no 

haguessin finalitzat la formació sempre que la sortida anticipada de la mateixa sigui causada per una inserció 

laboral. 

Aquesta circumstància es garantirà mitjançant l'acreditació de la contractació a través de contracte, consulta 

d'alta en la Seguretat Social o qualsevol altre mitjà de prova que l'acrediti. 

- Les verificacions de gestió hauran d'atendre dos elements clau: verificacions administratives de cada sol·licitud 

de reemborsament dels beneficiaris i verificacions sobre el terreny d'operacions. 

Les verificaciones administratives hauran de comprovar aspectes com: 

- verificació que el curs de formació està inclòs en el catàleg d'especialitats del SEPE i el nombre d'hores correspon 

a la durada oficial definida en el mateix (data d'inici, final, hores totals, programa). 

- verificació de si el participant compleix amb tots els requisits del grup objectiu (empleats / desocupats / NEET / 

altres requisits, com s'estableixen en l'operació. 

- verificació de la llista de participants que van completar la formació (per verificar els càlculs, comparar amb els 

certificats, verificar amb el nombre màxim de participants, etc.). 

- verificació de la finalització de la formació. 

Les verificacions sobre el terreny atendran actuacions del tipus següent: 
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- verificació que la formació s'està duent a terme d'acord amb el pla de formació comprovant la realitat de 

l'operació, el lliurament dels productes o serveis i el compliment de les condicions de l'acord. 

- comprovar el compliment de les normes de publicitat de la Unió. 

- verificació del sistema informàtic que dona suport al projecte per comprovar que els participants declarats 

corresponen als que estan en el sistema i que els qui van completar la formació van tenir el nombre d'hores 

declarades i el mínim d'hores requerides; 

Cada Organisme Intermedi haurà de definir el seu sistema de verificacions que haurà d'ajustar-se als mecanismes 

de seguiment i control de les accions formatives que es realitzaran des dels serveis públics d'ocupació en el marc 

del seu propi control intern. 

Així mateix, després d'aquesta verificació d'Organisme Intermedi, les actuacions estaran sotmeses a les 

verificacions preceptives per part de les autoritats de gestió i comptabilitat. 

- En relació a la pista d'auditoria, correspon en primera instància als gestors, Organismes intermedis i Beneficiaris 

directes de l’AG la conservació de la documentació que permeti acreditar la correcta execució de les actuacions 

programades en funció dels elements als quals ens hem referit en els paràgrafs anteriors. 

D'altra banda, per registrar i emmagatzemar en format informatitzat les dades de cada operació, incloses les dades 

relacionades amb l'aplicació del becu (nombre d'hores i nombre de participants), aquestes dades s'hauran 

d'implementar en l'aplicatiu informàtic utilitzat per a la gestió i control dels programes operatius, ja que aquest 

permet recollir aquests paràmetres. 

11. Possibles incentius erronis, com podrien mitigar-se 

(4) i nivell de risc estimat (alt, mitjà, baix) 

No s'han identificat riscs potencials amb aquest indicador. 
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El barem estàndard de cost unitari escollit inclou una vinculació clara i directa amb l'operació, amb imports 

fàcilment justificables, assegurant l'equilibri econòmic de l'operació i del beneficiari i la reducció d'una selecció 

esbiaixada dels participants.  

L'escala estàndard per al cost unitari evidencia clarament l'activitat del tipus d'operació finançada. 

Es considera que els costos de l'operació estan coberts únicament mitjançant el barem estàndard de costos 

unitaris. 

Nivell de risc estimat: baix 

 

(1) Data d'inici prevista per a la selecció d'operacions i data prevista per a la seva finalització (vegeu l'article 63, apartat 5, del RDC).  

(2) Els camps 3 a 11 hauran d'emplenar-se respecte a cada indicador que doni lloc a reemborsament en el cas de les operacions que comprenguin 

diverses opcions de costos simplificats amb diferents categories de despeses, diversos projectes o fases successives d'una operació.  

