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0. LLISTAT D'ACRÒNIMS 

FSE  Fons Social Europeu 

GENCAT  Generalitat de Catalunya 

MARMI  Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda 
mínima d'inserció 

PO  Programa Operatiu 

PIR   Pla individual d'inserció i reinserció social i laboral.   

PIRMI   Prestació econòmica de la renda mínima d'inserció 

RMI   Renda mínima d'inserció 

SOC   Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 

TIF   Programa de Treball i Formació 
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1. OBJECTIUS I METODOLOGIA DE L'AVALUACIÓ 

1.1. Objecte i abast de l'avaluació 

a) Objectiu del programa 

El programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda mínima 
d'inserció, d'ara endavant Marmi, es tracta d'una actuació en el marc de l'estratègia del PO FSE 
2014-2020 de la Generalitat de Catalunya. 

Específicament està programat en: 

                       

Aquest programa preveu la realització de determinades activitats encaminades a la inserció o 
reinserció de persones en greu risc d'exclusió social que en el moment de participar en el programa 
són perceptors de la renda mínima d'inserció.  

La següent taula descriu els components clau del programa que ha estat avaluat:  

Taula 1. Components del programa 

Definició i característiques 

ORDRE EMO / 220/2014, de 10 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions per a la realització del programa de mesures actives d'inserció 
per a persones destinatàries de la renda mínima d'inserció que permetin incrementar el seu 
grau de ocupabilitat i la seva inserció laboral. 

Es considera molt convenient que les persones en situació d'exclusió social contribueixin a superar 
els seus problemes duent a terme diferents activitats encaminades a la inserció o reinserció. Es 
considera també indispensable que, a més de la inserció social i en els casos en què sigui possible, 
s'intenti aconseguir la inserció laboral, la qual cosa contribueix a recuperar l'autoestima, 
l'autonomia personal i la consideració de l'entorn social i familiar. 

Cal potenciar les polítiques actives, reforçant les dirigides a l'ocupació basades en 
l'orientació, la informació i la formació (amb l'objectiu, entre d'altres, de procurar la 
professionalització per a noves competències), ajustant els itineraris d'inserció al nivell 

Eix Prioritari 2.A. Objectiu Temàtic 9.

Prioritat d'Inversió 9.1 La inclusió activa, també amb vista a
promoure la igualtat d'oportunitats, així com la participació
activa i la millora de la possibilitat de trobar una ocupació.

Objectiu Específic 9.1.1 Millorar la inserció soci‐laboral de
persones en situació o risc d'exclusió social, a través de
l'activació i d'itineraris integrats i personalitzats d'inserció.
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d'ocupabilitat i acompanyament a la inserció en el mercat ordinari com a destinació final de 
les persones que participin en programes d'inserció laboral i social. 

Destinataris/àries 

Les persones participants en les accions previstes en la present Ordre seran persones 
destinatàries de la RMI d'acord amb la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció.  

Tindran caràcter preferent les persones destinatàries de la RMI que reuneixin alguna de les 
següents característiques: 

 A les qui els quedi menys temps de permanència per esgotar el període màxim de 
cobrament de la renda mínima d'inserció.  

 Aquelles amb un grau d'ocupabilitat que es pot veure incrementat si participen en mesures 
actives d'inserció.  

 Les que tinguin una edat entre 31 i 60 anys. 

 Dones.  

 Les que tinguin càrregues familiars.  

Les persones destinatàries han d'estar inscrites a l'Oficina de Treball com a demandants 
d'ocupació no ocupades. 

Entitats beneficiàries 

Podran ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions les corporacions locals i les entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb àmbit d'actuació 
a Catalunya, que tinguin experiència en la realització d'accions d'inserció laboral per a col·lectius 
en risc o situació d'exclusió social. 

Temporalitat / termini d'execució 

Les mesures actives d'inserció s'han d'iniciar en el termini màxim dels 2 mesos posteriors a la data 
de la notificació de l'atorgament i, en tot cas, abans de l'1 de desembre de l'any de concessió. Les 
accions atorgades han de finalitzar obligatòriament l'últim dia del quart mes de l'any següent de 
l'atorgament. 

Font: ORDRE EMO / 244 i 243/2015, de 29 de juliol. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
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b) Objectiu de l'avaluació 

Aquesta avaluació s’emmarca en la primera avaluació del PO FSE 2014-2020 de la Generalitat de 
Catalunya, seguint el calendari establert en el Pla d'Avaluació Específic del programa. Tanmateix, 
aquest exercici d’avaluació té un caràcter específic i individualitzat del Programa Marmi, per a la 
convocatòria de 2014. 

Aquest procés d’avaluació respon al que disposen els articles 54-57, 111 i 114 del Reglament 
Nº1303 / 2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, relatiu i es deroga 
el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell al Reglament de disposicions comunes, que 
assenyala que durant el període de programació, l'autoritat de gestió ha de garantir que es realitzin 
avaluacions per estimar l'eficàcia, l'eficiència i l'impacte del programa, com també amb l'objectiu 
de millorar la qualitat en l'execució i el disseny dels programes, i determinar els seus efectes en 
relació amb les fites de l'estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i 
integrador. 

No obstant això, tant en el marc dels fons comunitaris com en el de les polítiques públiques en 
general, es pot indicar que l'avaluació de polítiques públiques està vinculada, principalment, al 
compliment de tres funcions: 

 Rendició de comptes o responsabilitat. Qualsevol exercici d’avaluació contribuirà a retre 
comptes i/o responsabilitat de les polítiques públiques que hagin estat posades en marxa. 

 Aprenentatge o lliçons apreses d'aplicabilitat per a altres processos avaluatius que 
permetin aprofitar els coneixements adquirits en exercicis similars i siguin d'aplicabilitat en 
el present.  

 Millora de la política pública. Una avaluació permetrà incorporar elements de millora i 
recomanacions en el procés d'aplicació i posada en marxa de la política. 

La següent il·lustració reflecteix la interrelació de les funcions de l'avaluació: 

il·lustració 1. Funcions de l'avaluació 

 

Font: elaboració pròpia a partir de AEVAL 
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c) Abast de l'avaluació 

L'enfocament d'aquesta avaluació se centra principalment en valorar els resultats que ha produït 
el Programa Marmi (convocatòria 2014) emmarcat en el Programa Operatiu de FSE 2014-2020 de 
la Generalitat de Catalunya. 

Per tant, l'abast a què pretén donar resposta aquest exercici avaluatiu, part de la lògica de valorar 
si el programa està garantint els resultats esperats i enjudiciar l'impacte social que produeix tant 
en els individus destinataris com en les unitats familiars vinculades als mateixos1.   

Per tant, els àmbits d'anàlisi globals permetran aprofundir sobre els següents blocs de continguts: 

 Perfil persones destinatàries del programa. 

 Grau d'ocupabilitat, entenent l'ocupabilitat com a grau d'inserció laboral i/o utilització 
d'altres serveis de caràcter públic.  

 Pertinència i adequació de les activitats del programa amb les necessitats del mercat 
laboral.  

 Satisfacció dels agents implicats en el desenvolupament i implementació del programa. 

Per donar resposta a aquests àmbits d'anàlisi, es donarà resposta a un conjunt de preguntes 
d'avaluació identificades en el capítol 2, per la qual cosa s'ha vertebrat l'estructura d'aquest informe 
d'avaluació a partir dels següents apartats:   

- Acrònims  

- Capítol 1.Objetos i metodologia de l'avaluació. 

 Objecte i abast de l'avaluació. 

 Fases de l'avaluació. 

 Metodologia de l'avaluació. 

 Condicionants i limitacions de l'avaluació.  

- Capítol 2. Preguntes d'avaluació 

- Capítol 3. Anàlisi i interpretació de les troballes. 

- Capítol 4. Altres resultats de l'avaluació. 

- Capítol 5. Conclusions i Recomanacions. 

                                                      
1 Veure apartat d. Unitat d'anàlisi 
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d) Unitat d'anàlisi de l'avaluació 

Pel que fa a la unitat d'anàlisi, en aquesta avaluació es parteix de la premissa que el sistema 
d'informació de la Prestació Econòmica de la Renda Mínima d'Inserció utilitza l'expedient com a 
unitat bàsica de mesura. No obstant això, l'expedient es pot considerar com l'equivalent a la unitat 
de convivència que rep la prestació i les diferents accions administratives que preveu el programa 
(inici del pagament de la prestació, extinció, altres). 

Les persones que conformen cada expedient i que, per tant, mantenen una relació de convivència 
poden pertànyer a una de les dues categories següents: 

- Els / les titulars, que constitueixen la persona de referència de cada expedient. 

- Els beneficiaris, que són la resta de persones que formen part de l'expedient, com ara: 
cònjuge, fills/es o altres persones que conviuen amb el titular.  

Per tant, el PIRMI utilitza el terme destinataris per referir-se al conjunt de persones, tant titulars 
com beneficiaris, que estan en el marc del programa en un moment determinat.  

Aquesta comprensió de la unitat de mesura és clau per a la interpretació dels resultats, ja 
que l'anàlisi de la informació es realitza tant sobre les persones titulars dels expedients com 
sobre les persones beneficiàries dels mateixos. El que permetrà un tractament holístic de les 
bases de dades disponibles per a aquest exercici avaluatiu i conèixer la cobertura global que arriba 
al programa. 

1.2. Fases de l'avaluació 

Les fases principals que han definit i condicionat l'estructura metodològica d’aquesta avaluació 
poden sintetitzar-se en les següents: 

il·lustració 2. Principals fases de l'avaluació 
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Fase 1. Entrevistes preliminars a informants clau 

La primera fase ha constituït l'arrencada inicial del procés d'avaluació (febrer de 2017) per part de 
l'equip d'avaluació. En primer lloc, s'ha revisat detingudament tota la documentació relacionada 
amb el programa avaluat2.  

A més, aquesta primera etapa ha estat caracteritzada per la identificació de necessitats 
informatives per part dels serveis directament implicats, tant en el desenvolupament del programa 
com en l'avaluació del mateix. Per a això es va dur a terme una primera reunió preliminar per 
contextualitzar el programa, resoldre dubtes per part de l'equip avaluador després de la revisió de 
la documentació i per obrir un espai en el qual es poguessin posar de relleu les diferents qüestions 
que podrien abordar-se en l'avaluació . 

Paral·lelament, amb l'objecte de conèixer la particularitat i qüestions intrínseques del programa, 
també es van dur a terme dues entrevistes preliminars amb una entitat local i amb una altra entitat 
sense ànim de lucre. 

Fruit d'aquesta fase inicial de l'avaluació es va elaborar una primera proposta metodològica en la 
qual es van detallar les preguntes d'avaluació a tenir en consideració, els indicadors associats a 
les mateixes i les eines de recollida d'informació. 

Fase 2. Constitució del grup de treball intern i primera reunió 

La segona fase representa la constitució i primera reunió del grup de treball intern de l'avaluació 
FSE 2017 (grup de treball intern Avaluació FSE 2017), que es va produir el passat 24 de març de 
2017. 

Aquest fòrum ha estat utilitzat per donar a conèixer l'objectiu d'aquesta avaluació i presentar la 
primera proposta de preguntes d'avaluació que han estat tractades en aquest exercici avaluatiu. 
Aquesta trobada va funcionar com un espai de debat per al qual es va deixar un canal obert de 
dubtes i suggeriments que va ser traslladat a l'equip avaluador que, juntament amb la Secretaria 
Tècnica del SOC, va valorar la pertinència de les mateixes. 

La composició del grup de treball integra representants dels organismes següents: 

- Secretària Tècnica i el Servei de Programació i Certificació del Fons Social Europeu del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

- Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 

- Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

- CCOO Catalunya. 

- CIRE. 

- Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, COCARMI. 

                                                      
2 Veure Annex 1. 
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- Departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

- Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. 

- Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

- Departament d'Ensenyament. 

- Departament Empresa i Coneixement. 

- Direcció General d'Economia social, el Tercer Sector, els Cooperatives il 'Autoempresa. 

- Federació de Municipis de Catalunya. 

- Foment del Treball Nacional. 

- Institut Català de les dones. 

- PIMEC. 

- Secretària d'Igualtat, Migracions i Ciutadania. Àrea Tècnica. 

- UGT de Catalunya. 

Fase 3. Desenvolupament de l'avaluació 

La tercera fase representa l'etapa central del desenvolupament de l'avaluació, aquesta es 
desenvolupa durant el mes de març, abril i primera quinzena de maig.  

Durant aquesta etapa es porta a terme l'anàlisi de la informació disponible per a l'avaluació del 
programa així com el desenvolupament de les diferents eines de recollida d'informació previstes 
en aquesta avaluació3.  

Aquesta etapa, i principalment la recollida d'informació entre els diferents stakeholders identificats 
ha permès perfilar i adequar conseqüentment les preguntes d'avaluació en el marc del programa. 
La supeditació a la informació disponible ha condicionat l'abast final de l'avaluació i les preguntes 
d'avaluació previstes4.   

El resultat d'aquesta fase dóna lloc a l'elaboració de l'informe d'avaluació que recull els principals 
resultats, així com una sèrie de conclusions i recomanacions relatives al programa. 

Fase 4. Segona reunió del grup de treball i presentació de resultats.  

Finalment, l'exercici avaluatiu es tanca amb una segona convocatòria i desenvolupament del grup 
de treball intern de l'avaluació el 19 de maig de 2017, en el que es va realitzar una presentació 
dels principals resultats de l'informe resultant i es va permetre establir un espai de debat i resolució 
de dubtes que poguessin haver sorgit després de la presentació de resultats.  

