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1. OBJECTIU I METODOLOGIA D'AVALUACIÓ 
 

1.1. Objectiu i abast de l'avaluació  

a) Objectiu del Programa  

El Programa Operatiu Fons Social Europeu 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya és el document 
estratègic que defineix la planificació de la Comunitat Autònoma per a la consecució dels objectius de 
l'Estratègia Europa 2020 mitjançant l'articulació de diverses línies d'actuació per al període 2014-2020 
a través dels Fons Estructurals i d'Inversió i, en concret, del Fons Social Europeu. 

Concretament el Programa està destinat a promoure l'ocupació sostenible i de qualitat i afavorir la 
mobilitat laboral; promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i la discriminació i; invertir en 
l'educació, el desenvolupament de les capacitats i l'aprenentatge permanent.  

El Programa Operatiu FSE 2014-2020 de Catalunya representa els següents reptes territorials: 

◙ La lluita contra les elevades taxes d'atur, en particular de determinats col·lectius. 

◙ La inversió en formació permanent i en formació professional. 

◙ La reducció de les creixents taxes de pobresa. 

◙ La modernització del Sistema d'ocupació de Catalunya. 

◙ La promoció de l’emprenedoria. 

◙ La disminució de les bretxes de gènere al mercat de treball. 

Els objectius previstos en el marc del Fons Social Europeu a Catalunya estan orientats a:  

 Millorar l’ocupabilitat de les persones aturades i/o demandants d'ocupació a través de 
l'orientació professional, així com impulsar l'activació de la població inactiva.  

 Millorar l’ocupabilitat especialment de les persones aturades i/o demandants d'ocupació, a 
través de l'adquisició i/o actualització de competències professionals. 

 Augmentar la contractació de caràcter estable de les persones aturades i/o demandants 
d'ocupació, incloent les persones aturades de llarga durada i aquelles de més edat. 

 Millorar l’ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb 
majors dificultats d'accés al mercat laboral, mitjantçant de l'adquisició d'experiència 
professional, incloses les iniciatives locals d'ocupació. 

 Augmentar les competències emprenedores i incrementar el nombre d'empreses i iniciatives 
de treball per compte propi sostenibles creades, facilitant el seu finançament i millorant la 
qualitat i eficiència dels serveis de suport. 
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 (Re) integrar i mantenir al mercat laboral a les persones amb dependents al seu càrrec, a 
través de mesures de conciliació de la vida personal i laboral, i fomentar la igualtat de gènere 
en l'àmbit formatiu, educatiu i laboral. 

 Millorar la qualitat i resposta de les institucions del mercat de treball i la seva coordinació en 
l'àmbit nacional i autonòmic a través de la seva modernització. 

 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. 

 Millorar l'accessibilitat per a les persones més vulnerables a serveis d'atenció sanitària, 
socials i d'orientació, formació i educació, incloent l'eliminació dels estereotips. 

 Augmentar la contractació i mantenir en l'ocupació a les persones pertanyents a col·lectius 
en situació o risc d'exclusió social per part d'entitats de l'economia social. 

 Millorar les capacitats i l’aprenentatge permanent dels participants, entre altres competències 
en matèria de TIC i idiomes. 

Per tant, per canalitzar aquests objectius i dirigir l'estratègia s'ha disposat d’un conjunt de prioritats 
estratègiques que contribuiran a facilitar la consecució dels objectius definits amb anterioritat, 
destacant:  

 L'accés a l'ocupació per part dels demandants d'ocupació i de les persones inactives, inclosos 
els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, així com les 
iniciatives d'ocupació locals i el foment de la mobilitat laboral. 

 El treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses, incloses les 
microempreses i les petites i mitjanes empreses innovadores. 

 La igualtat entre homes i dones en tots els àmbits, inclosos l'accés a l'ocupació, la progressió 
en la carrera professional, la conciliació de la vida laboral i la vida privada, i la promoció d'igual 
remuneració per igual treball. 

 La modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics 
i privats, i la millora de la resposta a les necessitats del mercat laboral, també a través de 
mesures que augmentin la mobilitat laboral transnacional, així com a través de programes de 
mobilitat i una millor cooperació entre institucions i parts interessades corresponents. 

 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 feina. 

 L'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials 
d'interès general. 

 Foment de l’emprenedoria social i de la integració a través de la formació professional en 
empreses socials i la promoció de l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació. 
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 La millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en 
estructures formals, no formals i informals i dels coneixements, les competències 
professionals i les capacitats de les persones treballadores, així com la promoció d'itineraris 
d'aprenentatge flexibles, també a través de l'orientació professional i la convalidació de les 
competències adquirides. 

b) Objectiu de l'avaluació 

La present avaluació té com a finalitat realitzar la primera avaluació del PO FSE 2014-2020 de la 
Generalitat de Catalunya, seguint el calendari establert en el Pla d'Avaluació Específic d'aquest 
programa.  

Aquest exercici d’avaluació respon al que disposa els articles 54-57, 111 i 114 del Reglament Núm. 
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i que deroga el 
Reglament (CE) nº 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 efectes dels mateixos en relació 
amb les metes de l'estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. 

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

 Rendició de comptes o responsabilitat. Qualsevol exercici d’avaluació contribuirà a rendir 
comptes i/o responsabilitat de les polítiques públiques que hagin estat iniciades.  

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

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

La següent il·lustració reflecteix la interrelació de les funcions de l'avaluació: 
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Il·lustració 1. Funcions de l'avaluació 

 

Font: elaboració pròpia a partir de *AEVAL 

c) Enfoc de l'avaluació 

L'enfoc d'aquesta avaluació abordarà diferents temàtiques que permetin conèixer la realitat del 
Programa l'any 2017, amb caràcter acumulat des de l'1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 
2016. 

Per tant l'abast al que pretén donar resposta aquest exercici avaluació parteix de la lògica de valorar 
si el Programa està funcionant en línia amb el previst, si les actuacions estan arribant als col·lectius 
destinataris i finalment si els resultats estan alineats amb el que s’espera.  

Així mateix, els blocs d'anàlisis vénen proposats a la Guia per a l'elaboració de l'avaluació dels 
objectius/resultats dels PO FSE per a l'informe anual a remetre en 2017, elaborat per la UAFSE. Entre 
els àmbits principals d'anàlisis destaquen els següents:  

- Revisió de la lògica d'intervenció i l'estructura del Programa. 

- Evolució del Programa: Resultats i Productivitat.  

o Eficàcia. 

o Eficiència. 

o Marc de Rendiment. 

- Anàlisi dels principis horitzontals 

- Contribució al canvi climàtic. 

Per donar resposta a aquests àmbits d'anàlisi, l'estructura en què s’ha vertebrat aquest informe 
d'avaluació es basa en els següents apartats:  
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- Capítol 1.Objecte i metodologia de l'avaluació. 

- Capítol 2. Preguntes d'avaluació. 

- Capítol 3. Revisió de la lògica de la intervenció-Marc Lògic.  

- Capítol 4. Evolució del Programa. Resultats.  

- Capítol 5. Evolució del Programa. Productivitat. 

- Capítol 6. Condicions exante (si escau). 

- Capítol 7. Principis horitzontals.   

- Capítol 8. Contribució al canvi climàtic. 

- Capítol 9. Informació addicional.  

- Capítol 10. Conclusions i recomanacions.  

Per definir aquesta estructura final s'han considerat les recomanacions emeses per la UAFSE en el 
document de Proposta d'índex per a l'informe d'avaluació dels PO FSE a remetre en 2017. 

1.2. Metodologia de l'avaluació 

Aquesta avaluació es correspon amb una avaluació intermèdia, és a dir, es duu a terme una vegada 
s'ha iniciat el Programa Operatiu1 fins al 31 de desembre de 2016, per tant l'avaluació adoptarà un 
enfocament formatiu i comprensiu que permetrà jutjar el Programa tenint en compte aspectes clau del 
context en el qual es desenvolupa, l'estructura amb la que es compta, la seva concepció o disseny, 
els processos generats, i els resultats aconseguits pel que fa als previstos en el moment de la present 
avaluació.  

L'avaluació ha contemplat l'àmbit temporal que ha estat establert a la seva Fitxa d'avaluació i que 
comprèn les actuacions seleccionades des del 2014 fins al 2016 (tots dos inclosos).  

Pel que fa a l'àmbit geogràfic, cal especificar que correspon a la totalitat de Catalunya, que és  el 
territori sobre el qual té incidència el Programa Operatiu de Fons Social Europeu.  

La metodologia que caracteritza aquesta avaluació és una metodologia que combina diferents eines 
d'informació, no obstant això l'eina principal que ha estructurat aquest exercici d’avaluació és l'anàlisi 
documental d'informació de diferent naturalesa:  

 

 

 

                                                      
1 Inici del període de elegibilitat 1 de gener de 2014. 
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ANÀLISI DOCUMENTAL 

a) Normativa i marc regulador 

En aquest àmbit a continuació es descriu la principal regulació vinculada a aquesta qüestió:  

◙ El Reglament (UE) Nº 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 
2013 de Disposicions Comuns recull:  

 En el seu article 50 Informes d'Avaluació disposa que l'informe anual que ha de presentar-
se en 2017 exposarà i avaluarà: 

- L'execució del programa i les seves prioritats en relació amb les dades financeres, els 
indicadors comuns i específics del programa i els valors previstos quantificats, inclosos, 
si escau, els canvis produïts en els valors dels indicadors de resultats, així com les fites 
definides en el marc de rendiment. 

- L’avenç en la consecució dels objectius, inclosos els canvis en els indicadors de resultats, 
quan les corresponents avaluacions aportin proves sobre aquest tema.  

- L'execució de les accions orientades a tenir en compte els principis exposats en els 
articles 7 i 8, la funció dels socis en l'execució del programa que es refereix l'article 5, així 
com la informació sobre l'ajut a favor dels objectius relacionats amb el canvi climàtic. 

- Si escau, informació general i avaluació de les accions por donar compliment amb les 
condicionis ex ante aplicables i establertes en l'acord d'associació, que no es complien 
en el moment d'adoptar-se l'acord d'associació, i que s’hagin realitzat conforme al 
calendari establert. 

- Síntesi de les conclusions de totes les avaluacions del programa disponibles durant 
l'exercici anterior. 

- Tota aquella qüestió que afecti al rendiment del programa així com les mesures 
adoptades. 

 En el seu article 54 Disposicions generals, apartats 3 i 4: 

- Les avaluacions seran dutes a terme per experts, interns o externs, funcionalment 
independents de les autoritats responsables de l'execució dels programes. 

- Totes les avaluacions es posaran a la disposició del públic. 

 En el seu article 56 Avaluació durant el període de programació: 

- 1. L'autoritat de gestió o l'Estat membre elaborarà un pla d'avaluació, que podrà abastar 
més d'un programa. Haurà de presentar-se de conformitat amb les normes específiques 
dels Fons.  
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- 2. Els Estats membres vetllaran per tal que existeixi la capacitat d'avaluació apropiada. 

- 3. Durant el període de programació, l'autoritat de gestió garantirà que es duguin a terme 
avaluacions de cada programa, especialment per estimar la seva eficàcia, eficiència i 
impacte, basant-se en el pla d'avaluació, i que tota avaluació estigui subjecta al seguiment 
adequat, d'acord amb les normes específiques dels Fons. Durant el període de 
programació haurà d'avaluar-se almenys una vegada la manera en què l'ajuda dels Fons 
*EIE ha contribuït als objectius de cada prioritat. Totes les avaluacions seran examinades 
pel comitè de seguiment i enviades a la Comissió. 

 Article 111 Informes d'execució, els informes d'execució anuals presentats en 2017 i 2019 
exposaran i avaluaran la informació exigida conforme l'article 50, apartats 4 i 5, 
respectivament, i la informació indicada a l'apartat 3 del present article, juntament amb la 
següent informació:  

a) l’avenç en l'execució del pla d'avaluació i les mesures adoptades en resposta a les 
conclusions de les avaluacions;  

b) els resultats de les mesures d'informació i publicitat dels Fons aplicades conforme a 
l'estratègia de comunicació;  

c) la participació dels socis en l'execució, el seguiment i l'avaluació del programa operatiu. 