(3) Indiqui, en el seu cas, la freqüència i el calendari d'ajustos i una referència clara a un indicador específic (incloent un enllaç al lloc web en el 

qual estigui publicat aquest indicador, en el seu cas). 

(4) Existeixen implicacions negatives potencials en la qualitat de les operacions que reben suport? I, d'existir, quines mesures (p. ex., garantia de 

qualitat) es prendran per superar aquest risc? 
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C. Càlcul del barem estàndard de costos unitaris, sumes a tant alçat o tipus fixos 

1. Font de les dades utilitzades per calcular el barem estàndard de costos unitaris, sumes a tant alçat o tipus fixos (qui va generar, va recopilar i va registrar les dades; on 

s'emmagatzemen; quines són les dates límit; la seva validació, etc.) 

Estudi de costos de les activitats formatives del Subsistema de Formació Professional per a l'Ocupació encarregada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal a l'empresa Everis 

Spain SL. 

Informe d'actualització dels costos unitaris de les activitats formatives del Subsistema de Formació Professional per a l'Ocupació realitzada per la Subdirecció General d'anàlisi 

del Mercat de Treball del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. 

 

2. Especifiqui per què el càlcul i el mètode proposat segons l'article 94, apartat 2, són pertinents per al tipus d'operació. 

Els imports proposats han estat establerts conforme a un mètode de càlcul just, equitatiu i verificable, segons s'estableix a l'apartat 2.a de l'article 94 del Reglament (UE) 

2021/1060. 

El mètode per al càlcul del cost total de cada acció formativa es basa en l'anàlisi de dades històriques associades a les accions de formació professional per a l'ocupació 

mitjançant el qual es calcula el cost per hora i participant. 

El cost s'ha determinat com la suma dels costos directes i indirectes justificats dividits entre el total d'hores de les accions formatives i el nombre de participants en aquestes, 

per tant, el càlcul de les quantitats a declarar s'efectuarà multiplicant el nombre d'hores de les especialitats formatives definides en el Catàleg d'Especialitats Formatives pel 

cost unitari resultat de l'estudi i pel nombre de participants que hagi completat la formació. 

El barem estàndard de cost unitari triat inclou una vinculació clara i directa amb l'operació, amb imports fàcilment justificables, assegurant l'equilibri econòmic de l'operació 

i del beneficiari i la reducció d'una selecció esbiaixada dels participants. 
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3. Especifiqui com van efectuar els càlculs, en particular qualsevol supòsit assumit respecte a la qualitat o les quantitats. Quan siguin pertinents, han d'utilitzar-se dades 

estadístiques i referències i, en els casos en els quals se sol·liciti, han de proporcionar-se en un format que pugui utilitzar la Comissió. 

Els càlculs van ser realitzats mitjançant l'Estudi dels costos de les activitats formatives del Subsistema de Formació Professional per a l'Ocupació © 2010, Everis Spain, S.L. que 

s’atenia fonamentalment a l'àmbit de la Formació d'oferta dirigida prioritàriament a treballadors ocupats i desocupats l'objecte principal dels quals és el manteniment i 

augment de les capacitats i les competències de la població activa espanyola. 

Per a la consecució de l'objecte de l'estudi s'han desenvolupat els següents treballs: 

1. Disseny i execució del treball de camp, mitjançant el qual s'analitzaran els valors de referència de mercat, sobre la base de dades obtingudes d'empreses de formació, de 

conformitat amb les categories de despesa definides en una estructura de costos per a cada Modalitat d'impartició i Nivell de Formació. 