                                                      
3 Veure apartat 1.3 relatiu a la metodologia de l'avaluació.  
4 Veure capítol 2. Preguntes d'avaluació.  
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Aquesta última posada en comú va permetre incorporar millores i suggeriments a l'informe 
d'avaluació que va ser definitiu a finals del mes de maig. 

1.3. Metodologia de l'avaluació 

a) Marc teòric 

Aquesta avaluació es correspon amb una avaluació final, és a dir, es porta a terme una vegada ha 
finalitzat el Programa Marmi en la convocatòria 2014, per tant l'avaluació adopta un enfocament 
formatiu i comprensiu que permetrà enjudiciar el programa tenint en compte aspectes clau del 
context en el qual es desenvolupa, l'estructura amb què compta, la seva concepció o disseny, els 
processos generats, i els resultats assolits pel que fa als previstos en el moment de la present 
avaluació que permetin alimentar convocatòries futures d'aquest programa.  

L'avaluació ha contemplat l'àmbit temporal comprès la convocatòria de 2014.  

Pel que fa a l'àmbit geogràfic, cal especificar que correspon a la totalitat de la regió catalana en el 
territori té incidència el Programa Operatiu de Fons Social Europeu.  

La metodologia que caracteritza aquesta avaluació és una metodologia que combina diferents 
mètodes quantitatius i qualitatius que es materialitzen en diverses eines de recollida informació: 

1- Fonts documentals referides al marc legal, regulador i programàtic.  

2- Eines de recollida d'informació: enquesta en línia, entrevistes en profunditat.  

il·lustració 3. Metodologia d'anàlisi de la informació 

             

Font: elaboració pròpia 

b) Síntesi de les principals tècniques utilitzades 

La següent taula descriu les principals tècniques de recollida d'informació que han estat 
considerades per al desenvolupament d'aquesta avaluació: 
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Taula 2 Síntesi de les principals tècniques de recollida d'informació 

Tècnica Breu descripció / observacions 

Anàlisi documental 
i bases de dades 

S'ha fet una exhaustiva anàlisi documental de fonts bibliogràfiques, de 
producció del mateix programa i d'altres fonts.  

Cal destacar que la principal font d'informació s'ha correspost amb les 
bases de dades (SICAS, BDI, CONTRAT @) pel que fa a les persones 
beneficiàries de la convocatòria 2014 del Programa Marmi facilitada per 
la Secretaria Tècnica del SOC a l'equip d'avaluació.  

A l'Annex 1 es troba un ampli llistat de les fonts que s'han tingut en 
compte. 

Entrevistes 
preliminars a 
informants clau 

Es van realitzar entrevistes preliminars sobre dues tipologies 
d'informants clau: 

- Servei de Programes d'Inserció Laboral, Direcció General 
d'Economia Social, el Tercer Sector, les cooperatives i la 
Autoempresa, del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, de la Generalitat de Catalunya. 

- Representants d'una entitat local i una entitat sense ànim de 
lucre beneficiàries de la convocatòria avaluada. 

El llistat complet de les entitats que han format part es presenta a 
l'Annex 2. 

Entrevista en 
profunditat a 
informants clau 

Es van incloure representants d'entitats tant locals com sense ànim de 
lucre que haguessin treballat de primera mà en el desenvolupament 
d'aquesta convocatòria. Va ser possible la realització de 4 entrevistes 
en profunditat, 3 d'elles a entitats locals i 1 adreçada a una entitat sense 
ànim de lucre que han servit de suport per a l'aplicació d'altres 
tècniques. 

El llistat complet de les entitats que han format part es presenta a 
l'Annex 2. 

La incorporació de la informació procedent de les entrevistes en 
profunditat al llarg de l'informe pretén destacar els elements més repetits 
i sobre els quals s'ha fet especial incidència. La recollida d'informació 
ha respost a un criteri de saturació metodològica, a partir del qual l'equip 
ha deixat d'aplicar la tècnica en el moment en què aquesta deixa 
d'aportar dades noves. 
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Enquesta en línia a 
entitats 
beneficiàries 

L'enquesta es va dirigir a un total de 57 entitats, que es corresponien 
amb totes les que havien rebut una ajuda en el període objecte d'anàlisi 
(convocatòria 2014). Es van obtenir 41 respostes, el que suposa una 
taxa de resposta de gairebé un 72% que ha estat considerada com a 
molt alta i adequada per considerar les seves dades com representatius. 

Enquesta en línia a 
empreses del 
programa 

L'enquesta es va dirigir a un total de 407 empreses, que es corresponien 
amb totes les que havien rebut a persones participants del programa en 
el període objecte d'anàlisi (convocatòria 2014) en qualitat de 
pràctiques. Es van obtenir 17 respostes, la qual cosa suposa una taxa 
de resposta molt baixa i poc significativa que no arriba al 5% de 
representativitat. 

Per tant es tracta d'una eina que no ofereix resultats concloents per a 
l'avaluació i, per tant, no s’ha pogut utilitzar. La seva contribució ha estat 
merament qualitativa. 

Fruit del disseny de l'exercici avaluatiu es presenta a l'Annex 3 la matriu d'avaluació de referència.  

La informació que aquí es mostra es complementa amb la inclosa en diversos annexos de la 
present avaluació, on poden trobar-se els models i suports utilitzats per a cadascuna de les 
tècniques (Annex 4) 

1.4. Condicionants i limitacions de l'avaluació 

Les dificultats i limitacions en aquesta avaluació han estat vinculades amb aspectes habituals en 
aquest tipus d'exercicis: terminis molt ajustats, gran volum de fonts d'informació, múltiples agents 
clau, combinació de diferents eines de recollida d'informació, etc. No obstant això, no han suposat 
un obstacle que no hagi estat possible esmenar. 

Per altra banda, cal destacar la dificultat conceptual que presenta l'exercici avaluatiu en matèria 
de millora de l'ocupabilitat, ja que d'una banda es tracta d'un concepte complex de quantificar i de 
l'altra, la quantificació de les variables que finalment han estat tingudes en compte presenten en si 
mateixes una limitació addicional: 

 Per valorar l'ocupabilitat en matèria d'inserció laboral la font principal d'informació 
ha estat Contrat@. Que es tracta d'un servei web que permet als empresaris i a 
les empresàries que actuen en nom propi i a les empreses i professionals 
col·legiades que actuïn en representació de tercers, comunicar el contingut de la 
contractació laboral als Serveis Públics d'Ocupació des del seu propi despatx o 
seu professional. Pel que els contractes que s'hagin realitzat al marge d'aquest 
servei no han pogut ser tinguts en compte. Així mateix, aquest recurs tampoc ha 
permès mesurar la durada real dels contractes a causa que no es disposava 
d'aquesta informació en tots els casos i de la qual es disposava no s'ha pogut 
validar la veracitat de les dades. 

 D'altra banda, per valorar l'ocupabilitat en matèria d'utilització d'altres serveis, 
només s'ha pogut comptar amb la informació disponible a la base de dades 
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SICAS, amb origen en la pròpia administració catalana. No obstant això, tot i la 
limitació en l'abast, ha suposat una font d'informació molt útil que permet apuntar 
informació valuosa en aquesta matèria. 

Pel que fa a les eines de recollida d'informació es poden destacar els següents aspectes concrets:  

 Per al cas del qüestionari en línia adreçat a les empreses en els espais, algunes 
persones participants han fet pràctiques mitjançant convenis, s'ha obtingut una 
representació en les respostes pràcticament nul·la, és a dir, el percentatge de 
resposta ha estat molt baix. Pel que fa a l'anàlisi d'aquesta qüestió se centra amb 
una metodologia netament qualitativa. La baixa resposta ve justificada per dues 
raons: 

- La informació de contacte de les empreses no es trobava sistematitzada 
digitalment en el moment de l'avaluació, de manera que les dades de contacte 
s'han obtingut mitjançant una recerca manual que ha pogut donar lloc a errors. 

- D'altra banda, el temps de referència en l'avaluació continua molt marcat per una 
greu recessió econòmica que ha derivat en el tancament d'empreses que en certa 
mesura haguessin estat vinculades amb els convenis establerts, i que per tant ha 
estat impossible contactar amb elles.  

Per acabar, s'ha produït una limitació important pel que fa a realitzar alguna tècnica directament 
amb aquelles persones destinatàries del programa. Aquest fet ve justificat principalment perquè 
es tracta d'un grup de persones amb un elevat grau de vulnerabilitat, i per tant preval la 
confidencialitat de les seves dades de contacte. D'altra banda, també són un col·lectiu allunyat, 
generalment, de les noves tecnologies de la informació i comunicació, i que per tant no hagués 
estat possible articular cap eina via online, sent l'única via possible si es tenen en compte els 
terminis que han marcat aquest exercici avaluatiu. 
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2. PREGUNTES D'AVALUACIÓ 

La present avaluació d'impacte social està motivada per l'interès per part de les persones 
responsables de la implementació i seguiment del programa d'obtenir evidències sobre els 
principals resultats que està generant entre les persones destinatàries que es troben en una 
important situació de vulnerabilitat i la contribució del programa Marmi. Per a això, les preguntes 
clau d'aquest exercici avaluatiu versen sobre: 

 Il·lustració 4. Il·lustració qüestions clau de l'avaluació del Programa Marmi 

 

Font: elaboració pròpia 

No obstant això, la identificació de les preguntes d'avaluació sobre les quals versen els resultats i 
anàlisis dels mateixos són les que s'indiquen a continuació:  

- PREGUNTA_IMPACTSOC_Nº1. Quins són els principals resultats de Marmi sobre les 
persones beneficiàries? 

o Quin és el perfil de les persones participants en el programa? 

o Quins són els principals resultats del programa Marmi sobre les persones 
beneficiàries en matèria d'ocupabilitat?: 

.

Quin es el 
resultat del 
programa 

sobre els seus 
participants?

El canvis 
generats son 
positius o 
negatius?

Es contribueix 
a millorar 

l’ocupabilitat
dels/de les 

participants?

Els resultats 
son els que es 
preveien?
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1. Quin és el grau d'inserció assolit?5 

2. En quina mesura les persones que participen en el programa participen 
o es beneficien d'altres polítiques i/o serveis després de la seva 
finalització? (Tant de formació i ocupació com d'altres àmbits com salut, 
educació, serveis socials, etc.) 

- PREGUNTA_IMPACTSOC_Nº2. En quina mesura les accions que s'imparteixen estan 
alineades amb les necessitats del mercat laboral? És a dir, les accions s'adeqüen a la 
demanda del mercat de treball? Quin és el grau de satisfacció? 

- PREGUNTA_IMPACTSOC_Nº3. Quins són els motius pels que les persones abandonen 
les activitats abans del previst (abans de finalitzar la seva participació)? 

- PREGUNTA_IMPACTSOC_Nº4. Quins són els principals resultats després de les 
pràctiques laborals en les diferents empreses? Com han viscut i valoren les empreses la 
inserció d'aquestes persones? En quina mesura les persones que han fet pràctiques han 
estat contractades finalment? 

 

                                                      

5 A l'annex 3 de l'Ordre de convocatòria s'indica que s'entén com inserció laboral a efectes 
únicament de la present Ordre s'entendrà per persona inserida tota persona inscrita com a 
participant en les mesures actives d'inserció que hagi obtingut un contracte laboral d'una durada 
mínima d'1 mes. Per comptabilitzar el tant per cent d'inserció laboral obtingut per cada entitat es 
tindran en compte totes les persones inserides durant el període d'execució del programa i fins als 
6 mesos següents (a comptar des de la finalització de l'actuació). 
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3. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS 

Amb caràcter previ a donar resposta a les preguntes d'avaluació, és necessari descriure el perfil 
de les persones participants en el programa que permetrà contextualitzar en major mesura els 
resultats identificats. 

3.1. Perfil de les persones participants 

La convocatòria de subvencions que inclou el Programa Marmi del SOC està destinada a persones 
residents a Catalunya receptores de la renda mínima d'inserció amb greus dificultats econòmiques 
i socials que es troben en situació de pobresa i es veuen afectades per molt diversos factors de 
risc, desigualtat i exclusió social. 

Si bé l'ajuda dóna prioritat a persones a qui els quedi menys temps per esgotar el període màxim 
de cobrament de la RMI, a persones entre 31 i 60 anys, a dones, a persones amb càrregues 
familiars i als que tinguin un grau d'ocupabilitat que es pugui veure incrementat si participen en 
mesures actives d'inserció, l'heterogeneïtat en el perfil d'aquestes persones vulnerables que han 
estat beneficiàries del programa a la convocatòria de referència es reflecteix a continuació. 

El nombre total de participants ha estat de 3.725 persones, i segons les principals variables 
demogràfiques, la seva caracterització queda així: 

Sexe, edat, nacionalitat i lloc de residència 

il·lustració 5. Perfil dels participants per sexe i edat 

 

Font: base de dades del programa Marmi 

La distribució per sexes indica que el percentatge de participants dones (53,6%) supera el d'homes 
(46,4%) en gairebé 8 punts, el que reflecteix el compliment d'una de les prioritats de la 
convocatòria.  

Aquestes diferències guarden un patró similar quan s'analitza la procedència d'aquestes persones. 
En particular, els participants d'origen estranger (que són més freqüents que els nacionals en més 
de 10 punts percentuals), són més freqüentment dones (1.222) que homes (847). 
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Pel que fa a l'edat, el tram que va des dels 35 als 54 anys acumula el 72,4% de les participacions, 
la qual cosa torna a reflectir el compliment d'altres de les prioritats de la convocatòria. La mitjana 
estadística és de 41 anys. Si unim a aquest el tram d'edat anterior, trobem a més del 90% de les i 
els participants, és a dir, la participació es concentra en les persones d'entre 25 i 54 anys. 