◙ El Reglament (UE) Núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre 
2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº 1081/2006 del 
Consell.  

◙ El Reglament d'Execució (UE) 2015/207 de la Comissió, de 20 de gener de 2015, pel qual 
s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu 
i del Consell pel que fa als models de l'informe d'evolució, la presentació de la informació sobre 
un gran projecte, el pla d'acció conjunt, els informes d'execució per a l'objectiu d'inversió en 
creixement i ocupació, la declaració de fiabilitat, l'estratègia d'auditoria, el dictamen d'auditoria i 
l'informe de control anual i la metodologia per dur a terme l'anàlisi cost-benefici, i de conformitat 
amb el Reglament (UE) núm. 1299/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa al model 
dels informes d'execució per a l'objectiu de cooperació territorial europea. 

◙ El Reglament Delegat (UE) Núm. 480/2014 de la Comissió de 3 de març de 2014, que 
complementa el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel qual 
s'estableixen disposicions comunes, en el qual s'estableixen els criteris per determinar el nivell de 
correcció financera que caldrà aplicar en el si del Marc de Rendiment. 

b) Documentació de referència relacionada amb la programació 

Per a l'elaboració dels informes d'avaluació a presentar, juntament amb l'informe anual en 2017, es 
tindran en compte totes les normes, directrius, directives, documents i documents de treball que 
s'estableixin i que, entre d’altres, seran els següents: 

- Programa Operatiu FSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya. 
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- Indicadors d'execució de productivitat i resultat del PO FSE 2014-2020 de la Generalitat de 
Catalunya.  

- Avaluació Ex-ante del Programa Operatiu FSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya. 

- Criteris de Selecció d'Operacions. 

- Pla Estratègic Nacional d'Avaluació del FSE 2014-2020 i Pla d'Avaluació Específic del 
Programa Operatiu FSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya. 

- Metodologia per al càlcul dels indicadors de realització i resultats de PO FSE 2014-2020 de 
la Generalitat de Catalunya. 

- Guia per a l'elaboració de l'avaluació dels objectius/resultats dels PO FSE per a l'informe 
anual a remetre en 2017. 
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2. PREGUNTES D'AVALUACIÓ 

Per tractar aquest apartat es recorre al Reglament (UE) Núm. 1303/2013 el qual estableix a l'article 
50 què s'ha d'avaluar: 

- L’estat de progrés del programa al final de l'any 2016. A partir dels indicadors financers i de 
productivitat (comuns i específics). 

- Avanços en la consecució dels objectius del programa, inclosa la contribució dels Fons *EIE 
als canvis produïts en els valors dels indicadors de resultats (resultats preliminars) en 
cadascun dels objectius específics.  

Per a això, s'ha vertebrat l'exercici d’avaluació a partir d'un conjunt de preguntes d'avaluació en 
cadascun dels blocs d'anàlisi que es tracten en aquesta avaluació i que han articulat el procés 
d’avaluació i la recollida d'informació vinculada al mateix. A continuació es descriuen les preguntes 
d'avaluació que han estat tractades en aquesta avaluació, classificades en funció del bloc de contingut 
al que correspon:  

a) Preguntes d'avaluació referides a la lògica d'intervenció i estructura del programa 

S'han produït canvis en el context socioeconòmic, normatiu o institucional que hagin modificat 
l'adequació dels objectius i estratègies d'intervenció del programa, particularment els referits als OE 
centrals en aquesta avaluació?  

Els recursos financers aprovats s'han revelat suficients per al compliment dels objectius del projecte?  

S'adapten les actuacions i els procediments de prestació de serveis del projecte a les característiques, 
necessitats i disponibilitats de les seves poblacions objectiu? S'identifiquen desajustos entre les 
expectatives i necessitats percebudes per les persones beneficiàries del projecte, d'una banda, i el 
plantejament tècnic de les actuacions? Si escau, quina resposta es dóna, des del projecte, a tals 
desajustos?  

b) Preguntes d'avaluació referides a la implementació 

Quins són els obstacles que s'estan trobant les intervencions previstes en els diferents objectius 
específics o prioritats d'inversió? Es poden adoptar mesures per superar-los? Existeixen opcions més 
efectives/eficients per aconseguir els objectius del PO?  

b.1) Implementació de la igualtat de gènere 

S'ha integrat l'enfocament de gènere en el disseny i funcionament del Programa de forma adequada 
per garantir l'aplicació efectiva del mateix? 

La definició dels indicadors és pertinent de cara a valorar la implementació del principi d'igualtat de 
gènere? 
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b.2) Implementació del principi de partenariat 

S'ha integrat el principi de partenariat en el disseny i funcionament del Programa de forma adequada 
per garantir la seva aplicació efectiva? 

b.3) Implementació del principi de desenvolupament sostenible  

S'ha integrat el principi de desenvolupament sostenible en el disseny i funcionament del Programa de 
forma adequada per garantir la seva aplicació efectiva? 

c) Preguntes d'avaluació referides als productes (lligats a les prioritats d'inversió).  

Per a cadascun dels indicadors de productivitat de cada prioritat d'inversió s'ha plantejat la següent 
pregunta: s'ha progressat en el grau previst en l'indicador “X”? 

d) Preguntes d'avaluació referides als resultats 

Per a cadascun dels objectius específics identificats al Programa, es planteja la següent pregunta: 
s'està produint l'avenç/augment/progrés esperat a l'indicador de resultat associat a l’esmentat ita 
Objectiu Específic? 
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3. REVISIÓ DE LA LÒGICA D'INTERVENCIÓ-MARC LÒGIC 

En aquest apartat es durà a terme una revisió de la lògica de la intervenció i estructura del programa 
que permetrà conèixer les interrelacions entre els diferents elements que integren la programació i 
permetrà emetre una valoració en aquest sentit. 

Els principals elements de valoració s'han centrat en una anàlisi de l'entorn socioeconòmic en què es 
desenvolupa el PO, destacant les apreciacions més importants en el context socioeconòmic del 
territori. Per tant s'ha avaluat si els objectius específics del programa i els resultats previstos estan 
alineats amb els grans reptes que es pretenen cobrir a la territori.  

Per a això, l'anàlisi s'inicia a partir de l'establiment d'una taula tipus per Objectiu Temàtic, en la qual 
es desagreguen les diferents dimensions a tenir en compte: 

- Prioritats d'Inversió; 

- Necessitats i Reptes Identificats; 

- Estratègia proposada al Programa, i; 

- El canvi esperat.  

Prèviament al desenvolupament de l'anàlisi d'aquest apartat cal conèixer l'arquitectura  de 
programació general que presenta el Programa Operatiu.   

El Programa s'articula a partir de tres eixos prioritaris principals: 

- Eix Prioritari 1A: OBJECTIU TEMÀTIC 8 

- Eix Prioritari 2A: OBJECTIU TEMÀTIC 9 

- Eix Prioritari 3A: OBJECTIU TEMÀTIC 10 

I a partir dels mateixos s'inicia l'anàlisi de la lògica d'intervenció i estructura del Programa en què es 
donarà resposta a les següents preguntes d'avaluació: 

- S'han produït canvis en el context socioeconòmic, normatiu o institucional que hagin modificat 
l'adequació dels objectius i estratègies d'intervenció del programa, particularment els referits 
als OE centrals en aquesta avaluació?  

- Els recursos financers aprovats s'han revelat suficients per al compliment dels objectius del 
projecte?  

- S'adapten les actuacions i els procediments de prestació de serveis del projecte a les 
característiques, necessitats i disponibilitats de les seves poblacions objectiu? S'identifiquen 
desajustos entre les expectatives i necessitats percebudes per les persones beneficiàries del 
projecte, d'una banda, i el plantejament tècnic donat a les actuacions? Si escau, quina 
resposta es dóna, des del projecte, a tals desajustos? 
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a) Eix prioritari 1 A. OBJECTIU TEMÀTIC 8.  

Il·lustració 2 Arquitectura de programació Objectiu Temàtic 8 

 

Font: PO FSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya 
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Objectiu temàtic 8. Eix Prioritari 1.A. Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral en regions més desenvolupades amb taxa 
de cofinançament del 50% del *FSE 

Necessitats i Reptes identificats: 

 La lluita contra les elevades taxes d'atur, en particular de determinats col·lectius. (l'elevada taxa d'atur de determinats col·lectius com és el de joves, les persones 
aturades de llarga durada, les persones majors de 45 anys, les persones aturades de baixa qualificació així com les persones amb discapacitat) 

 La modernització del Sistema d'ocupació de Catalunya 

 La promoció de l’emprenedoria. 

 La disminució de les bretxes de gènere al mercat de treball. 

Prioritat d'Inversió. 8.1 L'accés a l'ocupació per part dels demandants d'ocupació i de les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades 
del mercat laboral, així com les iniciatives d'ocupació locals i el foment de la mobilitat laboral. 

OE 8.1.1. Millorar la ocupacionalitat 
de les persones aturades i/o 
demandants d'ocupació a través de 
l'orientació professional, així com 

Estratègia/Proposta  

d'intervenció 

Canvi esperat Indicador de Resultat 

 Valor de base 
 Valor actual (2017) 
Valor esperat (2023) 
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impulsar l'activació de la població 
inactiva Accions d'orientació professional 

acompanyament, formació i altres 
formes de suport per a l'ocupació i 
l'autoocupació articulades mitjançant 
itineraris d'inserció en funció de les 
necessitats de cada persona, ajudant 
al fet que detectin oportunitats i 
comencin iniciatives d'autoocupació.  

Tindran com a finalitat principal situar 
a les persones aturades en una millor 
posició per a la recerca d'ocupació, 
millorar la seva ocupabilitat i afavorir 
la seva inserció laboral, tot això 
sense perdre de vista l'adequació de 
la mà d'obra a les necessitats del 
teixit productiu mitjançant la formació 
professional per a l'ocupació. També 
es pretén retenir el talent 
investigador fomentant mesurades 
de sostenibilitat en l'ocupació. 

Que les persones aturades disposin 
de recursos que les situïn en una 
millor posició per a la recerca 
d'ocupació. Que les persones 
aturades desenvolupin estratègies 
per millorar les seves competències 
professionals. Que les persones 
aturades detectin oportunitats i 
comencin iniciatives d'autoocupació. 
Que les persones aturades 
incrementin el seu accés al mercat 
laboral, en particular aquelles que 
porten més temps aturades, 
aconseguint unes taxes d'ocupació 
més elevades i properes a les 
establertes per l'Estratègia 2020. 

Participants que obtenen una ocupació, inclòs per 
compte propi, després de la seva participació (nombre i 
%). 

Any Homes Dones Total 

Referència 1513 
(10%) 

1694 (10%) 3207 (10%) 

Actual 
(2017) 

   

Esperat 16.368 
(16%) 

18.836 
(16%) 

35.204 (16%) 
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OE 8.1.2 Millorar l’ocupacionalitat 
especialment de les persones 
aturades i/o demandants 
d'ocupació, a través de l'adquisició 
i/o actualització de competències 
professionals 

Estratègia/Proposta 

 d'intervenció 

Canvi esperat Indicador de Resultat 

 Valor de base 
 Valor actual (2017) 
 Valor esperat (2023) 

 

Les accions se centren en la 
formació, per tal que els 
coneixements i aptituds adquirits 
contribueixin a reforçar l’ocupabilitat 
de les persones i augmenti les seves 
possibilitats de mantenir l'ocupació a 
llarg termini o, si és el cas, que siguin 
contractades.  

Aquestes accions poden estar 
vinculades tant a certificats de 
professionalitat com a d’altres 
especialitats del Fitxer d'especialitats 
del Servei Públic d'Ocupació. 

 Que les persones, especialment les 
aturades, millorin les seves 
competències professionals per 
mitjà de la formació professional per 
a l'ocupació. Que les persones, 
especialment les aturades, millorin la 
seva inserció laboral. 

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

Any Homes Dones Total 

Referència 954 
(71,80%) 

300 
(73,09%) 

1.254  

(72,08%) 

Actual 
(2017) 275 120 395 

Esperat 10.395 
(70,76%) 

4.921 
(71,81%) 

15.316 
(71,09%) 
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OE 8.1.3 Augmentar la contractació 
de caràcter estable de les persones 
aturades i/o demandants 
d'ocupació, incloent les persones 
aturades de llarga durada i aquelles 
de més edat. 