2. Anàlisi històrica de costos tenint en compte els següents aspectes: • Estudi de les accions formatives de formació registrades en els sistemes del Servei Públic d'Ocupació 

Estatal, i de tota la normativa vigent relacionada amb aquestes activitats, i que marquen els punts a seguir en la següent fase. • Anàlisi dels costos presentats en exercicis 

anteriors de la formació per a l'ocupació a tots dos organismes segons la seva competència. • Anàlisi de l'adequació dels costos directes i indirectes de les accions formatives 

de formació. • Anàlisi de l'adequació de les Modalitats de formació actuals. • Anàlisi de l'adequació dels Nivells de formació actuals. • Estudi del percentatge que els costos 

indirectes representen sobre els costos directes i sobre els costos totals de les diferents Modalitats i Nivells de formació, de cara a la seva justificació. 

3. Harmonització dels resultats obtinguts en els punts anteriors i determinació del cost unitari associat a cada mòdul econòmic, establerts per a cadascun dels costos directes 

prenent com a unitats físiques el nombre de participants i el nombre d'hores de cada acció de formació professional per a l'ocupació. 

Posteriorment, per a l'actualització dels costos unitaris de l'estudi es va realitzar per part de la Subdirecció General d'anàlisi del Mercat de Treball del Ministeri d'Ocupació i 

Seguretat Social una revisió dels valors proposats que va concloure amb la quantificació dels mòduls que fonamenten aquesta proposta. 

Finalment, l'estudi va ser proposat a la Comissió Europea, amb el vistiplau de la Intervenció General de l'Administració d'Estat (IGAE), perquè a l'empara de l'Article 14.1 del 

Reglament 1304/2013 es desenvolupés l'acte delegat que es va materialitzar amb la publicació del Reglament Delegat (UE) 2018/1127; Formació professional per a l'ocupació 

en l'àmbit laboral. 
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4. Expliqui com s'ha assegurat que únicament es van incloure despeses subvencionables en el barem estàndard de cost unitari, import a tant alçat o tipus fix; 

La totalitat dels costos de formació de les accions formatives d'oferta que han estat utilitzats per al càlcul del barem estàndard de costos unitaris són costos que compleixen 

amb el que s'estableix en l'Ordre ESS 1924/2016, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu, d'aplicació en el període de programació 

2014-2020, moment en què es va desenvolupar l'estudi. 

En el període de programació 2021-2027 les despeses corresponents a les accions formatives que es finançaran s'ajusten al que es disposa al Reglament (UE) 2021/1060 i el 

Reglament(UE) 2021/1057 del Parlament Europeu i del Consell, en relació amb les Normes d'admissibilitat de les despeses. 

 

5. Avaluació de la/les autoritat(s) d'auditoria del mètode de càlcul i els imports, i mesures per garantir la verificació, la qualitat, la recollida i l'emmagatzematge de dades: 

 

I. DICTAMEN EXECUTIU 

 

Aquest informe s'emet en resposta a la sol·licitud presentada per l'Autoritat de Gestió de l’FSE+ el dia 17-10-2022 per a l'avaluació per part d’aquesta autoritat d'auditoria 

que figura a l'apartat C.5 de l'Apèndix 1 de l'Annex V del RDC, en relació amb els sistemes de costos simplificats adoptats en virtut de l'article 94 de l'esmentat Reglament. 

 

Objectiu i abast 

 

L'objectiu general del treball és l'avaluació per part de l'Autoritat d'Auditoria de l'establiment i disseny de la metodologia d'opcions de costos simplificats de les operacions 

de “Formació Professional per a l'Ocupació incloses en el catàleg d'especialitats formatives del Servei Públic d'Ocupació Estatal “en l'àmbit de la Formació d'oferta (modalitat 
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de Formació professional i Formació en línia), els costos unitaris de la qual es proposen incloure en virtut de l'article 94 del RDC en el text dels Programes Operatius que se 

citen a continuació: 

FSE+ C.A Catalunya. 