Il·lustració 6. Perfil dels participants per edat 

 
Font: base de dades del programa Marmi 

Segons aquestes dades, el perfil tipus de participant seria el d'una dona, estrangera i d'edat 
compresa entre els 35 i 44 anys.  

Segons mostra el gràfic, pel que fa a la distribució per lloc de residència, a Barcelona resideix el 
63,2% de participants i a la resta de províncies la distribució és bastant homogènia (entre el 11,2% 
i el 12,9%). 

Il·lustració 7. Perfil dels participants per província 

 
Font: base de dades del programa Marmi 

 

 



20 

Avaluació d'impacte social del Programa MARMI (PO FSE 2014-2020 Generalitat de Catalunya)   20 20 

Perfil educatiu 

Una anàlisi del nivell acadèmic de les i els participants ens indica que la majoria d'aquestes 
persones (en concret, 2.415 representant gairebé un 65%) se situen en la categoria acadèmica de 
primera etapa d'educació secundària. A molta més distància estan altres 713 persones amb 
estudis primaris, completats o no, representant un 19% del total. Si a això afegim el 4% que 
representen les persones sense estudis de cap tipus ens trobem amb un 88% de participants amb 
un nivell acadèmic baix o nul. 

Per contra, la representació de participants en nivells acadèmics com l'universitari o en alguns 
mòduls de formació professional i entre les persones que han rebut formació per a la inserció 
laboral és mínima (sense arribar a l'1%). 

Il·lustració 8. Perfil dels participants per nivell d'estudis 

 
Font: base de dades del programa Marmi 

Creuant el perfil educatiu amb la variable sexe, les tendències són similars al que succeeix en 
altres característiques confirmant un major nombre de participants dones en totes les categories 
acadèmiques. 

Altres variables associades al nivell d'ocupabilitat de partida 

Encara que part de les característiques demogràfiques i educatives que s'han analitzat en els punts 
anteriors poden correlacionar amb el nivell d'ocupabilitat amb què arriben les i els participants al 
programa Marmi (en particular i sobretot les característiques acadèmiques), les variables que a 
continuació es detallen també tenen consideració de prioritàries. 
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Il·lustració 9. Perfil participants en atur de llarga durada o no de llarga durada 

 
Font: base de dades del programa Marmi 

El 48,1% dels 3.725 participants estan en situació d'atur de llarga durada i el 50,3% té càrregues 
familiars. Per tant, es podria dir que la meitat de la població participant està en una situació d'alta 
vulnerabilitat. 

Finalment, esmentar que un 2,7% de les i els participants (99 persones), a més, té una discapacitat 
reconeguda, variable que en cas de coincidir amb la situació d'atur de llarga durada i/o càrregues 
familiars, afegiria un altre factor de baixa ocupabilitat de partida.  

3.2. PREGUNTA_IMPACTSOC_Nº1 

Quins són els principals resultats del programa Marmi sobre les persones beneficiàries en matèria 
d'ocupabilitat? 

El grau d'ocupabilitat de les persones participants en el programa s’ha operacionalitzat mitjançant 
dues dimensions relacionades amb el seu acompliment posterior al programa: grau d'inserció 
laboral i grau d'utilització d'altres recursos públics. Cadascuna d'aquestes dimensions s'analitza 
per separat, aprofundint en els diversos conceptes i indicadors que les componen per a 
posteriorment dur a terme una valoració global que permet respondre a la pregunta. 

3.2.1. inserció laboral 

a) inserció laboral  

Es considera que una persona s'ha inserit laboralment si ha tingut almenys un contracte de treball 
amb posterioritat a la finalització del programa (els sis mesos posteriors). És a dir, l'indicador 
utilitzat en l'anàlisi ha estat ‘Participants que obtenen almenys un contracte laboral en el termini 
dels sis mesos següents a la seva participació en el programa’. 

Aquest indicador s'ha triat per ser molt pròxim al de ‘Participants que obtenen almenys una 
ocupació, inclòs l'ocupació per compte propi, en el termini dels sis mesos següents a la seva 
participació’, que estableix l'annex I del Reglament EU Nº1304 17 des de 2013, relatiu al Fons 

48,10%
51,90%

En desocupació de llarga 
durada

En desocupació no de 
llarga durada



22 

Avaluació d'impacte social del Programa MARMI (PO FSE 2014-2020 Generalitat de Catalunya)   22 22 

Social Europeu, de manera que per falta d'informació sobre aquest tema no s'ha pogut considerar 
els casos d'ocupació per compte propi. 

D'altra banda, a l'Annex 3 de l'Ordre de bases del programa avaluat s'establia que es considerava 
que hi havia hagut inserció laboral quan s'obtenia un contracte laboral d'una durada mínima d'1 
mes. No obstant això, en l'avaluació aquest requisit no ha pogut incorporar-se perquè no s'han 
pogut utilitzar les dades de finalització de contractes, ja que existien dubtes sobre la seva completa 
veracitat. Aquest aspecte ha estat una de les principals limitacions d'aquesta avaluació. 

Partint dels valors obtinguts per l'indicador d'inserció laboral, en primer lloc s'analitza la seva 
distribució en funció de les característiques i el perfil sociodemogràfic de les persones participants: 

Taula 3. Grau i característiques de la inserció laboral 

Característiques Resultats 

% de persones 
inserides 

585 persones han aconseguit almenys un contracte laboral en els sis 
mesos posteriors a la finalització del programa, suposant un 15,7% del 
total de les persones participants en el mateix. 

Durant els sis mesos aquestes 585 persones han acumulat un total de 
1.142 contractes laborals. La gran majoria, un 84,27%, ha tingut entre 
un i dos contractes, mentre que el 15,73% restant ha tingut més de dos 
contractes. 

Del grup de persones que han tingut almenys un contracte, la mitjana 
de beneficiaris associats a aquest contracte és de 1,97. No obstant això 
aquest valor ha de ser interpretat amb cautela ja que és possible hi hagi 
persones referides a un mateix expedient que figuren com a 
beneficiàries i/o titulars dins el programa, i no és possible diferenciar 
aquest valor. 

Tipologia de 
participant 

S'observa com la inserció de persones titulars és lleugerament superior 
a la de beneficiàries: 

Participants al Programa per 
tipologia 

% d'inserció per tipologia 

titulars 3.025 titulars 16,30% 

beneficiàries  623 beneficiàries  12,84% 
 

Sexe Pel que fa al sexe, pràcticament no hi ha diferències en el percentatge 
d'insercions assolides: 
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Participants al programa per sexe % d'inserció per sexe 

homes 1.727 homes 16,04% 

dones  1.998 dones  15,42% 
 

Edat Per edats, s'observa com les persones aconsegueixen inserir-se amb 
més facilitat com més joves són: 

Participants en el programa per 
edat (anys) 

% d'inserció per edat (anys) 

18-24 123 18-24 28,46% 

25-34 688 25-34 17,44% 

35-44 1.706 35-44 16,41% 

45-54 991 45-54 13,42% 

55-64 217 55-64 7,83% 
 

Nivell d'estudis En línia amb l'evidència existent en aquest camp, s'observa com un 
major nivell educatiu està directament associat amb un major 
percentatge d'inserció, excloent el cas del nivell educatiu 21 (programes 
per a la formació i inserció laboral que no requereixen una titulació 
acadèmica de la 1a etapa de secundària per a la seva realització) on 
només hi va haver una persona que va participar en el programa i, per 
tant, no és estadísticament significatiu: 

Nivell educatiu 
% d'inserció per nivell 

educatiu 

11-Estudis primaris incomplets 24,10% 

12-Estudis primaris complets 26,43% 

21-Programes per a la formació i inserció 
laboral que no requereixen una titulació 
acadèmica de la 1a etapa de secundària 

100,00% 
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per a la seva realització (més de 300 
hores) 

22-Primera etapa d'educació secundària 
sense títol de graduat escolar o equivalent. 

32,35% 

23-Primera etapa d'educació secundària 
amb títol de graduat escolar o equivalent. 

33,34% 

31-Programes per a la formació i inserció 
laboral que requereixen una titulació 
d'estudis secundaris de primera etapa per 
a la seva realització (més de 300horas) 

33,33% 

32-Ensenyaments de batxillerat 37,41% 

33-Ensenyaments de grau mitjà de 
formació professional específica, arts 
plàstiques i disseny i esportives. 

38,69% 

51-Ensenyaments de grau superior de 
formació professional específica i 
equivalents, arts plàstiques i disseny i 
esportives. 

50,08% 

54-Ensenyaments universitaris de primer 
cicle i equivalents o persones que han 
aprovat 3 cursos complets d'una 
llicenciatura o crèdits equivalents 
(diplomats) 

51,52% 

55-Ensenyaments universitaris de 1r i 2n 
cicle, de només segon cicle i equivalents 
(llicenciats) 

54,17% 

80-Sense estudis 14,69% 
 

Nacionalitat Les persones de nacionalitat estrangera han experimentat clarament 
més dificultats per integrar-se laboralment: 

Participants en el programa per 
nacionalitat 

% d'inserció per nacionalitat 

espanyola 1.656 espanyola 20,35% 

estrangera  2.069 estrangera  11,99% 
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Persones 
desocupades de 
llarga durada 

Les persones desocupades de llarga durada també han experimentat 
més dificultats per integrar-se laboralment, si bé en aquest cas la 
diferència és relativament petita tenint en compte l'evidència prèvia que 
hi ha sobre aquesta qüestió: 

Persones desocupades de llarga 
durada participants en el programa 

% d'inserció segons siguin 
persones desocupades de llarga 

durada 

sí PDL 1.793 Si PDL 12,66% 

no PDL  1.932 No PDL  18,53% 
 

Persones amb 
discapacitat 

Igual que en el cas anterior, les persones amb discapacitat també han 
experimentat més dificultats per integrar-se laboralment, però en aquest 
cas la diferència és mínima tenint en compte l'evidència prèvia que hi 
ha sobre aquesta qüestió: 

Persones amb discapacitat 
participants en el programa 

% d'inserció segons siguin 
persones amb discapacitat 

Sí Disc. 99 Si Disc. 13,13% 

No Disc.  3.626 No Disc.  15,77% 
 

Persones amb 
càrregues familiars 

L'existència de càrregues familiars no té gairebé cap efecte sobre la 
probabilitat d'aconseguir la inserció familiar: 

Persones amb càrregues familiars 
participants en el programa 

% d'inserció segons siguin 
persones amb càrregues familiars 

Sí Càrregues 
Fam. 1.875 

Si càrregues 
Fam. 14,99% 

No Càrregues 
Fam.  

1.850 
No càrregues 
Fam.  

16,43% 

 

Demarcació El nivell d'inserció ha estat molt similar a les quatre províncies, destacant 
únicament una inserció lleugerament superior en el cas de Lleida:  

Participants en el programa per 
demarcació 

% d'inserció per província 

Barcelona 2.353 Barcelona 15,17% 
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Girona 482 Girona 14,94% 

Lleida 472 Lleida 19,07% 

Tarragona 418 Tarragona 15,79% 
 

Font: base de dades del programa Marmi 

b) Qualitat en l'ocupació 

Per conèixer en quina mesura l'ocupació generada ha estat de qualitat, s'ha analitzat la distribució 
dels contractes signats per les 585 persones que han aconseguit inserir-se segons la tipologia 
exacte de cada contracte. Convé recordar, però, que les dades no han permès incorporar a l'anàlisi 
la durada temporal efectiva dels llocs de treball, la qual hagués estat una variable molt important 
per valorar adequadament la qualitat del mateix. 

D'aquesta manera, el total de 1.142 contractes realitzats durant els 6 mesos posteriors a la 
finalització del programa es distribueixen de la següent manera (donada la gran varietat de 
contractes possibles, s'ha assenyalat en negreta aquells que apareixen una quantitat significativa 
de vegades): 

Taula 4. Persones per tipus de contracte (%) 
Tipus de contracte % Sobre el total 

D'altres, no especificats 0,09% 

Conversió a indefinit a temps complet sense bonificació 0,44% 

Conversió a temps parcial sense bonificació 0,18% 
Eventual per circumstàncies de la producció a temps complet 14,89% 

Fix discontinu amb bonificació 0,18% 

Fixos i periòdics de caràcter discontinu 0,09% 

Foment de la contractació indefinida 0,09% 

formació 0,18% 

Interinitat a temps complet 5,43% 

Obra o servei a temps complet 23,82% 

Ordinari temps indefinit 1,31% 

Pràctiques a temps complet 0,18% 

Temporal a temps complet empresa inserció 0,35% 

Temporal a temps parcial empresa inserció 0,61% 

Temporal discapacitat bonificada prestació 0,09% 

Temps parcial sense prestació 0,18% 

Temps parcial eventual circumstàncies de la producció 25,22% 
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Temps parcial indefinit amb prestació 0,44% 

Temps parcial indefinit sense prestació 1,05% 

Temps parcial interinitat 13,05% 

Temps parcial discapacitat 0,18% 

Temps parcial obra i servei 11,91% 

Temps parcial temporal discapacitat 0,09% 

Font: base de dades del programa Marmi 
 

Partint de la taula anterior, els tipus de contracte que més s'han produït han estat: 

Taula 5. Persones per tipus de contracte amb major proporció (%) 
Temps parcial eventual circumstàncies de la producció 25,22% 

Obra o servei a temps complet 23,82% 

Eventual per circumstàncies de la producció a temps complet 14,89% 

Temps parcial interinitat 13,05% 

Temps parcial obra i servei 11,91% 

interinitat a temps complet 5,43% 

Font: base de dades del programa Marmi 
 

Dels sis tipus de contractes més significatius, els contractes a temps complet suposen un total del 
44,14% dels contractes signats, mentre que els contractes a temps parcial suposen el 50,18%, per 
la qual cosa pot considerar-se que la seva prevalença és similar.  