Estratègia/Proposta 

 d'intervenció.  

Canvi esperat Indicador de Resultat 

 Valor de base 
 Valor actual (2017) 
 Valor esperat (2023) 

 
 

L'estratègia principal sobre la qual 
versa aquest objectiu específic se 
centra a desenvolupar ajudes a 
universitats, centres d'investigació i 
fundacions hospitalàries per 
contractar personal investigador 
novell. Es tracta de concedir ajudes a 
les universitats, els centres 
d'investigació o fundacions 
hospitalàries per contractar personal 
investigador novell i promoure la 
professionalització i la qualitat de 
l'ocupació en la investigació 
mitjançant la incorporació estable 
d'aquest personal en grups 
d'investigació que desenvolupin un 

Augmentar les competències 
professionals concretes sobre les 
quals existeixi una demanda 
concreta de contractació per part de 
les empreses. Aquesta capacitació 
pot fins i tot estar dissenyada a 
mesura de les necessitats de les 
empreses que adquireixin un 
compromís de contractació. Així, 
disposaran de persones capacitades 
per al desenvolupament d'aquelles 
ocupacions de les quals tenen una 
necessitat de contractació 
immediata o a més llarg termini 

Participants que obtenen una ocupació, inclòs per 
compte propi, després de la seva participació (%) 

Any Homes Dones Total 

Referència 129 (71%) 138 (65%) 267 (68%) 

Actual 
(2017) 
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projecte vigent i finançat 
d'investigació i desenvolupament. Esperat 437 (77%) 472 (71%) 909 (74%) 

Objectiu Específic 8.1.5 Millorar 
l’ocupabilitat de les persones 
aturades o inactives, especialment 
d'aquelles amb majors dificultats 
d'accés al mercat laboral, per mitjà 
de l'adquisició d'experiència 
professional, incloses les iniciatives 
locals d'ocupació 

Estratègia/Proposta 

d'intervenció 

Canvi esperat Indicador de Resultat 

 Valor de base 
 Valor actual (2017) 
Valor esperat (2023) 

Inici de programes mixtes que 
combinin experiència professional  i 
formació de cara a la millora de 
l’ocupabilitat de les persones i 
facilitar-los la inserció laboral  així 
com programes mixtes de formació i 
ocupació mitjançant contractes de 
formació i aprenentatge.  

D'altra banda es preveu el 
desenvolupament d'estratègies, 
projectes i accions a nivell local 
(municipis, barris o àrees urbanes) 
que afavoreixin l'ocupació i el 
desenvolupament social i econòmic. 
Es finançaran serveis i programes 

Que les persones aturades de llarga 
durada recuperin hàbits laborals i 
adquireixin experiències 
professionals, reforçades amb 
formació específica per a l'ocupació 
que exerceixen, a fi d'aconseguir el 
seva retorn al mercat de treball. Que 
els joves amb baixa qualificació 
millorin les seves competències, 
consolidin la seva formació i entrin 
en contacte amb el mercat laboral. 
Que els territoris recolzin les seves 
iniciatives locals per aconseguir una 
ocupació estable i de qualitat gràcies 

Participants que obtenen una ocupació, inclòs per 
compte propi, després de la seva participació (%). 

Any Homes  Dones Total 

Referència 158 (12%) 99 (10%) 257 (11%) 
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que possibilitin l'engegada de 
projectes que afavoreixin la seva 
dinamització social i econòmica, amb 
la finalitat de crear, mantenir i 
diversificar l'activitat econòmica 
territorial generadora d'ocupació, a 
partir de les seves característiques i 
necessitats. En aquestes 
estratègies, projectes i accions es 
tindran en compte criteris de 
desenvolupament sostenible. 

 

a les seves potencialitats 
endògenes. Actual 

(2017) 
   

Esperat 901 (14%) 584 (12%) 1.485 (13%) 

Prioritat d'Inversió 8.3: El treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses, incloses les microempreses i les petites i mitges empreses innovadores. 

Objectiu Específic 8.3.1 Augmentar 
les competències emprenedores i 
incrementar el nombre d'empreses i 
iniciatives de treball per compte 
propi sostenibles creades, facilitant 
el seu finançament i millorant la 
qualitat i eficiència dels serveis de 
suport i de consolidació: 

Estratègia/Proposta 

 d'intervenció 

Canvi esperat Indicador de Resultat 

 Valor de base 
 Valor actual (2017) 
Valor esperat (2023) 

L'estratègia prevista en aquest 
objectiu contempla la realització de 
projectes de suport a l’emprenedoria, 
al treball autònom i a l'economia 
social i cooperativa, que facilitin la 
creació, desenvolupament i 

- Que les persones 
emprenedores puguin crear, 
desenvolupar i fer créixer els 
seus negocis, comptant 
amb el suport institucional i 

Participants que obtenen una ocupació, inclòs per 
compte propi, després de la seva participació (%). 

Any Homes Dones Total 
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creixement d'empreses a Catalunya, 
en particular d'empreses socials i 
cooperatives, i que consolidin i 
reinventin el treball autònom. Entre 
d’altres es preveu: 

- Accions i serveis bàsics de 
suport a les persones 
emprenedores. 

- Accions i serveis 
complementaris: informació, 
assessorament i 
acompanyament per atendre 
necessitats específiques de 
projectes d'economia social i 
cooperativa, treball autònom 
i d’emprenedoria social. 

- Accions de reinvenció del 
treball autònom. 

- Accions de suport a la 
creació d'empreses 
d'economia social. 

els recursos i serveis que 
precisen. 

- Que les persones 
empresàries de les 
empreses que es trobin en 
fallida o hagin tancat trobin 
el suport que necessiten per 
tenir una segona 
oportunitat. 

- Que les persones 
autònomes que hagin 
cessat en la seva activitat o 
no disposin de cap prestació 
econòmica puguin comptar 
amb noves oportunitats. 

- El suport a la millora de 
l'estabilitat de les 
ocupacions en les empreses 
socials (cooperatives, 
societats laborals, 
fundacions, associacions 
sense ànim de lucre, etc.) 

Referència 1.060 
(13%) 

860 (12%) 1.920 (13%) 

Actual 
(2017) 

130 155 285 

Esperat 5.884 
(19%) 

4.880 
(18%) 

10.764 (19%) 

Prioritat d'Inversió 8.4: La igualtat entre homes i dones en tots els àmbits, inclosos l'accés a l'ocupació, la progressió en la carrera professional, la conciliació de la vida 
laboral i la vida privada, i la promoció d'igual remuneració per igual treball. 
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Objectiu Específic 8.4.2 
(Re) integrar i mantenir al 
mercat laboral a les 
persones amb dependents 
al seu càrrec, a través de 
mesures de conciliació de la 
vida personal i laboral, i 
fomentar la igualtat de 
gènere en l'àmbit formatiu, 
educatiu i laboral. 

Estratègia/Proposta 

 d'intervenció 

Canvi esperat Indicador de Resultat 

 Valor de base 
 Valor actual (2017) 
Valor esperat (2023) 

Entre d’altres, la proposta d'acció es va a 
centrar en actuacions que contribueixin a 
fomentar la igualtat entre dones i homes en 
l'ocupació, les relacions laborals i la qualitat 
de l'ocupació, en línia amb els objectius 
marcats en el Pla estratègic de polítiques de 
dones del Govern de la Generalitat de 
Catalunya 2012–2015 (Pla estratègic de 
polítiques de dones del Govern de la 
Generalitat de Catalunya 2012-2015) i amb 
els plans estratègics que desenvolupi el 
Govern de Catalunya durant tot el període de 
programació 

Amb això s'espera que es produeixi una 
equiparació de les taxes d'activitat i ocupació 
entre dones i homes. 

D'altra banda es donarà suport a la integració 
dels plans d'igualtat en les empreses i 
s'organitzaran activitats formatives perquè 

Que es redueixi la distància entre les 
taxes d'activitat i ocupació masculina 
i femenina a Catalunya. Que 
s'incrementi el nombre d'empreses 
que apliquin mesurades de 
conciliació. 
Que augmenti el nombre d'empreses 
que implantin plans d'igualtat . 
Que creixi el nombre d'empreses 
que integra la perspectiva de gènere 
en els seus procediments. 

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

Any Homes Dones Total 

Referència 47,05% 47,05% 47,05% (80 
participants) 

Actual 
(2017) 

   

Esperat 50,00 % 50,00% 50,00% (340 
participants) 
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incorporin la perspectiva de gènere en els 
diferents àmbits de les organitzacions. 

Prioritat d'Inversió 8.7: La modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, i la millora de la resposta a les necessitats del 
mercat laboral, també a través de mesures que augmentin la mobilitat laboral transnacional, així com a través de programes de mobilitat i una millor cooperació entre institucions 
i parts interessades corresponents 

Objectiu Específic 8.7.1 Millorar la 
qualitat i resposta de les institucions 
del mercat de treball i la seva 
coordinació en l'àmbit nacional i 
autonòmic a través de la seva 
modernització, incloent la creació de 
les estructures necessàries per a la 
implantació dels sistemes de 
Garantia Juvenil 

 

Estratègia/Proposta 

d'intervenció 

Canvi esperat Indicador de Resultat 

 Valor de base 
 Valor actual (2017) 
Valor esperat (2023) 

L'estratègia que fonamenta aquest 
objectiu versa sobre la construcció 
d'un sistema d'informació comú del 
Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya.  

Es preveuen desenvolupar accions 
vinculades amb el desenvolupament 
i millora dels serveis en els següents 
termes: 

Augmentar l'eficàcia de la inserció 
laboral es programen accions 
vinculades a la modernització del 
Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya i del Sistema d'ocupació 
de Catalunya 

Nombre d'usuaris del sistema d'Informació Comuna 

Any Homes Dones Total 

Referència 555 (100%) 1.179 
(100%) 

1.734 (100%) 

Actual 
(2017) 
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- Disposar de la nova cartera 
de serveis del Sistema 
d'ocupació de Catalunya 
més adaptada als 
treballadors i als 
empleadors.  

- Disposició d'una 
metodologia i fonts 
d'informació uniformitzades i 
adaptades.  

- Disposar d'un sistema públic 
d'intermediació flexible, 
proactiu, de qualitat, 
dinàmic, eficaç i mesurable, 
que doni resposta a les 
necessitats actuals i futures 
del mercat de treball català. 

- Tenir un major coneixement 
de les necessitats de les 
empreses a fi d'adequar 
millor l'estratègia.  

- Disposar d'un nou model de 
gestió territorial com a 
element clau del govern dels 
serveis ocupacionals públics 
basat en la concertació entre 

Esperat 560 1.190 1.750 

Participants pertanyents a les institucions del mercat de 
treball que han reforçat les seves capacitats 

Referència 47 
(42,85%) 

71 
(42,85%) 

118 (42,85%) 

Actual 
(2017) 

   

Esperat 134 
(42,85%) 

202 
(42,85%) 

336 (42,85%) 

Percentatge d'inserció aconseguit per les institucions del 
mercat de treball com a conseqüència de les mesures de 
modernització (%) 

Referència - - 7,5% 

Actual 
(2017) 
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administracions i agents 
econòmics i socials.  Esperat - - 11% 

b) Eix prioritari 2 A. Objectiu temàtic 9.  

L'estructura de programació d'aquest eix està composta per 3 prioritats d'inversió amb un objectiu específic associat a cadascuna. Queda com segueix:  

Il·lustració 3. Arquitectura de Programació de l'Objectiu Temàtic 9 

 
Font: PO FSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya 

 

Objectiu 
temàtic 9

PI 9.1  OE 9.1.1

PI 9.4 OE 9.4.1

PI 9.5 OE 9.5.2
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Objectiu temàtic 9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació en regions més desenvolupades amb taxa de 
cofinançament del 50% del  FSE. 

Necessitats i Reptes identificats  

 La lluita contra les elevades taxes d'atur, en particular de determinats col·lectius. 

 La reducció de les creixents taxes de pobresa. 

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. 