 

L'abast d'aquest informe se circumscriu a l'anàlisi, examen i avaluació per part de la IGAE de la metodologia establerta per al disseny d'un barem estàndard de cost unitari 

per a la Formació Presencial i d'un cost unitari per a la Formació en línia, que es va desenvolupar mitjançant acte delegat i es va materialitzar amb la publicació del Reglament 

Delegat (UE) 2018/1127, de la Comissió, de 28 de maig de 2018. 

 

Conclusions i recomanacions 

 

Un cop examinada la documentació i els antecedents, aquesta Intervenció General de l'Administració de l'Estat considera adequada la metodologia establerta per al disseny 

de les opcions de costos simplificats en l'àmbit de les operacions de Formació d'oferta (Formació presencial i Teleformació) sense perjudici de la seva correcta implementació 

al llarg del període d'execució dels Programes Operatius. Per l'anterior, s'emet DICTAMEN FAVORABLE en relació a la proposta d'inclusió del barem de 8,58 €/hora/alumne 

(Formació presencial) i de 4,5 €/hora/alumne (Teleformació) en els següents Programes Operatius: FSE+ C.A. Catalunya. No obstant això, amb la finalitat que el mètode de 

càlcul de la OCS sigui just i no suposi un allunyament de la realitat es recomana la realització d'un nou estudi que incorpori dades històriques i valors de mercat actualitzats, 

durant el període de programació. Finalment, es recomana què atès que aquestes OCS cobreixen un determinat tipus d'operació, si fossin aprovades per la Comissió en virtut 

de l'article 94 del RDC, haurien d'utilitzar-se per a totes les operacions de la mateixa tipologia en el marc de cadascun dels Programes operatius (i per tots els beneficiaris i/o 

Organismes Intermedis que implementin aquestes operacions). 
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II. RESULTATS DEL TREBALL 

 

No han existit limitacions a l'abast dels treballs realitzats. 

En relació a la metodologia establerta per a la determinació dels costos unitaris, cal assenyalar que aquests es van obtenir a partir d'un “Estudi dels costos de les activitats 

formatives del Subsistema de Formació Professional per a l'Ús” de l'any 2010 realitzat per l'empresa Everis Spain S.L.O que s’atenia fonamentalment a l'àmbit de la Formació 

d'oferta, dirigida prioritàriament a treballadors ocupats i aturats, l'objecte principal dels quals era el manteniment i augment de les capacitats i les competències de la població 

activa espanyola. El cost es va determinar amb la suma dels costos directes i indirectes justificats dividits entre el total d'hores de les accions formatives i el nombre de 

participants en aquestes. Per a la consecució de l'objecte de l'estudi es van desenvolupar els següents treballs: 

1. Disseny i execució del treball de camp, mitjançant el qual es van analitzar els valors de referència de mercat, sobre la base de dades obtingudes d'empreses de formació, 

de conformitat amb les categories de despesa definides en una estructura de costos per a cada Modalitat d'impartició i Nivell de Formació.  

2. Anàlisi històrica de costos associats a les accions de formació professional per a l'ocupació tenint en compte els següents aspectes: • Estudi de les accions formatives de 

formació registrades en els sistemes del Servei Públic d'Ocupació Estatal, i de tota la normativa vigent relacionada amb aquestes activitats, i que marquen els punts a seguir 

en la següent fase• Anàlisi dels costos presentats en exercicis anteriors de la formació per a l'ocupació a tots dos organismes segons la seva competència. • Anàlisi de 

l'adequació dels costos directes i indirectes de les accions formatives de formació. • Anàlisi de l'adequació de les Modalitats de formació actuals. • Anàlisi de l'adequació dels 

Nivells de formació actuals. • Estudi del percentatge que els costos indirectes representen sobre els costos directes i sobre els costos totals de les diferents Modalitats i Nivells 

de formació, de cara a la seva justificació. 

3. Harmonització dels resultats obtinguts en els punts anteriors i determinació del cost unitari associat a cada mòdul econòmic, establerts per a cadascun dels costos directes 

prenent com a unitats físiques el nombre de participants i el nombre d'hores de cada acció de formació professional per a l'ocupació. 