Per aprofundir en l'anàlisi sobre la qualitat de l'ocupació, a partir d'aquests sis tipus de contracte 
s'estudia el perfil sociodemogràfic de les persones6 que han tingut accés a algun d'ells: 

 Per sexe: 

Taula 6. Sexe de les persones que han tingut un contracte, per tipologia de contracte 

Tipus de contracte  Dona Home  

Temps parcial eventual per circumstàncies de la producció 
45,45% 

 

15,88% 
 

Obra o servei a temps complet 
17,86% 

 
43,68% 

 

Eventual per circumstàncies de la producció a temps complet 
12,01% 

 
23,10% 

 

Temps parcial interinitat 14,94% 
 

5,05% 
 

                                                      
6 Nota: una mateixa persona pot tenir més d'un tipus de contracte. 
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Temps parcial obra i servei 
21,43% 

 
13,72% 

 

Interinitat a temps complet 
6,49% 

 
4,33% 

 
Font: base de dades del programa Marmi 

 

Les dades de la taula permeten extreure les següents conclusions: 

- Els homes es concentren en dues tipologies de contracte a temps complet: obra i servei 
a temps complet i eventual per circumstàncies de la producció a temps complet. La seva 
predominança en aquest tipus de contractes és d'aproximadament el doble que les dones. 

- Les dones són majoritàries en totes les tipologies de contracte a temps parcial, 
especialment en les tipologies a temps parcial eventual per circumstàncies de la producció 
i a temps parcial interinitat, on predominen aproximadament tres vegades més que els 
homes. 

- L'excepció és la tipologia interinitat a temps complet, únic tipus de contracte a temps 
complet on predominen les dones. 

 Per edat: 

o De 18 a 24 anys 

Taula 7. Tipus de contracte de persones de 18 a 24 anys 

Tipus de contracte  De 18 a 24 anys 

Temps parcial eventual per circumstàncies de la producció 
28,57% 

 

Obra o servei a temps complet 
25,71% 

 
Eventual per circumstàncies de la producció a temps 
complet 

14,29% 
 

Temps parcial interinitat 2,86% 
 

Temps parcial obra i servei 
20,00% 

 

Interinitat a temps complet 
2,86% 

 
Font: base de dades del programa Marmi 

Dels tres tipus de contracte en aquesta franja d'edat, persones entre 18 i 24 anys, dos 
d'ells són a temps parcial i un a temps complet, amb una proporció de 58% enfront d'un 
25%.  
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o De 25 a 34 anys 

Taula 8 Tipus de contracte de persones de 25 a 34 anys 

Tipus de contracte  De 25 a 34 anys 

Temps parcial eventual per circumstàncies de la producció 35,00% 
 

Obra o servei a temps complet 26,67% 
 

Eventual per circumstàncies de la producció a temps 
complet 

18,33% 
 

Temps parcial interinitat 
13,33% 

 

Temps parcial obra i servei 
18,33% 

 

Interinitat a temps complet 
8,33% 

 
Font: base de dades del programa Marmi 

Entre les persones entre 25 a 34 anys el tipus de contracte majoritari és ‘Temps parcial 
eventual per circumstàncies de la producció’ amb un 35%. No obstant això, de la resta de 
tipus de contractes més habituals, dos són a temps complet i un a temps parcial. 

o De 35 a 44 anys 

Taula 9 Tipus de contracte de persones de 35 a 44 anys 

Tipus de contracte  De 35 a 44 anys 

Temps parcial eventual per circumstàncies de la producció 
34,29% 

 

Obra o servei a temps complet 
32,50% 

 
Eventual per circumstàncies de la producció a temps 
complet 

16,43% 
 

Temps parcial interinitat 
11,79% 

 

Temps parcial obra i servei 16,43% 
 

Interinitat a temps complet 5,00% 
 

Font: base de dades del programa Marmi 

Entre les persones de 35 a 44 anys, destaquen dos tipus de contractes, que tenen grans 
diferències enfront de la resta, i són ‘Temps parcial eventual per circumstàncies de la 
producció’ amb un 34% i obra o servei a temps complet amb un 32,5 %. 

o De 45 a 54 anys 

Taula 10 Tipus de contracte de persones de 45-54 anys 

Tipus de contracte  De 45 a 54 anys 

Temps parcial eventual per circumstàncies de la producció 
25,56% 
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Obra o servei a temps complet 
29,32% 

 
Eventual per circumstàncies de la producció a temps 
complet 

19,55% 
 

Temps parcial interinitat 6,02% 
 

Temps parcial obra i servei 20,30% 
 

Interinitat a temps complet 
4,51% 

 
Font: base de dades del programa Marmi 

Entre les persones de 45 a 54 anys, destaca també com a la franja d'edat anterior com els 
dos tipus de contractes majoritaris són ‘Temps parcial eventual per circumstàncies de la 
producció’ amb un 25% i ‘Obra o servei a temps complet’ amb un 29%. Però per a aquest 
també cobren força el tipus de ‘Temps parcial obra i servei’ amb un 20,30% i ‘Eventual per 
circumstàncies de la producció a temps complet’ amb un 19,55%. 

o De 55 a 64 anys 

Taula 11 Tipus de contracte de persones de 55-64 anys 

Tipus de contracte  De 55 a 64 anys 

Temps parcial eventual per circumstàncies de la producció 11,76% 
 

Obra o servei a temps complet 29,41% 
 

Eventual per circumstàncies de la producció a temps 
complet 

11,76% 
 

Temps parcial interinitat 
11,76% 

 

Temps parcial obra i servei 
11,76% 

 

Interinitat a temps complet 
5,88% 

 
Font: base de dades del programa Marmi 

Finalment per a aquest tram d'edat, a excepció del tipus d'obra i servei a temps complet 
que és un tipus de contracte realitzat en un 29,41%. Mentre que per a la resta de tipologies 
el percentatge de realització és similar. 

 Per nivell educatiu: 

Si atenem al nivell educatiu, podem veure com el nivell predominant en gairebé totes les tipologies 
de contracte és el 22, corresponent a Primera etapa d'educació secundària sense títol de graduat 
escolar o equivalent. Amb tot, les persones amb aquest nivell educatiu s'han concentrat més 
clarament en els contractes del tipus temps parcial interinitat, on la seva presència arriba al 60% 
dels mateixos. 

En segon lloc, destaca el cas dels contractes d'interinitat a temps complet, els quals han estat 
majoritàriament aconseguits per persones amb el nivell educatiu 23, corresponent a Primera etapa 
d'educació secundària amb títol de graduat escolar o equivalent: 
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Taula 12. Nivell educatiu de les persones que han tingut un contracte, per tipologia de contracte 

Tipus de contracte  Nivell d'estudis % de persones 

Temps parcial eventual circumstàncies 
de la producció 

22. Primera etapa d'educació secundària sense 
títol de graduat escolar o equivalent.  

42,93% 
 

Obra o servei a temps complet 22. Primera etapa d'educació secundària sense 
títol de graduat escolar o equivalent.  

44,32% 
 

Eventual per circumstàncies de la 
producció a temps complet 

22. Primera etapa d'educació secundària sense 
títol de graduat escolar o equivalent.  

45,54% 

Temps parcial interinitat 22. Primera etapa d'educació secundària sense 
títol de graduat escolar o equivalent.  

60% 

Temps parcial obra i servei 22. Primera etapa d'educació secundària sense 
títol de graduat escolar o equivalent.  

44,23% 

Interinitat a temps complet 
23. Primera etapa d'educació secundària amb 
títol de graduat escolar o equivalent.  

34,38% 
 

Font: base de dades del programa Marmi 
 

D'altra banda, per conèixer el tipus de contracte majoritari pel nivell d'estudis, a continuació es 
presenten les dades atenent als nivells d'estudis més predominants i pel tipus de contracte més 
habitual si tenim en compte el nivell d'estudis: 

o Estudis primaris incomplets 

Taula 13. Tipus de contracte persones amb estudis primaris incomplets 

Tipus de contracte 11-ESTUDIS PRIMARIS INCOMPLETS 

Temps parcial eventual circumstàncies de la 
producció 

36,96% 
 

Obra o servei a temps complet 
45,65% 

 
Eventual per circumstàncies de la producció a 
temps complet 

13,04% 
 

Temps parcial interinitat 8,70% 
 

Temps parcial obra i servei 13,04% 
 

Interinitat a temps complet 
6,52% 

 
Font: base de dades del programa Marmi 

D'entre les persones amb un nivell d'estudi primaris incomplets el tipus de contracte realitzat amb 
més freqüència és obra i servei amb un 45,65% i temps parcial i eventual per circumstàncies de la 
producció amb un 36,96% 

o Estudis primaris complets 

Taula 14. Tipus de contracte persones amb estudis primaris complets 

Tipus de contracte 12-ESTUDIS PRIMARIS COMPLETS 

Temps parcial eventual circumstàncies de la 
producció 

29,55% 
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Obra o servei a temps complet 
27,27% 

 
Eventual per circumstàncies de la producció a 
temps complet 

25,00% 
 

Temps parcial interinitat 4,55% 
 

Temps parcial obra i servei 20,45% 
 

Interinitat a temps complet 
4,55% 

 
Font: base de dades del programa Marmi 

D'entre les persones amb un nivell d'estudi primaris complets el tipus de contracte realitzat amb 
més freqüència és ‘Obra i servei’ amb un 27,27% i ‘Temps parcial i eventual per circumstàncies de 
la producció’ amb un 29,55%. 

No obstant això, per a aquest tipus d'estudis també destaca un percentatge considerable de 
contractes ‘Eventuals per circumstàncies de la producció a temps complet’ amb un 25%, i temps 
parcial per ‘Obra i servei’ amb un 20,45%. 

o Estudis primera etapa d'educació secundària SENSE títol de graduat escolar 
o equivalent 

Taula 15. Tipus de contracte persones amb estudis primera etapa d'educació secundària SENSE 
títol 

Tipus de contracte 
22-PRIMERA ETAPA D'EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA SENSE TÍTOL DE 
GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT. 

Temps parcial eventual circumstàncies de la 
producció 

29,37% 
 

Obra o servei a temps complet 29,00% 
 

Eventual per circumstàncies de la producció a 
temps complet 

17,10% 
 

Temps parcial interinitat 13,38% 
 

Temps parcial obra i servei 17,10% 
 

Interinitat a temps complet 
4,09% 

 
Font: base de dades del programa Marmi 

D'entre les persones amb estudis de primera etapa d'educació secundària sense títol de graduat 
escolar o equivalent destaquen en similars condicions els contractes de tipus ‘A temps parcial 
eventual circumstàncies de la producció’ i ‘Obra o servei a temps complet’.  

o Estudis primera etapa d'educació secundària AMB títol de graduat escolar o 
equivalent 
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Taula 16. Tipus de contracte persones amb estudis primera etapa d'educació secundària AMB títol 

Tipus de contracte 
23-PRIMERA ETAPA D'EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA AMB TÍTOL DE 
GRADUAT ESCOLAR O EQUIVALENT. 

Temps parcial eventual circumstàncies de la 
producció 

34,65% 
 

Obra o servei a temps complet 
30,71% 

 
Eventual per circumstàncies de la producció a 
temps complet 

18,11% 
 

Temps parcial interinitat 7,87% 
 

Temps parcial obra i servei 16,54% 
 

Interinitat a temps complet 
8,66%, 

 
Font: base de dades del programa Marmi 

Finalment, entre el nivell d'estudis majoritari del perfil de persones inserides, persones amb estudis 
primera etapa d'educació secundària amb títol de graduat escolar o equivalent, el ‘Temps parcial 
eventual circumstàncies de la producció’ es repeteix en un 34,65% dels casos, seguit d'Obra o 
servei a temps complet’ amb un 30,71%. D'entre les persones amb aquest nivell d'estudis que 
s'han inserit, ho ha fet principalment amb aquestes dues tipologies. 

 Per nacionalitat: 

Finalment, si atenem a la variable nacionalitat destaca com per tipologia de contractes el 
percentatge de persones amb nacionalitat espanyola és superior en tots els casos, a excepció de 
la tipologia d'obra o servei a temps complet, on la distribució per nacionalitat està equiparada al 
50%. 

Per tipus de contracte, destaca com en els de temps parcial majoritàriament ho tenen més 
persones de nacionalitat espanyola enfront dels de nacionalitat estrangera, a excepció de temps 
parcial eventual per circumstàncies de la producció en el qual són més persones de nacionalitat 
estrangera qui els tenen.  

No obstant això, aquesta proporció es repeteix amb els contractes a temps complet, sent titulars 
amb nacionalitat espanyola majoritàriament enfront dels de nacionalitat estrangera, a excepció del 
tipus d'obra i servei a temps complet. 