OE 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 

Estratègia/Proposada d'intervenció Canvi esperat Indicador de Resultat 

 Valor de base 
 Valor actual (2017) 
 Valor esperat (2023) 
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integrats i personalitzats 
d'inserció Accions per a la millora de la ocupabilitat i 

la inserció laboral dels col·lectius de difícil 
inserció laboral, en particular de les persones 
destinatàries de la Renda Mínima d'Inserció 
(RMI), de persones en risc d'exclusió social, de 
les persones amb discapacitat, de les 
persones sota mesures judicials, de les 
persones immigrants, de la població *romaní, 
de les persones amb trastorn de salut mental, 
etc. Que es podran materialitzar a través de:  

- Itineraris d'inserció laboral 

- Programes mixts que combinin 
l'experiència professional i la formació 
a fi d'afavorir la inserció laboral. 

- Inserció laboral en empreses 
ordinàries. 

- Programes d'inserció laboral de 
persones amb discapacitat per 
incrementar el seu grau d’ocubalitat. 

- Programes d'inserció sociolaboral 
dirigits a les persones sotmeses a 
mesures judicials. 

El canvi que es pretén aconseguir 
amb el desenvolupament de 
l'estratègia prevista en el PO Que 
els col·lectius amb dificultats 
d'inserció laboral millorin la seva 
ocupabilitat en particular, les 
persones perceptores de la Renda 
Mínima d'Inserció (RMI), les 
persones amb discapacitat, amb 
trastorns de salut mental, les 
persones sota mesures judicials i 
qualsevol altre col·lectiu en risc de 
pobresa o exclusió social. 

D'altra banda es pretén que els 
col·lectius més desfavorits 
incrementin la seva inserció laboral 
a través d'empreses d'inserció, del 
suport a la contractació en 
empreses ordinàries o per mitjà de 
qualsevol altra fórmula empresarial 
que afavoreixi la seva inserció. 

Participants en situació o risc d'exclusió social 
que busquen treball, s'integren en els sistemes 
d'educació o formació, obtenen una 
qualificació o obtenen una ocupació, inclòs per 
compte propi, després de la seva participació 
(nombre) 

Any Homes Dones Total 

Referència 2.070 626 2.696 

Actual 
(2017) 

899 544 1443 

Esperat 14.554 7.403 21.957 
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Prioritat d'Inversió 9.4.  L'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials d'interès general. 

OE 9.4.1. Millorar 
l'accessibilitat per a les 
persones més vulnerables a 
serveis d'atenció sanitària, 
socials i d'orientació, 
formació i educació, incloent 
l'eliminació dels estereotips. 

Estratègia/Proposada d'intervenció Canvi esperat Indicador de Resultat 

L'estratègia se centra en dues accions 
concretes: 

1. Programa d'emancipació de la vida 
adulta:  

- Accions de seguiment soci-educatiu. 

- Accions de recolzo en residència o 
pisos assistits 

- Accions d'acompanyament jurídic. 

- Accions de suport psicològic i 
supervisió 

- Centres de programes 

2. Programa d'acolliment a persones 
immigrants. A partir del desenvolupament 
d'accions d’informació i formació sobre 
l'entorn social, dirigides a proporcionar un 
major arrelament social; competències 
lingüístiques bàsiques, que els permetin la 

El canvi més significatiu que 
s'espera d'aquesta estratègia va 
destinat al fet que  alguns grups 
especialment desfavorits –com són 
els joves tutelats i ex-tutelats o els 
immigrants nouvinguts (inclosos tots 
els subgrups, tals com els 
sol·licitants d'asil o beneficiaris de 
protecció internacional)– disposin 
de serveis socials especialitzats 
amb la finalitat de proporcionar-los 
recursos, que garanteixin la seva 
autonomia, inclusió social i que 
permetin evitar el risc de pobresa en 
el futur. Per a això es 
desenvoluparan programes com el 
d'Emancipació a la vida adulta, el 
d'Acolliment d'immigrants o uns 
altres de mitigació de la pobresa. 

Participants que han obtingut una valoració 
socioeducativa positiva després de la seva 
participació 

Any Homes Dones Total 

Referència 737 466 1.203 

Actual 
(2017) 

   

Esperat 1.820 1.155 2.975 

Participants que finalitzen l'acció (nombre) 

Any Homes Dones Total 



Informe d'avaluació del PO FSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya 30 

integració en la societat d'acolliment i els 
facilitin la inserció laboral; accions de re 
agrupació familiar, dirigides a afavorir l'accés  
al mercat de treball a les persones 
reagrupades, fomentant l'educació  i millorant 
els mecanismes que relacionen formació i 
inserció laboral per mitjà de   la informació i 
l'orientació ; suport a les entitats locals que 
presten els serveis que faciliten, entre uns 
altres, la integració en la societat i la inserció 
laboral de les persones  immigrants. 

Referència 2.550 2.450 5.000 

Actual 
(2017) 

   

Esperat 14.661 14.088 28.749 

Prioritat d'inversió 9.5: Foment del emprenedoria social i de la integració a través de la formació professional en empreses socials i la promoció de l'economia 
social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació. 

9.5.2 Augmentar la contractació i 
mantenir en l'ocupació a les 
persones pertanyents a col·lectius 
en situació o risc d'exclusió social 
per part d'entitats de l'economia 
social. 

Estratègia/Proposada 
d'intervenció 

Canvi esperat Indicador de Resultat 

L'estratègia es concentra 
principalment en ajuts a les empreses 
d'inserció (inscrites en el registre 
corresponent) tant per a la 
contractació de persones en risc 
d'exclusió com per als tècnics 
d'acompanyament que els donen 
suport.  

Enfront de les taxes d'activitat 
baixes que es produeixen en 
determinats col·lectius socials 
aquesta estratègia se centra a 
abordar: 

- Incrementar l'ocupació 
gràcies a mesures de suport 

Participants en risc o exclusió social  que 
mantenen la seva ocupació en entitats 
d'economia social 

Any Homes  Dones Total 

Referència 225 197 422 
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a la contractació en 
empreses d'inserció. 

- Que les persones amb 
discapacitat comptin amb 
tècnics d'acompanyament a 
la inserció o amb altres 
serveis per al treball amb 
suport. 

Actual 
(2017) 

117 118 235 

Esperat 1.347 1.172 2.519 
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c) Eix Prioritari 3 A. Objectiu Temàtic 10.  

Aquest eix, compta amb una única prioritat d'inversió i un únic objectiu específic associat a la mateixa.  

Il·lustració 4. Arquitectura de programació OT 10 

 

Font: PO FSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya 

 

 

Objectiu 
temàtic 10

PI 10.3  OE 10.3.1
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Objectiu temàtic 10. Invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent 

Necessitats i Reptes identificats 

 La inversió en formació permanent i en formació professional. 

Prioritat d'Inversió 10.3 La millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en estructures formals, no formals i informals i 
dels coneixements, les competències professionals i les capacitats dels treballadors, així com la promoció d'itineraris d'aprenentatge flexibles, també a través de 
l'orientació professional i la convalidació de les competències adquirides 

Objectiu Específic 10.3.1 
Millorar les capacitats i 
aprenentatge permanent 
dels participants, entre 
altres competències en 
matèria de TIC i idiomes. 

Estratègia/Proposada 
d'intervenció 

Canvi esperat Indicador de Resultat 

 Valor de base 
 Valor actual (2017) 
 Valor esperat (2023) 

L'estratègia prevista en aquesta 
prioritat d'inversió se centra en:  

- Escola d'Adults: TIC i idiomes.  

- Escola d'Adults: Accés al sistema 
educatiu de referència.  

Augmentar els nivells educatius i la 
capacitació, en general, permet accedir a 
llocs més qualificats i de major valor afegit. 
Així doncs, es considera necessari facilitar 
l'aprenentatge i l'accés a estudis de nivell 
superior.  

Participants que obtenen una qualificació 
després de la seva participació 

Any Homes Dones Total 

Referència 8.665 15.200 23.864 
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- Pla de Formació centres 
penitenciaris.  

 

Els principals resultats que pretenen 
aconseguir amb el desenvolupament 
d'aquesta estratègia són: 

- Impulsar l'aprenentatge 
permanent en tots els grups d'edat 
i especialment entre les persones 
adultes. 

- Augmentar la població titulada en 
ESO o que pot accedir al 
batxillerat, a cicles formatius de 
grau mitjà i superior i a la 
universitat. 

- Que les persones adultes amb 
baix nivell formatiu s'incorporin a 
l'ús de les TIC. 

- Què .s'incrementi el coneixement 
d'idiomes per part de la població. 

Actual 
(2017) 

37 17 54 

Esperat 23.582 38.165 61.747 

Participants que poden accedir a un nou nivell 
educatiu 

Any Homes Dones Total 

Referència 2.254 2.192 4.446 

Actual 
(2017) 

   

Esperat 34.760 34.548 69.308 



 

En termes generals, l'anàlisi de la informació anteriorment exposada permet identificar les següents 
conclusions en diferents àmbits:  

 Estratègia del Programa:  

o Complementarietat de l'estratègia: 

L'establiment de l'arquitectura de programació tal com queda definida demostra que 
existeix una adequada complementarietat del PO amb l'estratègia nacional que ha estat 
abordada amb els programes pluri-regionals, així mateix, el Programa Operatiu del FSE 
de la Generalitat de Catalunya, presenta una estreta vinculació amb la normativa 
regional.   

En un altre sentit, es produeix una vinculació i incidència de les línies d'actuació 
programades, amb els diferents “objectius rellevants” o associats als àmbits temàtics del 
Fons Social Europeu, recollits en els següents documents estratègics de Catalunya, 
resulta molt notable: a) Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2012-2020; b) Estratègia 
Catalunya 2020, ECAT 2020; c) Pla de desenvolupament de les polítiques d'ocupació 
2014 – 2016 ; d) Proposta de Pacti per a la Lluita contra la Pobresa a Catalunya; i) 
Estratègia per a l'especialització intel·ligent (RIS3) de Catalunya.  

o Anàlisi de la coherència interna:   

Pel que fa a la coherència interna es pot assenyalar que el Programa està vinculat 
completament als requisits reglamentaris europeus. Ja que tots els objectius específics 
presenten relacions d'interdependència o reforç mutu de major o menor intensitat, la qual 
cosa en el seu conjunt enrobusteix l'estratègia del PO FSE a través d'una major eficiència 
i eficàcia dels efectes i impactes dels objectius específics seleccionats, i també la seva 
interrelació amb la política europea.  

o Sistema de seguiment establert:  

Existeix una pertinència i claredat dels indicadors del Programa, concretament:  

 Es tracta d'indicadors pertinents i rellevants dibuixant la realitat del Programa.  

 Els indicadors específics seleccionats són clars: té un títol clar i una definició 
inequívoca i fàcil d'entendre. 

 Els indicadors facilitaran la informació per conèixer el progrés específic del Programa.  

Aquestes dimensions d'anàlisis ja van ser posades en valor amb idèntiques conclusions en l'avaluació 
exante del PO de la Generalitat de Catalunya, elaborada juntament amb el procés de programació.  

 Lògica d'intervenció  

Finalment i pel que fa a la lògica de la intervenció es destaca que existeix una adequada alineació 
entre la lògica d'intervenció de cadascun dels eixos amb l'estratègia prevista i els resultats o canvis 
esperats. En aquest sentit es conclou que, en termes generals, existeix una vinculació positiva dels 
reptes i necessitats amb l'estratègia definida.  
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D'altra banda, amb l'objecte de poder valorar si s'han produït canvis contextuals importants que 
condicionin la programació, s'han actualitzat els principals indicadors socioeconòmics a la regió que 
van ser referent en l'articulació del diagnòstic i que permetran exposar recomanacions en aquest 
sentit. Destaquen:  

- Mercat de treball 

La taxa de desocupació és un indicador macroeconòmic amb un creixement constant, no solament 
a Catalunya sinó en la resta d'Espanya, des de l'inici de la crisi econòmica, per la qual cosa ha estat 
un dels reptes clau al que donar resposta en el marc d'aquest programa. En l'últim trimestre de 2013 
la taxa se situava en un 21,87% mentre que actualment, amb dades de l'últim trimestre de 2016, el 
valor ascendeix a 14,85%, una xifra significativament menor a la mostrada a l'inici del període, però 
encara per sobre de valors “pre-crisis”.  