Per tant el càlcul de les quantitats a declarar s'efectua multiplicant el nombre d'hores de les especialitats formatives definides en el Catàleg d'Especialitats Formatives pel cost 

unitari resultat de l'estudi i pel nombre de participants que hagi completat la formació. 

Posteriorment, per part de la Subdirecció General d'Anàlisi del Mercat de Treball del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, es va realitzar un informe d'actualització dels 

costos unitaris tenint en compte una sèrie d'indicadors que reflectien l'evolució dels diferents components de cost. 
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L'informe, de data 29 de desembre de 2016, va concloure amb la quantificació dels mòduls que fonamenten aquesta proposta: 8,58 €/hora/alumne per a la Formació 

Presencial i 4,5 €/hora/alumne per a la formació en línia (teleformació). 

L'estudi descrit anteriorment va ser proposat a la Comissió Europea, perquè a l'empara de l'Article 14.1 del Reglament 1304/2013 es desenvolupés l'acte delegat que es va 

materialitzar amb la publicació del Reglament Delegat (UE) 2018/1127, de la Comissió de 28 de maig de 2018, pel que fa a la definició de barems estàndard de costos unitaris 

en l'àmbit de la Formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral. 

Per tant, una vegada revisats els antecedents anteriors, l'anàlisi addicional per part de la IGAE s'ha limitat a les següents comprovacions: 

 Assegurar que la metodologia per a l'establiment de la OCS no ha sofert canvis i està en línia amb el nou marc legal per al període de programació 2021-2027 i que 
no hi ha desenvolupaments importants que requereixin canvis en la metodologia. 

 Analitzar que en el càlcul del barem estàndard de cost unitari s’hagin tingut en compte únicament les despeses subvencionables definides com a tal a l'Ordre TAS 
718/2008, de 7 de març (vigent en el moment d'adopció del Reglament Delegat 2018/1127) i posteriorment modificada per l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març. 

 Amb base a la informació extreta de l'Institut Nacional d'Estadística, analitzar l'evolució dels índexs de preus i d'altres magnituds com el cost laboral de treballador 
per divisions de la CNAE-2009, per mesurar la variació de les partides de costos directes i indirectes tingudes en compte a l'hora d'establir la metodologia de càlcul. 
En relació a aquest punt, s'ha tingut en compte l'evolució dels índexs durant del període transcorregut entre el primer trimestre de 2018 i últim de 2020. 

 

Costos directes: 

- Retribucions de formadors (interns i externs): S'ha pres com a base el Cost laboral per treballador per divisions de la CNAE-09. - Despeses de lloguers, arrendaments 

financers i amortització de les aules, tallers i altres superfícies utilitzades: S'ha pres com a referència l'IPC corresponent al Subgrup 041 “Lloguer d'habitatges”. - 

Assegurança d'accident de participants: S'ha pres com a referència l'IPC corresponent al Subgrup 125 “Assegurances”. - Despeses de transport, manutenció i allotjament: 

S'ha utilitzat l'índex corresponent al Subgrup 073 “Serveis de transport”. - Despeses de publicitat d'organització i difusió accions formatives. S'ha utilitzat l'índex 

corresponent al Subgrup 08 “Comunicacions”. 
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Costos indirectes: 

- Costos de llum, aigua, calefacció, missatgeria, correu, vigilància i altres costos: S'analitza l'evolució de l'índex corresponent al Subgrup 045 “Electricitat, gas i altres 

combustibles”. - Costos de personal de suport, instal·lacions i equips: s'ha pres com a referència el Cost laboral per treballador per divisions de la CNAE-09. 