Taula 17. Tipus de contracte persones amb nacionalitat espanyola i estrangera 

 Nacionalitat espanyola Nacionalitat estrangera 

Temps parcial eventual circumstàncies 
de la producció 

30,56% 
 

32,66% 
 

Obra o servei a temps complet 
26,11% 

 
35,48% 

 
Eventual per circumstàncies de la 
producció a temps complet 

19,29% 
 

14,52% 
 

Temps parcial interinitat 
12,17% 

 
7,66% 

 



34 

Avaluació d'impacte social del Programa MARMI (PO FSE 2014-2020 Generalitat de Catalunya)   34 34 

Temps parcial obra i servei 
18,99% 

 
16,13% 

 

Interinitat a temps complet 6,53% 
 

4,03%, 
 

Font: base de dades del programa Marmi 

3.2.2. Utilització d'altres polítiques o serveis públics 

El segon dels elements d'anàlisi que permetrà donar una valoració global sobre el grau 
d'ocupabilitat assolit per les persones que han participat en el programa és el referit a la utilització, 
per part d'aquestes persones, d'altres polítiques o serveis públics destinats a donar suport a la 
consecució d'ocupació7.  

Concretament, per al cas de les persones participants en la convocatòria de 2014 destaca que:  

De les 3.725 persones que van participar al programa Marmi l'any 
2014, 1.850 han utilitzat almenys un servei de caràcter públic, i 
suposa un 49,7% del total.  

Sobre aquestes 1.850 persones que han utilitzat com a mínim un servei de caràcter públic: 

- Un 83,3% són titulars i un 15,3% són beneficiaris.  

- Un 51,9% d'aquestes persones tenen càrregues familiars davant d'un 48,1% que no en 
tenen.  

- Del grup de persones que han utilitzat almenys un servei, la mitjana de beneficiaris 
associats és de 2,13. No obstant això, aquest valor s’ha d’interpretar amb cautela ja que 
és possible hi hagi persones referides a un mateix expedient que figuren com a 
beneficiàries i/o titulars dins el programa, i no és possible diferenciar aquest valor. 

- Pel que fa al tipus de serveis més utilitzats s'observa que hi ha un servei clarament 
predominant i altres tres bastant importants: 

o Orientació professional (72,39%). 

o Programa de mesures actives d'inserció per a la RMI (13,69%). 

o Programa territorial integrat: dispositius d'inserció laboral de col·lectius amb 
dificultats especials (6,58%). 

o Qualificació professional (5,32%). 

 

                                                      
7 Veure annex 5, llistat de serveis SICAS. 
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Taula 18. Utilització dels serveis (%) 
Tipus de servei % 

Qualificació professional 5,32% 
Experiències professionals 0,05% 
Foment de l'ocupació 0,77% 
Garantia Juvenil: Programes integrals 0,50% 
Garantia Juvenil: Projectes singulars 0,09% 
Incentius a les empreses per a la contractació de treballadors / es amb 
discapacitat 

0,14% 

Orientació professional 72,39% 
Programa de mesures actives d'inserció per a la RMI (Marmi) 13,69% 
Programa d'orientació i acompanyament a la inserció de les persones 
amb discapacitat i / o malaltia mental (POIN) 

0,23% 

Programa territorial integrat: dispositius d'inserció laboral de col·lectius 
amb dificultats especials 

6,58% 

Projectes innovadors i experimentals 0,27% 
Font: Base de dades SICAS 

No obstant això, cal aprofundir sobre els valors resultants en aquests tipus de servei majoritari: 

o Els serveis que s'enquadren dins de la categoria d'orientació professional, 
integren, entre el seu ventall d'opcions, una acció que s’està instaurant a les 
Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya per articular un model d'anàlisi 
de millora de l'ocupabilitat a través d'un qüestionari denominat ‘Q’.  

Per tant, aquest model de treball que està guanyant terreny en el marc de les 
Oficines de Treball ha afavorit que aquesta categoria de serveis sigui la més 
nombrosa entre les persones participants en el programa.  

o En segon lloc, és significatiu que al voltant d'un 14% de les persones d'aquesta 
convocatòria tornen a ser beneficiaris del programa Marmi a la següent 
convocatòria. No obstant això, aquesta reincidència s'explica perquè hi ha un 
percentatge de persones molt allunyades de l'adquisició de competències i 
habilitats per a una millora de l'ocupabilitat, de manera que ser beneficiàries del 
programa permet treballar amb elles a més llarg termini per millorar aquestes 
capacitats. 

En el marc de les entrevistes, aquesta qüestió va ser posada en relleu assenyalant 
que entre les persones beneficiàries hi ha un grup de persones que les 
competències estan molt allunyades de les necessàries per activar els 
mecanismes de millora de la seva ocupabilitat.  

o Finalment, destaca el programa territorial integrat (dispositius d'inserció laboral 
adreçat a col·lectius amb dificultats especials) i els serveis de qualificació 
professional. 

- D'altra banda, si atenem a les característiques del perfil sociodemogràfic destaquen els 
elements següents:  
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Taula 19. Perfil sociodemogràfic de les persones beneficiàries dels serveis 

Característiques Resultats 

Sexe Pel que fa al percentatge de serveis utilitzats per sexe, un 53,10% 
correspon a dones davant d'un 45,69% d'homes. No obstant això, 
aquests valors indiquen que pràcticament no hi ha diferències atenent 
al sexe a l'hora d'utilitzar els serveis, ja que en termes generals la 
participació en el programa de dones és similar: 

Participants en el Programa per 
sexe 

% d'utilització dels serveis per sexe 

homes 1.727 homes 45,69% 

dones  1.998 dones  53,10% 

L'única excepció és el servei d'orientació professional, que l’utilitzen en 
un 47,30% per dones davant d'un 38,33% d'homes. 

Edat Per edats, la utilització dels serveis per trams d'edat és: 

Participants al Programa per edat % d'utilització dels serveis per edat 

18 a 24 anys 123 18 a 24 anys 52,03% 

25 a 34 anys 688 25 a 34 anys 47,67% 

35 a 44 anys 1.706 35 a 44 anys 47,19% 

45 a 54 anys 991 45 a 54 anys 55,10% 

55 a 64 anys 217 55 a 64 anys 49,31% 

El tram d'edat que amb més freqüència utilitza serveis és el d'entre 45 
i 54 anys amb un 55.10%. No obstant això, en la resta de trams els 
valors són superiors al 47% en tots els casos. 

Nivell d'estudis Si tenim en compte el nivell d'estudis, analitzant els serveis més 
utilitzats, els serveis d'orientació professional, el seu grau d'utilització 
en funció del nivell d'estudis és com segueix: 

 Primera etapa d'educació secundària sense títol: 43,68% del total.  
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 Primera etapa d'educació secundària amb títol: 21,90% del total.  

 Estudis primaris complets: 7,9% del total. 

 Estudis de batxillerat: 5,85% del total. 

La resta de nivells d'estudis dels quals es disposa informació no 
representen en el seu conjunt més d'un 5% del total.  

Nacionalitat Pel que fa a la nacionalitat es produeix una major utilització dels serveis 
per part de les persones de nacionalitat espanyola pel que fa a les de 
nacionalitat estrangera (52,20% davant d'un 46,50%). 

Participants al Programa per 
nacionalitat 

% d'utilització dels serveis per 
nacionalitat 

espanyola 2.069 espanyola 52,20% 

estrangera 1.656 estrangera 46,50% 
 

Per tancar aquest apartat, és interessant valorar en quina mesura pot canviar el nivell d'utilització 
dels serveis després d'haver participat en el programa. Les dades, però, mostren que les 
diferències en la utilització dels mateixos segons s'hagi assolit o no almenys un contracte laboral 
són mínimes i no resulten significatives, el que permet extreure dues idees clau: 

- La inserció laboral aconseguida a través de la participació en el programa no redueix 
significativament la utilització posterior dels serveis del SOC. 

- El fet que després de participar al programa no s'aconsegueixi un contracte laboral no 
produeix un "efecte desànim" que comporti deixar d'utilitzar els serveis del SOC. 
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Il·lustració 10. Tendència de les persones que utilitzen almenys un servei sobre el total que almenys 
aconsegueixen un contracte laboral 

 

Llegenda tipus de serveis: 
1: Qualificació professional 
2: Experiències professionals 
3: Foment de l'ocupació 
4: Garantia Juvenil: Programes integrals 
5: Garantia Juvenil: Programes singulars 
6: Incentius a les empreses per a la contractació de treballadors / es amb discapacitat 
7: Orientació professional 
8: Programa de mesures actives d'inserció per a la RMI (Marmi) 
9: Programa d'orientació i acompanyament a la inserció de les persones amb discapacitat i / o malaltia mental 
(POIN) 
10: Programa territorial integrat: dispositius d'inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials 
11: Projectes innovadors i experimentals 

Font: SICAS 

Valoració global de la pregunta 

El resultat de la inserció del programa Marmi se situa en un 15,7% del total de persones que hi  
han participat. No obstant això, aquest resultat s'ha de posar en relació amb la situació personal i 
el context social de les persones que han participat al programa. Es tracta d'un col·lectiu en greu 
risc d'exclusió social, format per persones que, en la majoria de casos, han estat aïllades del 
mercat laboral i de les dinàmiques actives d'inserció durant molt de temps. Així, comparant-lo amb 
els resultats obtinguts per programes similars adreçats a aquests col·lectius de persones, el 
percentatge d'insercions assolit pot considerar-se molt positiu. Així també, aquesta repercussió no 
ha de ser entesa unipersonal, ja que d'entre les persones que han tingut almenys un contracte, un 
1,97 és la mitjana de beneficiaris associats. Encara que no es tracta d'una mesura exacta perquè 
és possible que hi hagi persones referides a un mateix expedient que figuren com a beneficiaris 
i/o titulars, s'entén que l'impacte social que es produeix és summament positiu i amb una àmplia 
repercussió en les unitats familiars (el mateix passa amb la mitjana dels serveis). 
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Si es desagrega l'anàlisi segons el perfil sociodemogràfic dels participants, hi ha una lleugera 
superioritat pel que fa a presència de dones enfront dels homes, el que pot estar motivat per l'elevat 
nombre de dones que actualment encara estan aïllades dels mecanismes de recerca de feina 
normalitzats i que per tant són el target principal d'aquest tipus de polítiques. Pel que fa a l'èxit en 
la inserció laboral en termes d'aconseguir almenys un contracte de treball, no hi ha diferències 
significatives per sexe. 

En quant al nivell acadèmic, s'observa un major grau d'inserció entre les persones que tenen una 
major formació completada. És el cas dels ensenyaments de grau superior de formació 
professional específica i equivalents, arts plàstiques i disseny i esportives; ensenyaments 
universitaris de primer cicle i equivalents o persones que han aprovat 3 cursos complets d'una 
llicenciatura o crèdits equivalents (diplomats); o ensenyaments universitaris de 1r i 2n cicle, de 
només segon cicle i equivalents (llicenciats), de manera que totes elles presenten una inserció 
superior al 50%. D'altra banda, el grup de persones amb estudis primaris complets o incomplets 
no supera el 27% d'inserció. El grup de persones sense estudis, es el que aconsegueix un 
percentatge d’inserció més baix (14,69%). 

Pel que fa a la nacionalitat, tot i que hi ha una major proporció de persones estrangeres davant de 
persones de nacionalitat espanyola que van participar en el programa, són aquestes últimes les 
que proporcionalment van obtenir un major grau d'inserció, gairebé el doble de l'aconseguit pel 
grup de persones de nacionalitat estrangera. Aquest fet possiblement reflecteix les dificultats 
afegides que experimenta aquest col·lectiu per poder aprofitar els recursos del programa, per 
exemple, la manca de competències lingüístiques. 

El programa ha tingut, en canvi, resultats positius més clars respecte d’altres tres col·lectius en 
risc d'exclusió: les persones aturades de llarga durada, les persones amb discapacitat i les 
persones amb càrregues familiars. En el primer cas, les persones aturades de llarga durada han 
aconseguit la inserció en menor mesura, però la diferència és sens dubte menor del que es podria 
esperar en base a l'evidència prèvia sobre les dificultats addicionals que s'enfronten aquestes 
persones en la seva sortida al mercat laboral. En els altres dos casos, les persones amb 
discapacitat o amb càrregues familiars, el seu grau d'inserció ha estat gairebé el mateix que per a 
la resta de participants en el programa, el que clarament indica que el programa ha aconseguit 
abordar amb èxit la problemàtica diferencial de aquests col·lectius. 

La segona dimensió analitzada ha estat la de la qualitat de l'ocupació aconseguida amb el 
programa, mesurada sobre la base de la tipologia de contractes signats (sense poder incorporar, 
però, la qüestió de la durada dels mateixos). 

Així, dels 6 tipus de contracte que s'han signat més habitualment, 3 són a temps parcial i els altres 
3 a temps complet, si bé el total de contractes a temps parcial signats ha estat una mica superior 
(50,18%) respecte dels contractes a temps complet (44,14%). 

És significatiu que en tots els tipus de contracte a temps parcial, les dones són les que tenen més 
presència, amb grans diferències enfront dels homes, mentre que aquests es concentren en els 
contractes a temps complet per obra i servei o eventual per circumstàncies de la producció. Pel 
que fa a la franja d'edat, hi ha poques diferències destacables. La més rellevant és que les 
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persones joves tenen una mica més difícil l'accés als contractes a temps complet per obra i servei, 
mentre que reben contractes d'interinitat a temps complet amb una mica més de visitants que 
tornen. 

Per tant, es pot considerar que el programa ha reproduït, en certa mesura, els principals biaixos 
que hi ha al mercat laboral, de manera que les dones i les persones més joves són els que han 
tingut un menor accés als tipus de contracte que normalment es s'associen amb una major 
estabilitat. Amb tot, aquests biaixos s'han produït amb molta menys intensitat que en el mercat 
laboral ordinari, especialment en el cas de les persones joves, i pot considerar com una cosa 
positiva el que les persones en les situacions més desfavorables s'han beneficiat del programa en 
la mateixa mesura que la resta.   