Pel que fa a la taxa de desocupació juvenil, l'evolució presenta similars característiques.  En l'últim 
trimestre de 2013 se situava en un 48,92% mentre que en l'últim trimestre de 2016 la taxa de 
desocupació per a menors de 25 aquesta en 32,28%, segons la EPA de l'INE. 

Quant a la  bretxa de gènere, és significatiu recalcar la diferent tendència mostrada entre homes i 
dones en els últims anys. 

Il·lustració 5 Evolució taxa de desocupació amb perspectiva de gènere 

 

Font: EPA - INE 

Mentre que en 2013 i 2014 els homes i dones experimentaven taxes de desocupació molt similars, 
fins i tot les dones per sota dels homes, en 2015 i 2016 la tendència es va invertir lleugerament, 
produint-se una major taxa de desocupació entre les dones.  

L'atur de llarga durada, també experimenta un increment notable tant és Catalunya com a Espanya 
des de l'any 2008 com es mostra en la següent il·lustració.   
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Il·lustració 6. Atur de llarga durada. 

 
Font: Eurostat 

El valor d'atur de llarga durada pren el seu valor més alt en 2013, 12,1% de la població activa es 
trobava en atur de llarga durada, xifra bastant alta si la comparem amb EU-28, que per a aquest 
mateix període es trobava en 4,1%, segons Eurostat. Si bé és cert que en els últims anys aquest valor 
ha disminuït lleugerament fins a situar-se en 10,4% en 2015. Malgrat que en l'últim any la conjuntura 
ha millorat, segueix sent un valor molt alt pel qual és convenient intervenir.  

Pel que fa a la variable temporalitat, si bé és cert que la creació d'ocupació ha crescut en l'última 
etapa quantitativament cal valorar la tipologia d'ocupació que ha estat creat, (destaca que el tipus 
d'ocupació creada és eminentment de caràcter temporal). Segons dades de l'INE, el nombre 
d'assalariats que gaudeixen d'un contracte temporal no ha parat de créixer des de 2013, data a partir 
de la qual es comença a experimentar lleument la creació d'ocupació. Per al primer trimestre de 2013, 
un 17,3% sobre la suma total de contractes eren de tipus temporal, passant al 21,8% en el quart 
trimestre de 2016, segons l'INE. Per tant, es pot afirmar que la creació d'ocupació és principalment 
temporal el que justifica l'estratègia d'actuació en aquesta matèria.  

La taxa activitat a Catalunya des de 2008 ha fluctuat bastant, sobretot la dels homes, la qual tan sol 
en els últims anys ha baixat gairebé tres punts, des d'un 69,3% en el primer trimestre de 2013, fins a 
un 66,83% en l'últim trimestre de 2016. En el cas de les dones, i tenint en compte l'última dada 
disponible, quart trimestre de 2016, els homes tenen un 66,83% de taxa d'activitat, enfront de 56,76% 
de les dones, existint entre ells una bretxa de deu punts.  

Un altre fenomen de gran importància observar la seva evolució és l’emprenedoria que hi ha hagut 
a Catalunya i quin ha estat l'evolució en els últims anys per veure si els valors indiquen una apressant 
problemàtica o no. La taxa d'activitat emprenedora per a la regió catalana ha experimentat dues 
tendències en funció del sexe. Les dones han vist incrementada la seva activitat emprenedora en els 
últims anys, passant d'un 4,69% en 2012 a un 6,16% en 2015, segons l'observatori espanyol de 
l’emprenedoria (GEM). Tendència totalment contraria a la dels homes, els quals han vist disminuïda 
significativament la seva activitat emprenedora, de   un 10,2% en 2012 fins a un 6,68% en 2015. La 
següent il·lustració mostra els valors evolutius que s'han produït des de 2011 a 2015:   
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Il·lustració 7. Evolució taxa d’emprenedoria 

 
Font: Observatori Español de l’Emprenedoria (GEM) 

D'altra banda, mesurar la intensitat d'ocupació per llars pot ser un bon indicador per veure com es 
troba la situació de les llars a Catalunya i avançar un possible risc d'exclusió i pobresa d'aquests pel 
grau d'intensitat de l'ocupació que tinguin. Catalunya, a causa de la crisi econòmica, va augmentar 
significativament el nombre de llars exposades a baixa intensitat de l'ocupació, passant de 4,7% en 
2005 fins a un 11,6% en 2011. En els últims anys hi ha hagut un estancament i no ha estat fins a 2015 
quan hem pogut observar el major descens des que va començar la crisi, passant d'un 11,9% en 2014 
a un 8,8% en 2015, segons Eurostat. Aquesta situació no mostra especial gravetat si es compara amb 
Espanya, que per a l'últim any registrat (2015) mostra valors molt més alts, 15,4%. El següent gràfic 
ens ajuda a fer una millora comparativa longitudinal entre Catalunya i Espanya:  

Il·lustració 8. Evolució intensitat ocupació a les llars 

 
Font: Eurostat 

Com a mostra la il·lustració, la tendència ascendent de la baixa intensitat de l'ocupació es registra 
abans a Catalunya que a Espanya, sent 2011 any en el qual es trunca la tendència ascendent per 
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passar a un estancament i posteriorment un descens pronunciat entre els anys 2014 i 2015, com 
anteriorment s'ha assenyalat.  

- Pobresa i exclusió social 

Amb l'arribada de la recessió econòmica en 2008 moltes famílies a causa de la pèrdua de l'ocupació 
o negoci van sofrir una considerable disminució de la seva renda, la qual cosa va provocar una pujada 
intensa del risc de pobresa i exclusió. No solament va ocórrer a Espanya, també a Catalunya, 
encara que en ser una zona de gran teixit industrial i econòmic va aconseguir esmorteir el cop millor 
que altres comunitats i el conjunt del país.  

Il·lustració 9  Evolució taxa de risc de pobresa i exclusió (AROPE) 

 
Font: Eurostat 

Com a mostra el gràfic, la tendència des de l'any 2011 a la regió catalana és de disminució de la taxa 
de risc i exclusió social. En aquest mateix any la taxa aconseguia el 21,6% sobre la població total, per 
passar a 19,8% en 2015. Si és cert que els valors van disminuint i la taxa és considerablement menor 
a la resta del territori nacional, a dia d'avui encara no s'ha aconseguit recuperar els valors previs a la 
crisi.  

Si atenem a aquesta taxa per tipus de col·lectiu, la taxa de risc de pobresa per als joves i menors 
de 16 anys, s'assenyala   per 2015 una taxa de risc de pobresa de 30,2%, un punt per sobre de la 
indicada en 2013, 29,3% de la població menor als 16 anys estava en risc de pobresa i exclusió 
(Enquesta de Condicions de Vida de l'INE). Situació més emergent és la que sofreixen els estrangers 
residents a Catalunya, un dels grups amb major vulnerabilitat de tota la comunitat. M*ás de la meitat 
d'aquest col·lectiu presenta risc de pobresa (51,8%) en 2015, una situació bastant alarmant, encara 
que millor que en 2013, la qual es trobava entorn del 58%.  

D'igual manera cal controlar la desigualtat existent i creixent des del començament de la crisi. 0,323 
és el valor que indica, per a Catalunya en 2015, menor que per a la resta d'Espanya per a aquest 
mateix any (0,346).  
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- Educació  

El capital humà constitueix la pedra angular del desenvolupament, per la qual cosa és imprescindible 
conèixer l'evolució de la situació educativa de Catalunya.  

Un dels grans problemes, no solament de Catalunya, sinó del conjunt d'Espanya és l'elevada taxa 
d'abandó escolar que existeix.  

Il·lustració 10 Evolució de l'abandonament escolar primerenc 

Font: Eurostat 

La il·lustració mostra una creixent tendència a la baixa de l'abandonament escolar primerenc, 
especialment a Catalunya, la qual ha aconseguit disminuir del 26,2% en 2011 al 18,9% en 2015. Fins 
i tot baixant dels valors mostrats per al conjunt del territori nacional per 2015, que es trobava en el 
20%. No obstant això, s'ha produït una accelerada disminució en els últims anys, però gens que veure 
si fem una comparativa amb els nivells d'Europa. EU-28 que està vuit punts per sota de Catalunya 
(11%) en 2015.  

Un altre important indicador és el grau de formació amb el qual explica la societat catalana. Hi ha 
una tendència que és gairebé global per al territori nacional, produint-se una dualitat el nivell de 
formació. En el cas de Catalunya el 41,2% de la població catalana entre 25 i 64 anys no arriba a tenir 
estudis secundaris, mentre que entorn del 37,5% té estudis superiors, segons el Ministeri d'Educació 
i Cultura a part de dades de la EPA de l'INE. Aquesta situació fixa que pràcticament el conjunt de la 
població se situï en dos nivells diferenciats. 
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Il·lustració 11 Formació catalana per edat l'any 2015 

 

Font: Ministeri d'Educació i Cultura a partir de dades de la EPA de l'INE. 

Las noves generacions, persones entre 25 i 34 anys, tenen una major formació superior (43,7%), que 
altres grups de major edat com els de 55-64 anys (23%). Aquests valors mostren com en els últims 
anys s'ha produït una formació gradual pels estrats més joves de la població.   

D'altra banda la formació permanent es converteix en un recurs summament important perquè el 
capital humà de les empreses vagi adquirint la formació adequada i contínua que requereixen els 
nous processos econòmics i productius. No obstant això, l’ús valoris sobre aquest tema són poc 
optimistes per als últims anys, els quals experimenten una tendència a la baixa i amb valors per sota 
de la mitjana nacional.  

Il·lustració 12 Formació permanent 
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La tendència en aquesta variable és a la baixa des de 2013, la qual cosa representa un valor negatiu 
perquè es produeix una reculada en la capacitat d'adaptació del capital humà. Es va passar d'un 
9,45% en 2013 a un 7,6% en 2015, situant-se en més de dos punts per sota de la mitjana nacional 
per a aquest mateix any, 9,9%, segons el Ministeri d'Educació i Cultura a partir de dades de la EPA 
de l'INE.  

Una vegada analitzat l'evolució dels principals indicadors de referència que han condicionat la 
programació del PO FSE de Catalunya, a continuació, es tractarà de veure si els eixos prioritaris 
plantejats al programa operatiu segueixen conservant la vigència i la coherència inicial. Si ben els 
canvis no han estat molt bruscs, podem asseverar que els objectius i eixos prioritaris plantejats 
segueixen estant totalment vigents. La taxa d'atur, encara que ha descendit en els últims anys, 
encara suposa una problemàtica apressant en la comunitat, fent indispensable mantenir l'eix 
prioritari un. Doncs no solament en termes quantitatius s'ha de millorar l'ocupació (la taxa de 
desocupació segueix sent molt alta), sinó també en termes qualitatius i de qualitat d'est, per haver 
ascendit considerablement el treball temporal i la precarietat respecte a l'ocupació.  

D'altra banda  també és necessari mantenir l'eix prioritari número dos, respectiu a millorar la 
inclusió a la zona, ja que des que va començar la crisi el risc de pobresa i exclusió ha augmentat 
com per tenir-ho en consideració, especialment per a alguns grups de vulnerabilitat (joves, 
estrangers ,etc.), segons llancen les dades vistes.  

I finalment, el manteniment de l'eix prioritari número tres, és també coherent amb les últimes dades 
llançades en els principals indicadors. 

Aquesta revisió permet afirmar que després d'aquest diagnòstic les principals problemàtiques que 
van motivar la programació es mantenen (encara que en menor intensitat en alguns casos) però 
sens dubte es valora com a pertinent i coherent el manteniment dels eixos i objectius que han estat 
plasmats en el PO FSE 2014-2020 de Catalunya.  
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4. EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA. RESULTATS 

Aquest apartat tracta de valorar quantitativament els indicadors de resultat comuns i específics  
vinculats als Objectius Específics i que han estat programats en el PO en cadascun dels eixos 
prioritaris.  

En aquest apartat l'objectiu inicial era donar resposta a les següents preguntes: 

 S'està produint l'avanç/augmento/progrés esperat en l'indicador de resultat I? 