 

Aquesta Autoritat d'Auditoria, una vegada analitzada l'evolució experimentada en els índexs anteriors, pot concloure que la metodologia adoptada està en línia amb el que 

s'estableix a l'article 94.2 RDC, és a dir, es basa en un mètode de càlcul just, equitatiu i verificable. En conseqüència, es considera que els valors unitaris proposats són 

raonables, no excessius ni extrems, sense que existeixi evidència que aquests costos unitaris suposin una sobreestimació dels costos reals mitjans en què es pogués incórrer. 
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Apèndix 2: Contribució de la Unió basada en el finançament no vinculat als costos 

Prioritat Fons Objectiu específic 
Categoria 

de regió 

 

Import cobert 

pel 

finançament 

no vinculat als 

costos 

Tipus d'operació(s) 

inclòs(es)  

Condicions que 

han de complir-

se o resultats 

que han 

d'aconseguir-se 

per obtenir el 

reemborsament 

de la Comissió 

Indicador 
 

Unitat de 

mesura de les 

condicions que 

han de complir-

se o els resultats 

que han 

d'aconseguir-se 

que donen lloc a 

reemborsament 

per la Comissió 

Tipus de mètode de 

reemborsament 

previst per  

reemborsar al 

beneficiari o 

beneficiaris 
Codi (1) Descripció Codi (2) Descripció 

(1) Es refereix al codi de la dimensió del camp d'intervenció que figura en el quadre 1 de l'annex IV del Reglament del FEMPA 

(2) Es refereix al codi de l'indicador comú, en el seu cas 
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Apèndix 3 

Llista d'operacions d'importància estratègica previstes amb calendari 

 (article 22, apartat 3, del RDC) 

Prioritat 1 

Operació: Subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de vulnerabilitat 

Import mesura: 58.727.207€ 

Calendari d'execució: 2023-2027  

  

Prioritat 2 

Operació: Ajudes a les empreses d'inserció per a la contractació de col·lectius en risc d'exclusió 

Import mesura: 36.474.892€ 

Calendari d'execució: 2021-2027 

 

Prioritats 3 i 6 

Operació: Programa de Residencia Inicial Docent SENSEI 

Import mesura: 28.000.000€ 

Calendari d'execució: 2022-2027 
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Prioritat 5  

Operació: Noves Oportunitats 

Import mesura: 60.000.000€ 

Calendari d'execució: 2022-2026 

 

Prioritat 7 

Operació: Serveis Especialitzats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (SEAIA) 

Import mesura: 50.000.000€ 

Calendari d'execució: 2023-2027 

 

A continuació, assenyalem els indicadors i activitats de comunicació prevists per a aquestes operacions: 

1. Indicadors d'acció: 

1.1 Entrades publicades a les xarxes socials (aplica a les prioritats 1,2,3,5,6,7) 

1.2 Actuacions en mitjans (Prioritats 1,2,3,6) 

1.3 Esdeveniments (Prioritats 1,2,3,5,6,7) 
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2. Indicadors de resultat: 
 

2.1. Nombre de receptors a les xarxes socials (Prioritats 1,2,3,5,6,7) 

2.2. Nombre de receptors en mitjans (Prioritats 1,2,3,6) 

2.3. Nombre de participants en actes/esdeveniments (Prioritats 1,2,3,5,6,7) 

3. Indicadors d'impacte: 

3.1 Grau de coneixement (Prioritats 1,2,3,5,6,7) 

4. Activitats de comunicació previstes: 

4.1 Publicacions semestrals a les  xarxes socials (Prioritats 1,2,3,5,6,7) 

4.2 Activitats comunicatives en mitjans (radio premsa digital i premsa escrita) (Prioritats 1,2,3,6) 

4.3 Actes, esdeveniments, jornades de difusió, seminaris (Prioritats 1,2,3,5,6,7) 
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d'enviament 

Enviat per 

Modelo informe2 .pdf.xsig Informació addicional 25-nov-2022   Modelo informe2 .pdf.xsig   
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OCS - art 94 RDC-rev 
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