Finalment, s'ha analitzat el grau d'utilització dels altres serveis o recursos públics del SOC que s'ha 
produït per part de les persones participants en el programa, com a indicador directe de la millora 
en el seu nivell d'ocupabilitat. Es tracta d'un àmbit que es considera summament important, ja que 
l'ús dels mateixos vol dir que les persones reprenen novament actituds positives i actives cap al 
mercat laboral. 

D'aquesta manera, aproximadament un 49,7% dels participants en el programa han utilitzat 
almenys un servei o recurs de caràcter públic. Així aquesta repercussió no ha de ser entesa 
unipersonal, ja que d'entre les persones que utilitzen almenys un servei, un 2,13 és la mitjana de 
beneficiaris associats. 

Finalment, l'anàlisi en la utilització posterior dels serveis per part de les persones que van participar 
en el programa mostra que les diferències són mínimes. És a dir, la inserció laboral no redueix 
significativament la utilització posterior dels serveis del SOC, però el fet que després de participar 
al programa no s'aconsegueixi un contracte laboral tampoc produeix un "efecte desànim" que 
comporti deixar de utilitzar-los. 

Així doncs, la principal conclusió que s'extreu d'aquesta anàlisi és que el programa ha contribuït a 
una millora significativa de l'ocupabilitat de les persones participants en dos àmbits: la inserció 
laboral, mesurada en termes d'aconseguir almenys un contracte de treball, i la utilització d'altres 
recursos públics vinculats amb l'activació sociolaboral, de manera que la participació en el 
programa està associada amb un ús elevat dels mateixos. 

Pel que fa a la inserció laboral, si bé no s'ha pogut constatar que el programa hagi fomentat la 
consecució de contractes laborals més estables, sí que s'ha aconseguit facilitar la inserció de 
persones en situació de vulnerabilitat, aconseguint un percentatge d'insercions que s'ha de 
considerar elevat en aquest context. Específicament, les dones, les persones joves o grans, 
aturades de llarga durada, amb discapacitat o amb càrregues familiars han aconseguit la integració 
laboral aproximadament en la mateixa mesura que la resta, el que suposa sens dubte un resultat 
molt positiu del programa. 

Es considera per tant, que, en termes generals, l'èxit del programa rau en la capacitat que té per 
treballar amb grups de persones en extremat risc d'exclusió, molt allunyades dels circuits 
sociolaborals normalitzats. Cadascuna de les insercions assolides té un important valor per si 
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mateixa, ja que permeten reincorporar al mercat de treball a persones amb enormes dificultats per 
accedir-hi, mentre que a la resta de casos en què la inserció no ha estat possible es considera que 
el treball efectuat "torna a despertar l'interès", el que queda reflectit en l'ús d'altres serveis públics 
similars. 

Al final, la incidència del programa no queda relegada als titulars del mateix, sinó que es tracta 
d'un impacte integral a la unitat familiar, permetent una extensió més gran en la cobertura i 
objectius del mateix.  

3.3. PREGUNTA_IMPACTSOC_Nº2 

En quina mesura les competències adquirides estan alineades amb les necessitats del mercat 
laboral? És a dir, les competències s'adeqüen amb la demanda del mercat de treball? Quin és el 
grau de satisfacció? 

Per respondre a aquesta pregunta s'utilitzaran les dades d'una part de l'enquesta de satisfacció 
que es va remetre a les entitats que van participar en el programa, les quals van ser les 
encarregades de realitzar la capacitació a les persones beneficiàries. Aquesta aproximació permet 
incorporar el coneixement i l'experiència que tenen aquestes entitats respecte a les necessitats 
del mercat laboral, ja que els continguts transmesos van ser definits pel programa. 

Per valorar el grau d'alineació entre les competències adquirides i les necessitats del mercat 
laboral, s'han tingut en compte les preguntes següents del qüestionari: 

-  "En la seva opinió, quin és el seu grau de satisfacció amb les competències que han 
adquirit les persones beneficiàries?" 

- "Considera que han estat útils les competències adquirides per millorar la inserció laboral 
de les persones beneficiàries?" 

- "Creu que les persones beneficiàries del programa han adquirit les competències 
esperades?" 

En termes generals, les respostes a aquestes preguntes suggereixen una clara correspondència 
entre les competències adquirides per les persones que van participar en el programa i les que 
valoren les entitats. Així, el 88,9% de totes les entitats declara que la satisfacció amb les 
competències adquirides ha estat bona o molt bona, un altre 88,9% afirma que les competències 
han estat útils per a la inserció laboral de les persones beneficiàries, i un 86, 1% considera que les 
persones beneficiàries han adquirit les competències esperades. 

La principal consideració a tenir en compte seria que, d'entre totes les entitats que estan satisfetes 
amb les competències adquirides, només el 19,4% declaren estar molt satisfetes, el que indica 
que tot i l'encert del programa, hi ha un cert àmbit de millora en aquest aspecte.   

Les variacions, segons es tracti d'entitats locals o sense ànim de lucre, reforcen la conclusió 
positiva general, si bé es pot assenyalar que mentre les entitats sense ànim de lucre mostren una 
satisfacció amb les competències adquirides una mica més gran (un 26,3% d'elles declaren una 
satisfacció molt bona, enfront del 11,8% de les entitats locals), després consideren en menor 
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mesura que les competències siguin útils per a la inserció laboral (84,2% enfront del 94,1% de les 
entitats locals). 

Aquesta divergència és difícil d'interpretar en el marc d'aquesta avaluació, si bé una possible 
explicació rau en les diferents preferències que poden tenir les mateixes entitats que fa a quines 
competències valoren més. D'aquesta manera, les entitats sense ànim de lucre estarien 
considerant que part de les competències adquirides les jutgen particularment útils, però potser no 
ho siguin tant en termes del mercat laboral en el seu conjunt. En qualsevol cas, aquesta possibilitat 
és únicament una hipòtesi que convindria investigar en profunditat més endavant. 

Respecte de les diferències per demarcacions, en termes generals aquestes no poden considerar-
se significatives per haver algunes províncies amb molt poques entitats que hagin participat en 
l'enquesta. Amb tot, les dades apunten a una lleugera major satisfacció de les entitats de Lleida i 
Girona (veure les taules de l'Annex 6), on les respostes de signe negatiu han tendit a ser menys. 

Per conèixer quines poden haver estat les raons perquè les competències adquirides s'hagin 
valorat positivament o negativament, s'utilitzarà l'anàlisi qualitativa d'algunes de les respostes 
obertes del qüestionari. específicament: 

- La justificació donada a la resposta a la pregunta "Considera que han estat útils les 
competències adquirides per millorar la inserció laboral de les persones beneficiàries?" 

- Les respostes donades a la pregunta "Quines han estat les dificultats o problemes que 
destacaria?" 

D'aquesta manera, de la justificació de la primera pregunta destaca com a positiva la menció 
generalitzada a la utilitat de les competències per a la recerca de feina i el maneig en el mercat 
laboral, així com l'adquisició d'hàbits de treball i la millora de l'autoestima i l'autonomia. Així mateix, 
apareixen els itineraris individualitzats i les pràctiques en empreses com a eines essencials per a 
l'èxit del programa. 

Pel que fa a les consideracions negatives, apareix un cas on s'argumenta que la durada del 
programa és excessivament curta per permetre comprendre, adquirir i consolidar les 
competències, mentre que en un altre s'assenyala com un problema el poc arrelament territorial 
de les persones beneficiàries. 

Aquesta qüestió referida a la durada del programa és un element comú que ha estat identificat 
també en totes les entrevistes en profunditat dutes a terme entre les diferents entitats participants. 
Es considera que la durada del programa no garanteix una assimilació plena de les accions per 
part de les persones destinatàries, i que sens dubte una extensió de la mateixa podria ser tinguda 
en compte com un element de millora. 

En segon lloc, les respostes a la pregunta sobre quines han estat les principals dificultats 
suggereixen que no es jutja com un problema important ni generalitzat el desajust entre 
competències i mercat laboral. Les úniques mencions directes a aquesta qüestió fan referència a 
la inclusió en el programa de mètodes de recerca de feina massa tradicionals i a la falta de 
flexibilitat en el disseny de les accions, la integració d'activitats i els procediments. En termes de 
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l'estructura formal del programa, s'esmenten els mòduls de relació amb empreses i d'autoocupació 
com a fonts de problemes, i es demana un acostament a l'àmbit dels oficis. 

Ara bé, on sí apareix una problemàtica intensa i generalitzada és en les condicions personals de 
les persones beneficiàries del programa, les quals es consideren un obstacle important per a 
l'adquisició de les competències previstes. L'escassa formació bàsica, les dificultats comunicatives 
i la problemàtica sociosanitària apareixen repetidament, el que indica que el desajust es produeix 
en una etapa anterior del disseny del programa, de manera que les condicions de les persones 
beneficiàries requeririen reforçar en aquells casos en què s’estimi convenient un altre tipus de 
competències més fonamentals vinculades amb aquests àmbits. 

Valoració global de la pregunta 

El resultat pel que fa al grau de satisfacció de les entitats pel que fa als serveis que desenvolupen 
en el marc del programa és en termes generals molt positiu. Les dades apunten que aquests 
serveis permeten desenvolupar competències molt necessàries per al tipus de població amb la 
qual es treballa, sense bé en alguns casos aquestes competències poden quedar una mica 
allunyades de les demandades directament pel mercat laboral, en ser competències més bàsiques 
que es situen en un estadi anterior. 

Concretament, destaca com a positiu, la menció generalitzada a la utilitat de les competències per 
a la recerca de feina i el maneig en el mercat laboral, així com l'adquisició d'hàbits de treball i la 
millora de l'autoestima i l'autonomia. Així mateix, apareixen els itineraris individualitzats i les 
pràctiques en empreses com a eines essencials per a l'èxit del programa. Mentre que a la banda 
negativa s'assenyala que el programa desenvolupa accions amb mètodes de recerca de feina 
massa tradicionals, així com la falta de flexibilitat en el disseny de les accions, la integració 
d'activitats i els procediments 

Finalment, com a element de millora s'esmenta en múltiples ocasions que la durada del programa 
és excessivament curta per permetre comprendre, adquirir i consolidar les competències, de 
manera que podria ser una consideració a valorar en el futur.  

3.4. PREGUNTA_IMPACTSOC_Nº3 

Quins són motius perquè les persones abandonin les activitats abans del previst (abans de 
finalitzar la seva participació)? 

Segons s'estableix en el Capítol 2, Article 4, lletra f, del Decret 384/2011, de 30 d'agost, de 
desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció, les persones 
destinatàries de la renda mínima d'inserció: 

f) Que es comprometin a participar en les activitats que han de formar part del PIR, dissenyades, 
si és possible, amb la seva col·laboració, on cal articular fórmules d'inserció o reinserció socials i 
laborals adaptades fins on sigui possible a la situació, la capacitat i els recursos de les persones o 
les famílies, per restablir la plena autonomia personal i familiar. Un cop aprovat el PIR, aquestes 
activitats s'han de recollir en el conveni d'inserció, que han de signar la persona titular i les altres 
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persones beneficiàries de la unitat familiar que siguin majors d'edat i susceptibles de rebre mesures 
d'inserció. 

No obstant això, tot i la obligatorietat de formar part de qualsevol programa per part dels 
destinataris, s'ha preguntat a les entitats que han estat beneficiàries del programa sobre els 
principals motius perquè una persona beneficiària d'aquesta mesura abandoni o desitgi abandonar 
abans del que previst el programa, destacant-ne els següents:  

  

Altres Ha trobat feina 
Ha iniciat una 

acció formativa 
pel seu compte 

No disposa 
de temps per 
a realitzar les 

accions 

Està 
desmotivada 

Total 

Tipus 
d'entitat  

Entitat local 23,5% 35,3% 11,8% 11,8% 17,6% 100,0% 

Entitat 
sense ànim 
de lucre 

15,8% 42,1% 0,0% 0,0% 42,1% 100,0% 

Font: qüestionari entitats Marmi 

Com s'observa, la resposta majoritària indica que quan les persones abandonen el programa 
abans del previst es deu generalment al fet que troben feina durant els itineraris ocupacionals. Per 
a aquesta resposta no es presenten diferències entre ambdós tipus de entitat, i són en els dos 
casos la resposta majoritària. 

En segon lloc, la següent causa més citada és la desmotivació de les persones que participen en 
el programa, i són especialment rellevant en el cas de les entitats sense ànim de lucre (42,1%). Si 
bé aquesta no és una raó vàlida per abandonar el programa, el pes de la mateixa suggereix que 
aquesta qüestió s'hauria d'incorporar com un àmbit de millora per al mateix, buscant fórmules per 
prevenir la pèrdua de motivació. 

D'altra banda, un 11,8% de les entitats locals assenyalen causes com que s’ha iniciat una acció 
formativa pel seu compte i no disposa de temps per a realitzar les accions, mentre que l'anàlisi 
qualitativa de les entrevistes en profunditat realitzades amb les entitats posa de manifest 
l'existència d'un tercer conjunt de motius: problemes de salut, conciliació laboral, canvi de domicili 
o canvis en la situació social o econòmica pròpia o de la unitat familiar. 