Amb caràcter previ a l'anàlisi dels indicadors de resultat cal detallar quins han estat els criteris tinguts 
en compte per al desenvolupament de la metodologia i posterior obtenció dels resultats. Per a això a 
continuació es mostra un exemple de les taules tipus utilitzades per presentar els valors i el significat 
dels camps: 

Taula 1: Taula tipus de metodologia dels indicadors de resultat 

Objectiu Temàtic 

Prioritat d'Inversió  

IIRR 
Valor 
basi 
[1] 

Any 
basi 
[a] 

Valor 
previst 

2023 [2] 

Valor 
previst 

2016 [3] 

Valor 
observat 
2016 [4] 

Grau de 
compliment 

[4]/[3] 

Desviació ([4]-
[3]/[3] 

Grau d'eficàcia 
<50% baixa 

50-80% mitjana 
>80% alta 

         

Taula 2: Explicació metodològica camps del càlcul indicadors de resultat comuns i específics 

 Valor basi [1]: Dada del PO 

 Any basi [a]: Any de referència de 1 

 Valor previst 2023 [2]: Dada del PO 

 Valor previst 2016 [3]: Resultat Fita 2016 aplicant els % de resultats del Sistema 
d'Indicadors de productivitat sobre els participants Fita 2016. 

 Valor observat 2016 [4]: valor acumulat a 31 de desembre de 2016. 

 

 



Informe d'avaluació del PO FSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya 44 

D'altra banda, per dur a terme l'anàlisi quantitativa dels indicadors de  resultat, cal matisar diversos 
elements que han condicionat aquesta valoració i que són comunes en totes les Prioritats d'Inversió:  

- A causa d'un dèficit de certificació en les operacions del PO, l'anàlisi duta a terme en aquest 
apartat s'ha fonamentat sobre les operacions seleccionades pels diferents beneficiaris fins 
a 31 de desembre de 2016, i incorporant a totes les persones beneficiàries independentment 
de si existeixen dades completes o incomplets per a les mateixes. Per tant, la valoració dels 
resultats verifica el grau d'eficàcia i alineament dels indicadors de resultat en relació al previst 
pel que fa a les operacions seleccionades. 

- D'altra banda, i molt important, és necessari interpretar amb prudència els valors generats 
pels indicadors de resultat, ja que aquests no es corresponen a la totalitat dels beneficiaris i 
a més la quantificació dels mateixos no es correspon amb la totalitat del període de elegibilitat 
analitzat (1 de gener de 2014 a 31 de desembre de 2016).  

Finalment, els valors obtinguts per als indicadors de resultat estan directament relacionats amb 
l'evolució dels indicadors de productivitat, sobre els quals s'ofereix una anàlisi més detallada en el 
següent apartat (capítol 5). Així en aquest apartat, es mostren els valors dels indicadors de resultat 
que s'han disposat per a aquesta avaluació però es remitent a l'anàlisi sobre l'evolució en matèria de 
productivitat de les diferents actuacions.  

: 



 

a) Eix prioritari 1. OT 8 

Taula 3 Indicadors de resultat OT8 

PI IIRR 

Valor basi (*PO) Any 
basi 
(*PO) 

Valor previst 2023 (3) Valor observat 2016 (4) Grau de compliment (4/3) Desviació (4-3/3) 
Grau d'eficàcia 

<50%baixa; 50-80% 
mitjana;>80%alta) 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

8.1 

Participants 
que obtenen 
una ocupació, 
inclòs per 
compte propi, 
després de la 
seva 
participació 
(nombre i %). 
(8.1.1) 

1513 
(10%) 

1694 
(10%) 

3207 
(10%) 

2007-
2013 

16.368 
(16%) 

18.836 
(16%) 

35.204 
(16%) 0 0 0 

                  
Participants 
que obtenen 
una 
qualificació 
després de la 
seva 
participació 
(%).  (8.1.2) 

954 
(71,80%) 

300 
(73,09%) 

1.254 
(72,08%) 

2013 10.395 
(70,76%) 

4.921 
(71,81%) 

15.316 
(71,09%) 

275 120 395 

2,65 2,44 2,58 -97,35 -97,56 
-

97,42 Baixa Baixa Baixa 
Participants 
que obtenen 
una ocupació, 
inclòs per 
compte propi, 
després de la 
seva 

129 
(71%) 

138 
(65%) 

267 
(68%) 

2013 437 
(77%) 

472 
(71%) 

909 
(74%) 

0 0 0 

                  



Informe d'avaluació del PO FSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya 46 

participació 
(%). (8.1.3) 

Participants 
que obtenen 
una ocupació, 
inclòs per 
compte propi, 
després de la 
seva 
participació 
(%). (8.1.5) 

158 
(12%) 

99 (10%) 
257 

(11%) 
2013-
2014 

901 
(14%) 

584 
(12%) 

1.485 
(13%) 

0 0 0 

                  

8.3 

Participants 
que obtenen 
una ocupació, 
inclòs per 
compte propi, 
després de la 
seva 
participació 
(%).  

1.060 
(13%) 

860 
(12%) 

1.920 
(13%) 

2011-
2013 

5.884 
(19%) 

4.880 
(18%) 

10.764 
(19%) 130 155 285 

2,21 3,18 2,65 -97,79 -96,82 
-

97,35 Baixa Baixa Baixa 

8.7 

Nombre 
d'usuaris del 
sistema 
d'Informació 
Comuna 

555 
(100%) 

1.179 
(100%) 

1.734 
(100%) 

2014 560 1.190 1.750 0 0 0 

                  
Participants 
pertanyents a 
les institucions 
del mercat de 
treball que 
han reforçat 
les seves 
capacitats 

47 
(42,85%) 

71 
(42,85%) 

118 
(42,85%) 

2007-
2013 

134 
(42,85%) 

202 
(42,85%) 

336 
(42,85%) 

0 0 0 
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Percentatge 
d'inserció 
aconseguit 
per les 
institucions 
del mercat de 
treball com a 
conseqüència 
de les 
mesures de 
modernització 
(%) 

- - 7,50% 2007-
2013 

- - 11% 0 0 0% 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe d'avaluació del PO FSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya 48 

b) Eix prioritari 2. OT 9 

Taula 4 indicadors de resultat OT9  

PI IIRR 

Valor basi (*PO) 

Any 
basi 
(PO) 

Valor previst 2023 (3) Valor observat 2016 (4) Grau de compliment (4/3) Desviació (4-3/3) 
Grau d'eficàcia <50%baixa; 
50-80% mitjana;>80%alta) 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

9.1 

Participants en 
situació o risc 
d'exclusió social 
que busquen 
treball, s'integren 
en els sistemes 
d'educació o 
formació, obtenen 
una qualificació o 
obtenen una 
ocupació, inclòs 
per compte propi, 
després de la seva 
participació  

2.070 626 2.696 2012-
2014 

14.554 7.403 21.957 899 544 1443 6,18 7,35 6,57 -93,82 -92,65 -93,43 Baixa Baixa Baixa 

9.4 

Participants que 
han obtingut una 
valoració 
socioeducativa 
positiva després 
de la seva 
participació 

737 466 1.203 2014 1.820 1.155 2.975 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -100 -100 -100       

Participants que 
finalitzen l'acció 
(nombre) 

2.550 2.450 5.000 2014 14.661 14.088 28.749 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -100 -100 -100       
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9.5 

Participants en risc 
o exclusió social  
que mantenen la 
seva ocupació en 
entitats 
d'economia social 

225 197 422 2012-
2014 

1.347 1.172 2.519 117 118 235 8,69 10,07 9,33 -91,31 -89,93 -90,67 Baixa Baixa Baixa 
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c) Eix prioritari 3. OT 10 

Taula 5 indicadors de resultat *OT10 

PI IIRR 

Valor basi (PO) 
Any 
basi 
(PO) 

Valor previst 2023 (3) Valor observat 2016 (4) Grau de compliment (4/3) Desviació (4-3/3) 
Grau d'eficàcia <50%baixa; 
50-80% mitjana;>80%alta) 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

10.3 

Participants que 
obtenen una 
qualificació 

després de la 
seva participació 

8.665 15.200 23.864 2013 23.582 38.165 61.747 37 17 54 0,16 0,04 0,09 -99,84 -99,96 -99,91 Baixa  Baixa  Baixa  

Participants que 
poden accedir a 

un nou nivell 
educatiu 

2.254 2.192 4.446 2013 34.760 34.548 69.308 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100       



 

5. EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA. PRODUCTIVITAT  
 

5.1. Eficàcia 

L'anàlisi de l'eficàcia del Programa Operatiu es durà a terme a partir de l'anàlisi dels diferents 
indicadors de productivitat vinculats a cadascuna de les Prioritats d'Inversió programades.  

En aquest apartat, l'objecte d'aquesta avaluació és mesurar el grau d'alineament dels resultats 
d'execució del PO des de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2016 pel que fa a les 
previsions realitzades al Programa fins al final del període de programació.  

No obstant això, previ a realitzar l'anàlisi sobre l'eficàcia dels indicadors de productivitat, cal matisar 
diversos elements que han condicionat aquesta valoració i que són comunes en totes les Prioritats 
d'Inversió:   

- A causa d'un dèficit de certificació en les operacions del PO, l'anàlisi duta a terme en aquest 
apartat s'ha fonamentat sobre les operacions seleccionades pels diferents beneficiaris fins 
a 31 de desembre de 2016. Per tant la valoració de l'eficàcia verifica el grau d'eficàcia del 
Programa a través de les operacions seleccionades en relació amb el previst.  

- D'altra banda, per conèixer el valor previst a 2016 [2] s'ha dut a terme una extrapolació lineal 
entri en any basi i l'anualitat de 2023. Aquesta extrapolació lineal, malgrat que present 
limitacions per la linealitat que representa que no sempre s'ajusta a la realitat d'execució d'un 
PO, permet aproximar l'anàlisi a un escenari molt ajustat a la realitat i que en tot cas és 
completament vàlid per conèixer el grau d'evolució en aquest sentit.  

Previ a l'anàlisi de l'evolució del programa en matèria de productivitat, s'ha produït un conjunt de 
dificultats que de manera global ha afectat a l'execució del Programa i que suposat un mesurament 
limitat del grau d'eficàcia en aquesta primera avaluació, entre elles cal destacar: 

- S'està produint un retard considerable en la designació del SOC com a Organisme intermedi 
que està sent un element clau per a un rendiment complet del Programa. En aquest sentit 
s'està treballant per esmenar aquesta qüestió al més aviat possible i també per disposar del 
manual de sistemes actualitzat en la major brevetat.  

- En paral·lel, s'ha demorat la signatura dels convenis de col·laboració amb els organismes de 
la Generalitat de Catalunya que ostenten la condició de beneficiaris limitant l'agilitat del 
Programa.  

- D'altra banda, de cara a poder donar compliment als indicadors complets i poder considerar 
la informació dels mateixos, en 2016 s'ha publicat una instrucció per a la recollida, custòdia i 
tractament de dades de caràcter personal, amb la finalitat d'assegurar que les actuacions que 
s'iniciïn a partir de la publicació de la instrucció recullin totes les variables necessàries per 
comptabilitzar correctament als participants. Ja es va identificar prèviament que  els sistemes 
de seguiment del SOC per al registre de les dades dels participants no estaven preparats per 
incloure tots els aspectes socioeconòmics i les dades sensibles requerides en l'Annex I del 
Reglament 1304/2013. El que ha motivat que en bona part de les actuacions no s'hagin 
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obtingut encara totes les dades relatives als participants, ja que la instrucció esmentada tindrà 
efectes fonamentalment sobre les actuacions iniciades en el tercer trimestre de 2016, i per 
tant podrà valorar-se en un exercici avaluatiu posterior.  

Finalment, al llarg d'aquest apartat es donarà resposta a les preguntes d'avaluació que permetran 
conèixer en quina mesura s'ha progressat en el grau previst en els diferents indicadors de 
productivitat, és a dir, si s'està produint l'avanç/augmento/progrés esperat en l'indicador de resultat 
associat a dita Objectiva Específica?.  

Així mateix, la valoració del grau d'alineament de les previsions amb les realitzacions permetrà valorar 
també Quines dificultats s'han trobat per posar en pràctica les actuacions programades?  