La incidència de cada un d'ells no és suficient per considerar que puguin representar un problema 
estructural per al programa, si bé en el seu conjunt revelen que possiblement sigui necessari 
incorporar al mateix, procediments individualitzats per detectar i prevenir aquestes causes 
d'abandonament. 
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Valoració global de la pregunta 

Malgrat que l'abandonament no es considera un factor problemàtic, les entitats han subratllat 
diferents elements que expliquen aquests casos, i són els principals motius: 

- Haver trobat feina durant el desenvolupament del seu itinerari. 
- Experimentar una pèrdua de motivació.  

Mentre la primera està vinculada amb l'èxit del propi programa i pot considerar-se com una cosa 
positiva; la rellevància de la segona, tot i no ser una raó vàlida per a l'abandonament, suggereix 
que aquesta qüestió s'hauria d'incorporar com un àmbit de millora del programa, buscant fórmules 
i incorporant processos per detectar i prevenir la pèrdua de motivació. 

3.5. PREGUNTA_IMPACTSOC_Nº4 

Quins són els principals resultats després de les pràctiques laborals en les diferents empreses? 
Com han viscut i valoren les empreses la inserció d'aquestes persones? En quina mesura les 
persones que han fet pràctiques han estat contractades finalment? 

Per donar resposta a aquesta pregunta d'avaluació l'eina principal prevista estava fonamentada 
en el qüestionari en línia adreçat a les empreses que van acollir persones en pràctiques d'aquesta 
convocatòria. No obstant això, la ràtio de resposta ha estat molt baixa i per tant la informació 
derivada de la mateixa no pot ser considerada concloent. Amb tot, s'ofereix una anàlisi de caràcter 
descriptiu de les diferents respostes obtingudes, que permeti apuntar algunes qüestions importants 
sobre les quals es podria aprofundir en el futur. 

Les preguntes del qüestionari que seran tingudes en compte són les següents:  

- Quin és el seu grau de satisfacció general amb les persones que ha emprat en el marc del 
Programa de mesures actives d'inserció per a les persones destinatàries de la renda mínima 
d'inserció (Programa Marmi) cofinançat per FSE?  

- Quina és la seva valoració pel que fa a les competències professionals i formatives que 
presentaven les persones que ha acollit en pràctiques? 

- En termes generals, ¿En quina mesura les persones que van realitzar les pràctiques han complert 
amb les funcions del lloc ocupat? 

- Està satisfet amb la disposició i actitud de les persones que han dut a terme les pràctiques? 

- Un cop finalitzat el període de pràctiques que ha estat subvencionat, ha contractat a algunes de 
les persones? 

Pel que fa al grau de satisfacció general que han expressat les empreses participants, en més d'un 
80% de les respostes s'indica que és bona o molt bona. Així mateix, en el marc de les entrevistes 
en profunditat també es va considerar en la majoria dels casos que les experiències havien estat, 
en termes generals, molt positives. 
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Il·lustració 11. Grau de satisfacció general 

 
Font: qüestionari empreses Marmi 

En segon lloc, l'adequació de les capacitats i les actituds per part de les persones que van fer les 
pràctiques també es valora positivament, i mostra les empreses participants elevats nivells de 
satisfacció. No obstant, s'assenyala com les principals dificultats trobades: 

Dèficit en el desenvolupament dels hàbits de treball de les persones que realitzaven les pràctiques 
pel que fa als horaris, processos laborals, rutines i altres.  

Dificultats per al desenvolupament de treball en equip i coneixement de les funcions del lloc.  

L'adquisició d'hàbits de treball és una qüestió que, al seu moment, les entitats participants en el 
programa van assenyalar com un dels punts forts d'aquest. El fet que per part de les empreses es 
consideri un dels principals dèficits detectats pot suposar un indicador que hi ha algun tipus de 
desajustament, de manera que la percepció de millora que tenen les entitats sigui insuficient 
respecte a les exigències reals de l'entorn empresarial. Si bé les empreses van declarar que els 
problemes amb els hàbits de treball es van solucionar satisfactòriament en la majoria dels casos, 
aquest possible desajustament és susceptible de ser investigat en major profunditat en el futur. 

Seguidament, es detallen les respostes a les preguntes 2, 3 i 4 del qüestionari, referides a la 
valoració de competències, funcions i actituds: 
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Il·lustració 12. Valoració competències professionals i formatives; adequació de  
funcions del lloc; valoració disposició i actitud 
 

  

 
 
Font: qüestionari empreses Marmi 

Pel que fa a la qüestió de si les empreses finalment han contractat un cop finalitzat el període de 
pràctiques, majoritàriament s'indica que no (la pregunta d'avaluació número 1 ofereix una anàlisi 
dels casos en què sí que es va procedir a la contractació) 

Per conèixer quins poden haver estat els motius per no dur a terme la contractació un cop finalitzat 
el període de pràctiques, s'utilitzaran algunes de les respostes obertes del qüestionari. D'aquesta 
manera, cal destacar en primer lloc, els elements exògens al programa: 

- Dificultats en l'empresa per assumir el cost de la contractació. 

- No disponibilitat del lloc de treball. 

Mentre que, com a elements vinculats a l'eficàcia del mateix programa s'indica: 

- Dificultats per adaptar-se al ritme laboral. 

- Dificultat per a una adaptació plena a les funcions i característiques del lloc de treball.  

En qualsevol cas, cal recordar de nou que la informació facilitada en aquest apartat ha de ser 
interpretada amb prudència, ja que com s'indicava al principi, no es tracta de valors concloents i la 
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seva anàlisi no té representativitat estadística, per la qual cosa ha de ser tractada únicament com 
una valoració qualitativa.   

Valoració global de la pregunta 

En general, sembla que el recurs articulat en el marc de la convocatòria que permet desenvolupar 
pràctiques en les empreses es valora de manera positiva, ja que permet a les persones participants 
posar en pràctica elements que ja han estat treballats amb anterioritat durant el Programa Marmi.  

Són comuns les principals dificultats que troben les empreses en el procés d'adaptació de les 
persones, dificultats associades a rutines o horaris, si bé no sembla que condicionin el 
desenvolupament de les pràctiques i generalment no suposen un problema estructural.  

Finalment, les dades indiquen que, tot i tractar-se d'un recurs molt positiu per posar en pràctica 
certs aprenentatges, les pràctiques en empreses no solen ser un pont d'accés directe al mercat 
laboral, entre d'altres raons perquè les empreses no semblen comptar, a priori, amb capacitat per 
contractar un cop finalitzades les pràctiques.  
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4. ALTRES RESULTATS DE L'AVALUACIÓ 

Aquest últim apartat de resultats, es concep amb l'objectiu de posar en valor una sèrie de qüestions 
vinculades amb el programa però complementàries al objecte d'avaluació. Que si bé no han estat 
analitzats en profunditat perquè no estaven a l'abast de la present avaluació, han subratllat 
elements fonamentals i interessants que permeten una major comprensió del context i marc en 
què es produeix la intervenció i els resultats de la mateixa. 

Millora de l'ocupabilitat 

A més de comprendre la millora de l'ocupabilitat a partir de la inserció laboral i de la utilització 
d'altres recursos públics, el programa ha incidit en altres factors de summa importància i que sens 
dubte han contribuït als resultats finals, cal destacar: 

1. Autoestima. 

D'altra banda i no menys important, cal destacar la incidència real que es produeix en la 
millora de l'autoestima que malgrat que no ha pogut ser quantificat es tracta d'una 
capacitat que ha estat manifestada a través de diferents tècniques d'informació i per 
diferents interlocutors. 

2. Millora de les aptituds per a l'ocupabilitat: 

Uns altres dels elements fonamentals i que es corresponen amb el tipus de col·lectiu amb 
el qual es treballa, és l'impacte que ha produït una millora de les aptituds per a 
l'ocupabilitat, com ara: 

 Gestió del temps que els permeti reactivar la necessitat de complir horaris.  

 Millora de les dinàmiques de neteja personal ja que en alguns casos es tractaven 
d'aptituds descuidades. 

 Desenvolupament d'una motivació real per a la recerca de feina i així com també, 

 Eficàcia de l'esforç en buscar feina. 

 I finalment, un altre dels elements assenyalats i que es produeixen de manera 
indirecta és el desenvolupament de la capacitat de treball en equip. 

3. Finalment, encara que amb menys evidències, però que pot suposar un àmbit d'anàlisi 
convenient d'explorar en un futur, és la millora de les condicions de salut que experimenten 
algunes de les persones que participen en el programa. Aquesta qüestió s'ha posat en 
relleu durant el procés de recollida d'informació i potser pugui suposar un nou camp 
d'estudi en un futur. 

 

 

Impacte sociofamiliar 
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D'altra banda, sembla que la incidència del programa no ha d'entendre’s només a partir de les 
persones titulars de la renda mínima d'inserció, ja que la repercussió s’estén a la unitat familiar.  

De manera indirecta, la millora de les competències i habilitats dels participants del programa 
produeix un "efecte multiplicador" entre les persones de la unitat familiar pel que fa a l'adquisició 
dels coneixements i competències en el marc del programa. I contribueix a mobilitzar socialment i 
laboralment no només al beneficiari sinó a l'entorn familiar. 

Diferents ritmes d'adquisició de capacitats 

Hi ha una percepció generalitzada entre les entitats, sense distinció entre tipus d'entitat, sobre el 
fet que el programa presenta una limitació important pel que fa al termini en què es desenvolupa. 
Es considera que en molts dels casos no s'aconsegueix arrelar les capacitats de les persones 
beneficiàries del programa amb la disposició única de sis mesos. Així en molts dels casos es 
considera que hi ha ritmes diferents entre els mateixos participants, de manera que els resultats 
són un reflex de les dues velocitats que experimenta el programa. 

Aquestes dues velocitats venen donades pel fet que generalment entre el grup de beneficiaris hi 
ha un grup de persones amb més dificultats i allunyades de les actituds i eines del circuit laboral 
"normalitzat", mentre que en un altre extrem, al mateix grup de beneficiaris poden existir perfils 
"avantatjats" en la mesura que la seva situació sociolaboral ha sobrevingut pel context econòmic 
conjuntural de la regió i de l'economia nacional. Per tant, aquest segon grup presenta una millor 
disposició tant per a l'adquisició de competències amb el programa com per accedir al mercat 
laboral amb menys dificultat. 

L’existència d’aquestes dues velocitats també troba la seva repercussió directa en la formació que 
reben els participants, ja que aquesta diferent graduació repercuteix en que aquesta s'adeqüi més 
o menys al tipus de perfil, suposant una formació molt bàsica per al perfil que avança amb més 
velocitat enfront de l'altre. S'insta a arrelar una formació professionalitzada amb una durada 
superior.   

En aquest sentit, es considera positiu valorar la possibilitat d'adequar els terminis atenent als 
diferents ritmes que puguin existir en els grups.  
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5. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

5.1. Conclusions 

MILLORA DE L'OCUPABILITAT 

El resultat de la inserció del Programa Marmi se situa en un 15,7% del total de persones que hi 
han participat. No obstant això, aquest resultat s'ha de posar en relació amb la situació personal i 
el context social de les persones que han participat en el programa. Es tracta d'un col·lectiu en 
greu risc d'exclusió social, format per persones que en la majoria de casos han estat aïllades del 
mercat laboral i de les dinàmiques actives d'inserció durant molt de temps. Així, comparant-lo amb 
els resultats obtinguts per programes similars adreçats a aquests col·lectius de persones, el 
percentatge d'insercions assolit pot considerar-se molt positiu. Així també, aquesta repercussió no 
ha de ser entesa unipersonal, ja que d'entre les persones que han tingut almenys un contracte, un 
1,97 és la mitjana de beneficiaris associats. Encara que no es tracta d'una mesura exacta perquè 
és possible que hi hagi persones referides a un mateix expedient que figuren com a beneficiaris 
i/o titulars, s'entén que l'impacte social que es produeix és summament positiu i amb una àmplia 
repercussió en les unitats familiars (el mateix passa amb la mitjana dels serveis). 

Desagregant l'anàlisi segons el perfil sociodemogràfic dels participants, hi ha una lleugera 
superioritat pel que fa a la presència de les dones enfront dels homes, el que pot estar motivat per 
l'elevat nombre de dones que actualment encara estan aïllades dels mecanismes de recerca de 
feina normalitzats, i que per tant són el target principal d'aquest tipus de polítiques. No obstant, pel 
que fa a l'èxit en la inserció laboral en termes d'aconseguir almenys un contracte de treball, no hi 
ha diferències significatives per sexe. 

En quant al nivell acadèmic, s'observa un major grau d'inserció entre les persones que tenen una 
major formació completada. És el cas dels ensenyaments de grau superior de formació 
professional específica i equivalents, arts plàstiques i disseny i esportives; ensenyaments 
universitaris de primer cicle i equivalents o persones que han aprovat 3 cursos complets d'una 
llicenciatura o crèdits equivalents (diplomats); o ensenyaments universitaris de 1r i 2n cicle, de 
només segon cicle i equivalents (llicenciats), de manera que totes elles presenten una inserció 
superior al 50%. D'altra banda, el grup de persones amb estudis primaris complets o incomplets 
no supera el 27% d'inserció. El grup de persones sense estudis, es el que aconsegueix un 
percentatge d’inserció més baix (14,69%). 

Pel que fa a la nacionalitat, tot i que hi ha una major proporció de persones estrangeres davant de 
persones de nacionalitat espanyola que van participar en el programa, són aquestes últimes les 
que proporcionalment van obtenir un major grau d'inserció, gairebé el doble de l'aconseguit pel 
grup de persones de nacionalitat estrangera. Aquest fet possiblement reflecteix les dificultats 
afegides que experimenta aquest col·lectiu per poder aprofitar els recursos del programa, per 
exemple la manca de competències lingüístiques. 