En el cas de la primera qüestió, la font principal d'informació ha estat la quantificació dels  indicadors 
previstos en el PO. Mentre que llaura aquesta última qüestió, s'ha considerat la informació de 
naturalesa qualitativa, procedent de dues fonts d'informació diferents; d'una banda, el contingut de les 
reunions bimensuals de seguiment de FSE que internament el SOC realitza del Programa Operatiu 
amb els responsables dels programes executats pel propi SOC i les entitats beneficiàries, i per un 
altre les avaluacions específiques realitzades paral·lelament 

5.1.1. Indicadors de productivitat 

a) Eix prioritari 1 A 

En el cas del PO FSE 2014-20202 de la Generalitat de Catalunya, tal com ja es va indicar en l'apartat 
3 del present informe, ha previst en el marc d'aquest eix temàtic quatre Prioritats d'Inversió per les 
quals s'associen els següents indicadors de productivitat que es mostren a continuació:  

Taula 6 Indicadors productivitat objectiu temàtic 8 

8.1 
Aturats, inclosos els de llarga durada 

Persones inactives 

8.3 Aturats, inclosos els de llarga durada 

8.4 
Entitats públiques o privades assessorades per implementar mesures o 
plans d'igualtat 

8.7 

Nº desenvolupaments informàtics vinculats al Sistema d'Informació 
Comuna 

Participants pertanyents a les institucions del mercat de treball 
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Nº projectes de modernització dirigits als agents del sistema d'Ocupació 
de Catalunya. 

Font: POFSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya 

Per a això, en la següent taula es mostren els valors que permeten aconseguir les conclusions en 
matèria d'eficàcia: 



 

Taula 7 Eficàcia objectiu temàtic 8 

PI IIPP 

Valor previst 2023 (1) Valor previst 2016 (2) Valor observat 2016 (3) Grau de compliment (3/2)) Desviació (3-2/2) 
Grau d'eficàcia 

<50%baixa; 50-80% 
mitjana;>80%alta) 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

 
8.1 

Aturats, inclosos 
els de llarga 
durada 

121.809 128.692 250.501 36.543 38.608 75.150 3475 1468 4943 9,51 3,80 6,58 -90,49 -96,20 -93,42 Baix Baix Baix 

Persones inactives 
1.036 667 1.235 311 200 371 33 30 63 10,62 14,99 17,00 -89,38 -85,01 -83,00 Baix Baix Baix 

8.3 
Aturats, inclosos 
els de llarga 
durada 

30.922 26.887 57.809 9.277 8.066 17.343 4667 5175 9842 50,31 64,16 56,75 -49,69 -35,84 -43,25 Baix Baix Baix 

8.4 

Entitats públiques 
o privades 
assessorades per 
implementar 
mesures o plans 
d'igualtat 

- - 680   204   439   215,20   115,20   Alt 

 
8.7 

Nº 
desenvolupaments 
informàtics 
vinculats al 
Sistema 
d'Informació 
Comuna 

- - 12   4   0   0,00   -
100,00 

   

Participants 
pertanyents a les 
institucions del 
mercat de treball 

312 472 784 94 142 235 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 
-

100,00 
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Nº projectes de 
modernització 
dirigits als agents 
del Sistema 
d'Ocupació de 
Catalunya 

- - 21   6   0   0,00   -
100,00 

 

    

 



 

En primer lloc cal apuntar que no ha estat possible quantificar l'execució de tots els indicadors 
previstos en aquest Objectiu Temàtic.  

Específicament ha estat possible valorar l'indicador, Aturats, inclosos els de llarga durada, de la PI 
8.1 i de la PI 8.3, persones inactives de la PI 8.1 i el relatiu a la PI 8.4, Entitats públiques o privades 
assessorades per implementar mesures o plans d'igualtat. Les Prioritats d'Inversió 8.1 i 8.3, presenten 
un grau d'eficàcia baix en els seus indicadors mentre que la PI 8.4 s'ha obtingut una eficàcia alta, 
produint-se una alineació pel que fa a les previsions. 

Per comprendre l'evolució cal recordar la dificultat citada anteriorment que ha existit per disposar de 
les dades completes de tots els participants reals i que per tant la fotografia aquí analitzada no s'ajusta 
fidelment a la realitat de l'execució del programa.  

No obstant això, més enllà de la quantificació d'aquests indicadors, és necessari valorar l'estat 
d'evolució de les PI:  

- En el cas de la PI 8.1, s'han desenvolupat programes d'activació de l'ocupació (Espais de 
Recerca d'Ocupació i Programa d'Orientació per a la millora de l’Ocupabilitat, no finalitzats); 
actuacions destinades a adquirir competències professionals (formació impartida en els 
Centres d'Innovació i Formació Ocupacional i en el Centre de Formació Professional 
d’automoció). D'altra banda, si ha iniciat una convocatòria d'ajudes per contractar personal 
investigador novell, a fi de fomentar l'ocupació estable i de qualitat. Finalment, s'està abordant 
l'adquisició d'experiència professional amb el programa Treballo i Formació que, a més, 
proporciona formació complementària a persones desocupades, no perceptores de 
prestacions, i preferentment majors de 45 anys. Pel que en termes globals, malgrat que el 
seu grau d'execució no s'ha alineat amb les previsions inicials, la informació disponible permet 
concloure que a priori no existeix risc d'incompliment pel que fa a les fites fixades.  

- Per a la PI 8.3, malgrat presentar un grau d'execució baix, ja s'han iniciat accions i  serveis 
d'informació, orientació i formació per a persones emprenedores, que permetrà adequar els 
resultats a les fites previstes.  

- La PI 8.4, la seva evolució està tenint resultats positius en matèria de productivitat. S'ha 
impartit formació online sobre igualtat d'oportunitats i seminaris amb l'objectiu d'incorporar la 
perspectiva de gènere en el si de les organitzacions. 

- Finalment per a la PI 8.7. no ha estat possible quantificar el grau d'eficàcia dels indicadors de 
productivitat, que malgrat que és la Prioritat amb major retard comparativament s'han iniciat 
operacions en el marc de la mateixa tals com a millores al portal XARXA AODL amb la finalitat 
d'optimitzar el suport prestat als agents de desenvolupament local. No obstant això, caldrà 
valorar l'evolució d'aquesta prioritat en un mig termini i analitzar l'adequació dels seus 
objectius amb l'evolució que presenta.  
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b) Eix prioritari 2 A. Objectiu Temàtic 9 

Aquest Objectiu temàtic  preveu 3 Prioritats d'Inversió per les quals s'associen els següents indicadors 
de productivitat que es mostren a continuació:  

Taula 8 Indicadors productivitat objectiu temàtic 9 

PI 9.1 Participants en situació o risc d'exclusió social 

PI 9.4 Participants en situació o risc d'exclusió social 

PI 9.5 Participants en situació o risc d'exclusió social 

Font: POFSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya 

Per a això, en la següent taula es mostren els valors que permeten aconseguir les conclusions en 
matèria d'eficàcia: 



 

Taula 9 Eficàcia Objectiu temàtic 9 

PI IIRR 
Valor previst 2023 (1) Valor previst 2016 (2) Valor observat 2016 (3) Grau de compliment 

(3/2)) 
Desviació (3-2/2) Grau d'eficàcia <50%baixa; 

50-80% mitjana;>80%alta) 
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

 
9.1 

Participants en 
situació o risc 
d'exclusió social 

36.776 29.076 65.852 11.033 8.723 19.756 6.232 4.118 10.350 56 47 52 -44 -53 -48 Mitjana Baixa Mitjana 

9.4 
Participants en 
situació o risc 
d'exclusió social 

18.527 18.278 36.805 5.558 5.483 11.042 0 0 0 0 0 0 -100 -100 -100    

9.5 
Participants en 
situació o risc 
d'exclusió social 

3.023 2.337 5.360 907 701 1.608 533 414 947 59 59 59 -41 -41 -41 Mitjana Mitjana Mitjana 

 

 



 

En aquest objectiu específic, solament han pogut quantificar-se les Prioritats d'Inversió PI 9.1 i la PI 
9.5, en tots dos casos coincideix el mateix indicador analitzat: Participants en situació o risc d'exclusió 
social. 

En tots dos casos, l'evolució d'aquest indicador és homogènia entre les PI. En el cas de la PI 9.1 el 
grau d'eficàcia resultant és mitjà en pràcticament tots les seves opcions, mentre que tots els valors de 
la PI 9.5 indiquen un grau d'eficàcia mitjà.  

Com en l'Objectiu temàtic anterior, més enllà de centrar aquesta anàlisi únicament en l'àmbit 
quantitatiu, cal apuntar el grau d'evolució que presenta l'eix: 

- Quant a la Prioritat 9.1, són dues actuacions les que contribueixen majoritàriament a 
l'indicador: Programa d'Inserció Sociolaboral per a persones sotmeses a mesures judicials 
amb l'objectiu de preparar-les per accedir a l'ocupació en igualtat de condicions que la resta 
de la ciutadania desenvolupat pel Centre d'Iniciatives de Reinserció (CIRE) i un programa de 
serveis integrals d'orientació, acompanyament i ajuda a la inserció per a persones amb 
discapacitat o trastorns de la salut mental. En tots dos casos ja s'ha iniciat la seva execució, 
no obstant això caldrà impulsar el seu desenvolupament per alinear-se amb els objectius 
previstos.  

- En el cas de la PI 9.4, malgrat que no es disposen de dades quantitatives, s'han realitzat 
accions formatives per a l'aprenentatge de la llengua en el marc del Programa d'Acolliment 
d'Immigrants. No obstant això, és necessari realitzar una nova valoració sobre l'evolució 
d'aquesta mesura en el curt termini i mesurar en quina situació es troba pel que fa a les 
previsions realitzades sobre la mateixa.  

- Finalment, en el marc de la PI 9.5, s'han iniciat actuacions destinades a aconseguir la millora 
de l'ocupació i la inserció laboral de persones de col·lectius en risc o situació d'exclusió social 
a través d'ajudes a la contractació a les empreses d'inserció. 

En termes globals, serà d'especial interès atendre a l'evolució de la PI 9.4, i impulsar l'execució de la 
resta perquè no es produeixi risc d'incompliment.  
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c) Eix prioritari 3 A. Objectiu Temàtic 10 

Finalment, en el cas de l'Objectiu Temàtic 10  està prevista una única Prioritat d'Inversió amb  els 
següents indicadors de productivitat associats que es mostren a continuació:  

Taula 10 Indicadors productivitat objectiu temàtic 10 

10.3 
Persones amb ocupació, inclosos els treballadors per compte propi 

Participants en formació per a accés a nous nivells educatius 

Font: POFSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya 

Per a això, en la següent taula es mostren els valors que permeten aconseguir les conclusions en 
matèria d'eficàcia: 



 

Taula 11 Eficàcia Objectiu temàtic  10 

PI IIPP 

Valor previst 2023 (1) Valor previst 2016 (2) Valor observat 2016 (3) Grau de compliment (3/2)) Desviació (3-2/2) 
Grau d'eficàcia 

<50%baixa; 50-80% 
mitjana;>80%alta) 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

10.3 

Persones 
amb 
ocupació, 
inclosos els 
treballadors 
per compte 
propi 

50.584 80.554 131.138 15.175 24.166 39.341 1646 2640 4312 10,85 10,92 10,96 -89,15 -89,08 -89,04 Baixa Baixa Baixa 

Participants 
en formació 
per a accés a 
nous nivells 
educatius 

43.833 55.180 99.013 13.150 16.554 29.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0    



 

El grau d'eficàcia de l'únic indicador que ha pogut ser mesurat, Persones amb ocupació, inclosos els 
treballadors per compte propi, és baix. No obstant això, a priori la dinàmica d'execució mostra un 
progrés gradual en el procés d'alineament pel que fa al previst. En el moment d'aquesta avaluació, 
s'han iniciat el  Programa de Formació Professional per a l'ocupació de persones sotmeses a mesures 
judicials, mitjançant el qual han adquirit competències bàsiques, transversals, personals i tècnic-
professionals i accions de formació per a adults desenvolupades pel Departament d'Educació, 
consistents en cursos preparatoris per a l'obtenció del graduat en Educació Secundària Obligatòria i 
formació en llengües estrangeres i en TIC per millorar les capacitats i augmentar la ocupació de les 
persones participants. 