El programa ha tingut, en canvi, resultats positius més clars respecte a altres tres col·lectius en 
risc d'exclusió: les persones aturades de llarga durada, les persones amb discapacitat i les 
persones amb càrregues familiars. En el primer cas, les persones aturades de llarga durada han 
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aconseguit la inserció en menor mesura, però la diferència és sens dubte menor del que es podria 
esperar en base a l'evidència prèvia sobre les dificultats addicionals que s'enfronten aquestes 
persones en la seva sortida al mercat laboral. En els altres dos casos, les persones amb 
discapacitat o amb càrregues familiars, el seu grau d'inserció ha estat gairebé el mateix que per a 
la resta de participants en el programa, el que clarament indica que el programa ha aconseguit 
abordar amb èxit la problemàtica diferencial d’aquests col·lectius. 

La segona dimensió analitzada ha estat la de la qualitat de l'ocupació aconseguida amb el 
programa, mesurada sobre la base de la tipologia de contractes signats (sense poder incorporar, 
però, la qüestió de la seva durada). 

Així, dels 6 tipus de contracte que s'han signat més habitualment, 3 són a temps parcial i els altres 
3 a temps complet, si bé el total de contractes a temps parcial signats ha estat una mica superior 
(50,18%) respecte al de contractes a temps complet (44,14%). 

És significatiu que en tots els tipus de contracte a temps parcial les dones són les que tenen més 
presència, amb grans diferències enfront dels homes, mentre que aquests es concentren en els 
contractes a temps complet per obra i servei o eventual per circumstàncies de la producció. Pel 
que fa a la franja d'edat, hi ha poques diferències destacables. La més rellevant és que les 
persones joves tenen una mica més difícil l'accés als contractes a temps complet per obra i servei, 
mentre que reben contractes d'interinitat a temps complet amb una mica més de visitants que 
tornen. 

Per tant, es pot considerar que el programa ha reproduït, en certa mesura, els principals biaixos 
que hi ha al mercat laboral, de manera que les dones i les persones més joves són els que han 
tingut un menor accés als tipus de contracte que normalment s'associen amb una major estabilitat. 
Amb tot, aquests biaixos s'han produït amb molta menys intensitat que en el mercat laboral 
ordinari, especialment en el cas de les persones joves, i es pot considerar com una cosa positiva 
el que les persones en les situacions més desfavorables s'han beneficiat del programa a la mateixa 
mesura que la resta.   

Finalment, s'ha analitzat el grau d'utilització d’altres serveis o recursos públics del SOC que s'ha 
produït per part de les persones participants en el programa, com a indicador indirecte de la millora 
en el seu nivell d'ocupabilitat. Es tracta d'un àmbit que es considera summament important, ja que 
el seu ús vol dir que les persones reprenen novament actituds positives i actives cap al mercat 
laboral. 

D'aquesta manera, aproximadament un 49,7% dels participants en el programa ha utilitzat almenys 
un servei o recurs de caràcter públic. Així, aquesta repercussió no ha de ser entesa unipersonal, 
ja que entre les persones que utilitzen almenys un servei, un 2,13 és la mitjana de beneficiaris 
associats. 

Finalment, l'anàlisi en la utilització posterior dels serveis per part de les persones que van participar 
en el programa mostra que les diferències són mínimes. És a dir, la inserció laboral no redueix 
significativament la utilització posterior dels serveis del SOC, però el fet que després de participar 
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al programa no s'aconsegueixi un contracte laboral tampoc produeix un "efecte desànim" que 
comporti deixar de utilitzar-los. 

Així doncs, la principal conclusió que s'extreu d'aquesta anàlisi és que el programa ha contribuït a 
una millora significativa de l'ocupabilitat de les persones participants en dos àmbits: la inserció 
laboral, mesurada en termes d'aconseguir almenys un contracte de treball, i la utilització d'altres 
recursos públics vinculats amb l'activació sociolaboral, de manera que la participació en el 
programa està associada amb el seu ús elevat. 

Pel que fa a la inserció laboral, si bé no s'ha pogut constatar que el programa hagi fomentat la 
consecució de contractes laborals més estables, sí que s'ha aconseguit facilitar la inserció de 
persones en situació de vulnerabilitat, aconseguint un percentatge d'insercions que s'ha de 
considerar elevat en aquest context. Específicament, les dones, les persones joves o grans, 
aturades de llarga durada, amb discapacitat o amb càrregues familiars han aconseguit la integració 
laboral aproximadament en la mateixa mesura que la resta, el que suposa, sens dubte, un resultat 
molt positiu del programa. 

Es considera per tant que, en termes generals, l'èxit del programa rau en la capacitat que té per 
treballar amb grups de persones en extremat risc d'exclusió, molt allunyades dels circuits 
sociolaborals normalitzats. Cadascuna de les insercions assolides té un important valor per si 
mateixa, ja que permeten reincorporar al mercat de treball a persones amb enormes dificultats per 
accedir-hi, mentre que a la resta de casos en què la inserció no ha estat possible, es considera 
que el treball efectuat "torna a despertar l'interès", el que queda reflectit en l'ús d'altres serveis 
públics similars. 

Al final, la incidència del programa no queda relegada als titulars del mateix, sinó que es tracta 
d'un impacte integral a la unitat familiar, permetent una extensió més gran en la cobertura i 
objectius del mateix.  

SATISFACCIÓ RESPECTE A L'ALINEACIÓ DE LES DEMANDES DEL MERCAT 

El resultat referent al grau de satisfacció de les entitats pel que fa als serveis que desenvolupen 
en el marc del programa és, en termes generals, molt positiu. Les dades apunten que aquests 
serveis permeten desenvolupar competències molt necessàries per al tipus de població amb la 
qual es treballa, si bé en alguns casos aquestes competències poden quedar una mica allunyades 
de les demandades directament pel mercat laboral, en ser competències més bàsiques que se 
situen en un estadi anterior. 

Concretament, destaca com a positiu la menció generalitzada a la utilitat de les competències per 
a la recerca de feina en el mercat laboral, així com l'adquisició d'hàbits de treball i la millora de 
l'autoestima i l'autonomia. Així mateix, apareixen els itineraris individualitzats i les pràctiques en 
empreses com a eines essencials per a l'èxit del programa. Mentre que a la banda negativa 
s'assenyala que el programa desenvolupa accions amb mètodes de recerca de feina massa 
tradicionals, així com la falta de flexibilitat en el disseny de les accions, la integració d'activitats i 
els procediments 
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Finalment, com a element de millora s'esmenta en múltiples ocasions que la durada del programa 
és excessivament curta per permetre comprendre, adquirir i consolidar les competències, de 
manera que podria ser una consideració a valorar en el futur.  

MOTIVACIONS PER A L'ABANDONAMENT PREMATUR 

Malgrat que l'abandonament no es considera un factor problemàtic, les entitats han subratllat 
diferents elements que expliquen aquests casos, sent els principals motius: 

- Haver trobat feina durant el desenvolupament del seu itinerari. 

- Experimentar una pèrdua de motivació.  

Mentre la primera d'elles està vinculada amb l'èxit del mateix programa i pot considerar-se com 
una cosa positiva, la rellevància de la segona, tot i no ser una raó vàlida per a l'abandonament, 
suggereix que aquesta qüestió s'hauria d'incorporar com un àmbit de millora del programa, buscant 
fórmules i incorporant processos per detectar i prevenir la pèrdua de motivació. 

PRÀCTIQUES LABORALS EN EMPRESES 

En general, sembla que el recurs articulat en el marc de la convocatòria que permet desenvolupar 
pràctiques en les empreses es valora com a positiu, ja que permet a les persones participants 
posar en pràctica elements que ja han estat treballats amb anterioritat durant el programa Marmi.  

Són comuns les principals dificultats que troben les empreses en el procés d'adaptació de les 
persones, dificultats associades a rutines o horaris, si bé no sembla que condicionin el 
desenvolupament de les pràctiques i generalment no suposen un problema estructural.  

Finalment, les dades indiquen que tot i tractar-se d'un recurs molt positiu per posar en pràctica 
alguns aprenentatges, les pràctiques en empreses no acostumen a ser un pont d'accés directe al 
mercat laboral, entre d'altres raons perquè les empreses no semblen comptar a priori amb 
capacitat per contractar un cop finalitzades les pràctiques.  

ALTRES RESULTATS DE L'AVALUACIÓ 

- El programa a més de produir efectes en matèria de millora de l'ocupabilitat en termes 
d'inserció i d'ús d'altres serveis o recursos públics, ha incidit en elements vinculats amb 
l'autoestima, millora de les aptituds per a l'ocupabilitat, i fins i tot en la millora de les 
condicions de salut.  

- D'altra banda, sembla que la incidència del programa no ha d'entendre’s només a partir 
de les persones titulars de la renda mínima d'inserció, ja que la repercussió s’estén a la 
unitat familiar. 

De manera indirecta, la millora de les competències i habilitats dels participants del 
programa produeix un "efecte multiplicador" entre les persones de la unitat familiar pel que 
fa a l'adquisició dels coneixements i competències en el marc del programa. I contribueix 
a mobilitzar socialment i laboralment no només al beneficiari sinó a l'entorn familiar.   
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- Hi ha una percepció generalitzada entre les entitats, sense distinció entre tipus d'entitat, 
sobre el fet que el programa presenta una limitació important pel que fa al termini en què 
es desenvolupa. Es considera que en molts dels casos no s'aconsegueix arrelar les 
capacitats de les persones beneficiàries del programa amb la disposició única de sis 
mesos. Així en molts dels casos hi ha ritmes diferents entre els mateixos participants de 
manera que els resultats són un reflex de les dues velocitats que experimenta el programa. 

5.2. Recomanacions 

RECOMANACIÓ 1 

Sota un punt de vista operatiu i pel que fa a la gestió i sistematització de la informació en el marc 
del programa s'insta a: 

- En el marc del conveni amb les empreses participants en el programa, cal sistematitzar la 
informació referida a les dades de contacte de les empreses que permeti un seguiment 
amb posterioritat sobre la implementació i resultats dels convenis.  

- Sistematitzar un seguiment individualitzat o mitjançant l’anàlisi per mostra a través dels 
òrgans responsables, sobre les persones que han finalitzat el programa per registrar l'estat 
sociolaboral de la mateixa. 

- Finalment, en nom de realitzar una anàlisi d'impacte del programa, es considera 
convenient el disseny d'una eina de recollida d'informació prèvia a la realització del 
programa que reculli els elements que després podran ser valorats entre les persones 
participants. Entre altres opcions, es pot valorar l'elaboració d'un qüestionari estàndard 
que es pugui emplenar amb anterioritat a la participació en el programa i registrar la 
informació que prèviament hagi estat definida. 

RECOMANACIÓ 2  

Davant la limitació que fa a la dificultat d'accedir a unes dades vàlides i fiables sobre les dades 
d'inserció, especialment a les referides a la data de finalització, s'estima convenient valorar la 
possibilitat d'articular convenis de col·laboració ad hoc amb l'òrgan competent (Secretaria d'Estat 
de la Seguretat Social) per millorar i completar en un proper estudi o valoració l'anàlisi sobre la 
millora de l'ocupabilitat en matèria d'inserció.  

RECOMANACIÓ 3  

Malgrat que un dels èxits del programa rau en el disseny individualitzat dels itineraris, l'evidència 
ha mostrat dos tipus de nivells entre les pròpies persones participants. Per això s'insta a valorar 
una programació des dels òrgans decisors que permeti dissenyar i dur a terme dues tipologies 
d'itineraris. 

En primer lloc, una sèrie de mesures adaptades per a les persones que es troben en una situació 
d'inactivitat estructural, i que per tant, les accions concretes han de tenir un objectiu diferenciat i 
molt centrat en desenvolupar un tipus d'habilitats i destreses concretes. 

Concretament, l'escassa formació bàsica, les dificultats comunicatives i la problemàtica 
sociosanitària, apareixen repetidament, el que indica que el desajust es produeix en una etapa 
anterior del disseny del programa, de manera que les condicions de les persones beneficiàries 
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requeririen reforçar en aquells casos en què s'estimi convenient un altre tipus de competències 
més fonamentals vinculades amb aquests àmbits. 

En segon lloc, un disseny d'activitats dirigit cap a persones que no presenten una situació 
d'inactivitat estructural, que per tant, l'atenció ha d'estar dirigida a "refrescar i actualitzar" els 
elements sociolaborals importants que han deixat de desenvolupar en els últims anys. 

En aquest sentit, sembla oportú pensar que en el primer dels casos es podria valorar una major 
durada del programa per poder treballar amb un caràcter integrat i sostenible en el temps. 

RECOMANACIÓ 4 

En matèria d'ocupabilitat, tant en l'àmbit de la inserció laboral com en el de la utilització dels serveis 
públics, la població immigrant participant en el programa obté uns resultats inferiors a les persones 
amb nacionalitat espanyola. Per la qual cosa, en nom d'una minoració d'aquesta desviació, s'insta 
a valorar en més profunditat els motius possibles que puguin influir en aquesta qüestió. 

A priori, la principal justificació que podria estar vinculada amb aquest fet, és que es produeixi una 
implementació del programa en idèntiques condicions que pel que fa a les persones amb 
nacionalitat espanyola i, no obstant, això hi hagi un problema previ de caràcter estructural 
relacionat amb el domini de les llengües vehiculars de la comunitat; per la qual cosa caldria 
disposar d'una acció concreta i minorar les diferències.   