En tots dos casos, no es disposa de dades mesurables sobre la seva alineació amb la previsió 
efectuada, per tant, és important revisar aquesta qüestió en els propers mesos per valorar en quina 
mesura existeix risc d'incompliment.  

5.1.2. Marc de rendiment  

Com ja s'apuntava en  l'apartat 5.1.1, l'objecte d'aquesta avaluació és mesurar el grau d'alineament 
dels resultats d'execució del PO fins al 31 de desembre de 2016 pel que fa a les previsions 
realitzades al Programa fins al final del període de programació. Aquest objectiu cobra més 
importància si cap, pel que fa als indicadors previstos en el Marc de Rendiment del Programa. És 
per això que aquest primer exercici avaluatiu corresponent al període de programació 2014-2020, 
és una eina útil i indispensable per realitzar una primera valoració sobre el grau alineament dels 
resultats obtinguts en els indicadors vinculats al marc de rendiment. 

No obstant això, previ a realitzar l'anàlisi sobre l'eficàcia dels indicadors del marc de rendiment, cal 
matisar diversos elements que han condicionat aquesta valoració i que són comunes per a tots els 
eixos:   

- A causa d'un dèficit de certificació en les operacions del PO, l'anàlisi duta a terme en 
aquest apartat s'ha fonamentat sobre les operacions seleccionades pels diferents 
beneficiaris fins a 31 de desembre de 2016. Per tant l'anàlisi de l'eficàcia verifica el grau 
d'eficàcia del Programa a través de les operacions seleccionades en relació amb el previst.  

- D'altra banda, per conèixer el valor previst a 2016 [2] s'ha dut a terme una extrapolació 
lineal entri en any basi i l'anualitat de 2023. Aquesta extrapolació lineal, malgrat que 
present limitacions per la linealitat que representa que no sempre s'ajusta a la realitat 
d'execució d'un PO, permet aproximar l'anàlisi a un escenari molt ajustat a la realitat i que 
en tot cas és completament vàlid per conèixer el grau d'evolució en aquest sentit.  

A continuació en la següent taula es mostren els valors resultants del mesurament del grau 
d'eficàcia: 



 

Taula 12 Grau d'eficàcia  indicadors del Marc de Rendiment 

Eix IIPP 

Valor previst 2018 (1) Valor previst 2016 (2) Valor observat 2016 (3) Grau de compliment 
(3/2)) 

Desviació (3-2/2) 
Grau d'eficàcia 

<50%baixa; 50-80% 
mitjana;>80%alta) 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

1A 

Despesa total 
executada 

22.484.442,65 €                   16.863.331,99 €  15.676.254,40 € 
93% -7,04 

Alta 

 Aturats, inclosos 
els de llarga 
durada 

43.100 43.624 86.724 32.325 32.718 65.043 3.578 2.854 6.432 11% 9% 10% 
-88,93 -91,28 

-
90,11 

Baixa Baixa Baixa 

2A 

Despesa total 
executada 38.153.910,25 €                   28.615.432,69 €  32.471.595,18 € 113%                                 13,48 €  Alta 

Participants en 
situació o risc 
d'exclusió social 

20.982 18.640 39.622 15.737 13.980 29.717 4.324 2.889 7.213 27% 21% 24% 
-0,73 -0,79 -0,76 

Baixa Baixa Baixa 

3A 

Despesa total 
executada 20.000.000,00 €                   15.000.000,00 €  1.188.134,68 € 8% -92,08 Baixa 

Persones amb 
ocupació, inclosos 
els treballadors per 
compte propi 

16.862 26.851 43.713 12.647 20.138 32.785 73 22 95 1% 0% 0% 

-0,99 -1,00 -1,00 

Baixa Baixa Baixa 



 

Els resultats que es deriven, malgrat que no són concloents lloc que s'han obtingut sobre  operacions 
seleccionades i no sobre operacions certificades, permetin intuir l'evolució que s'està produint tant en 
matèria de productivitat com sota la perspectiva financera. 

En primer lloc, l'element que més destaca és que per al cas dels indicadors de productivitat que 
alimenten el marc de rendiment, el grau d'eficàcia és baix en tots els casos. Observant-se un grau de 
compliment per sota del 30% en qualsevol dels eixos. 

En aquest sentit, l'eix 3, és el presenta una desalineació major pel que fa a la resta, amb un grau de 
compliment pràcticament nul pel que fa a les  previsions. Pel que és important  parar esment a 
l'evolució d'aquest eix en els propers mesos i valorar en quina mesura s'està ajustant l'execució a 
l'esperat.  

Sota el punt de vista financer, la situació és diferent. Per al cas de l'eix 1 com de l'eix 2, el grau 
d'alineament és pràcticament perfecte. Mentre que, a causa de la limitada execució de l'eix 3, amb 
prou feines s'ha produït despesa. Així, com ja ha estat indicat, és important un seguiment específic 
d'aquest eix per valorar en quina mesura experimenta un impuls i la seva evolució se situa més d'acord 
amb el previst.  

5.2. Eficiència 

Seguint les recomanacions de la guia per a l'elaboració de les avaluacions del PO FSE no procedeix 
l'anàlisi de l'eficiència a causa que els nivells d'execució són molt baix en el moment d'aquesta 
avaluació i els valors no serien explicatius del grau d'eficiència. 
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6. CONDICIONS EXANTE 

No procedeix  
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7. PRINCIPIS HORITZONTALS 

En aquest capítol s'analitza cadascun dels principis horitzontals i s'indiquen les accions dutes a terme 
per tenir en compte els mateixos.  

7.1. Igualtat entre homes i dones i no discriminació  

Com ja es va manifestar al Programa Operatiu, d'acord amb l'article 8 del Reglament (UE) nº 
1304/2013, els programes operatius del FSE han de fomentar la igualtat d'oportunitats per a tots, 
sense discriminació alguna per raó de sexe, raça o origen ètnic, religió o conviccions, discapacitat 
edat o orientació sexual. En aquest sentit, els programes poden recolzar mesures específiques 
encaminades a lluitar contra qual qualsevol tipus de discriminació, millorar l'accessibilitat de les 
persones amb discapacitat, afavorir la integració en l'ocupació i en l'educació i la formació de les 
persones més vulnerables, reforçar la seva inclusió social, reduir les desigualtats en termes d'estat 
de salut i accés als serveis socials, etc. 

A continuació es presenta l'anàlisi d'aquest apartat atenent a la següent distinció: 

 Igualtat d'oportunitats i no discriminació 

 Igualtat d'oportunitats entre homes i dones 

7.1.1. Igualtat d'oportunitats i no discriminació 

Pel que fa al principi d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, indicar que la pròpia peculiaritat del 
Fons Social Europeu requereix integrar amb caràcter transversal el mateix tant en la fase 
d'identificació de necessitats com en el propi disseny de les actuacions.  

En aquesta línia, és convenient destacar com aquest principi queda incorporat en els criteris rectors 
de bestiar de selecció d'operacions, dels quals es distingeixen dos nivells: 

- Amb caràcter obligatori (d'exigible compliment): 

Criteri 8. Respecte dels principis d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, conforme 
al descrit en el paràgraf segon de l'article 7 i apartat 5.3 de l'Annex I del Reglament 
(UE) 1303/2013. 

- Amb caràcter no obligatori (permeten avaluar la idoneïtat de l'operació seleccionable o 
prioritzar entre operacions que, en un escenari de recursos limitats, es presenten en 
concurrència): 

Criteri 6. Contribució de l'operació a fomentar la igualtat d'oportunitats per a tots, 
sense discriminació per raó de raça o origen ètnic, religió o conviccions, discapacitat, 
edat o orientació sexual, de conformitat amb l'establert en l'article 8 del Reglament 
(UE) 1304/2013. 

A continuació s'exposen les accions empreses per donar resposta a   aquest principi: 
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D'una banda, el PO FSE de Catalunya a través de la Prioritat d'Inversió 9.1 (INCLUSIÓN ACTIVA) i, 
concretament, l'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 de inserció), ha integrat 
les següents actuacions que van específicament dirigides a persones que es troben en situació o risc 
d'exclusió social, amb la finalitat d'afavorir la seva inserció laboral: 

 “Programa de Mesures actives d'inserció para persones destinatàries de la renda mínima 
d'inserció” (ORDRE EMO/220/2014 i ORDRE *EMO/200/2015). Es tracta d'itineraris i 
programes d'inserció sociolaboral per a diferents col·lectius en risc d'exclusió social. 

 “Programa de Treball i formació dirigit a persones en situació de desocupació beneficiàries 
de la Renda Mínima d'Inserció” (ORDRE EMO/174/2014, ORDRE EMO/243/2015, ORDRE 
EMO/244/2015 i RESOLUCIÓ TSF/2496/2016). Es tracta de programes mixts de formació i 
ocupació integrats per accions d'experiència laboral  i accions formatives ocupacionals de 
caràcter transversal com per exemple: competències digitals; competències lingüístiques; 
competències d'autonomia i iniciativa personal, aprendre a aprendre, competències 
matemàtiques, interacció amb el món físic, aplicació de les competències lingüístiques en la 
redacció de textos; salut laboral i prevenció de riscos.  

 “Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb 
discapacitat i/o malaltia mental” (ORDRE EMO/340/2014 i ORDRE EMO/225/2015). Es tracta 
d'itineraris d'inserció amb l'objectiu de facilitar l'adaptació social i laboral i afavorir la integració 
laboral al mercat de treball dels treballadors/as amb discapacitat amb especials dificultats 
d'inserció. 

D'altra banda, el PO FSE de Catalunya a través de la Prioritat d'Inversió 9.5 (EMPRENEDORIA 
SOCIAL) i, concretament, l'Objectiu específic 9.5.2 (Augmentar la contractació i mantenir en l'ocupació 
a les persones pertanyents a col·lectius en situació o risc d'exclusió social per part d'entitats 
d'economia social), ha integrat les següents actuacions que van específicament dirigides a persones 
que es troben en situació o risc d'exclusió social, amb la finalitat de facilitar l'accés a l'ocupació: 

 “Concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la 
millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc i situació d'exclusió social” 
(ORDRE EMO/199/2015). En aquest programa s'emmarquen les següents ajudes: 

 Ajudes per a la contractació de personal tècnic d'inserció per acompanyar en les accions 
formatives en competències transversals, hàbits laborals i millora de les habilitats 
personals i socials de persones pertanyents a col·lectius en situació o risc d'exclusió 
social, i per a l'orientació laboral i prospecció en l'empresa ordinària. 

 Ajudes per a la contractació de personal tècnic de producció per realitzar accions 
formatives en competències tècnic-professionals i per a l'adquisició d'hàbits laborals de 
persones pertanyents a col·lectius en situació o risc d'exclusió social. 

 Ajudes a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de 
l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social.  
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També cal destacar que, quant a l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, i en compliment de 
la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat, quan se seleccionen les operacions es verifica i 
garanteix que els centres compleixen la normativa en matèria d'accessibilitat. 

Aquestes mesures estan sent gestionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el 
Departament de Treball, Assumptes socials i Famílies. 

7.1.2. Igualtat d'oportunitats entre homes i dones 

Pel que fa al principi d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, assenyalar, tal com s'ha esmentat 
anteriorment, es tracta d'un principi amb caràcter transversal, integrat de manera específica en el cicle 
del programa. Així mateix, s'atén específicament a partir del disseny de diferents actuacions que 
permeten donar compliment al mateix.   

Alineat amb l'anterior, es produeix una integració en el marc dels criteris rectors de selecció 
d'operacions establerts en el marc del PO FSE 2014-2020 recullen expressament criteris dirigits al 
compliment d'aquest principi. Concretament s'assenyalen dos tipus: 

- Amb caràcter obligatori: 

Criteri 7. Respecte del principi d'igualtat entre dones i homes, conforme al descrit en 
el paràgraf segon de l'article 7 i apartat 5.3 de l'Annex I del Reglament (UE) 
1303/2013. 

- Amb caràcter no obligatori, és a dir, altres criteris que permeten avaluar la idoneïtat de 
l'operació seleccionable o prioritzar entre operacions que, en un escenari de recursos limitats, 
es presenten en concurrència: 

Criteri 4. Contribució de l'operació al foment de la igualtat d'oportunitats entre dones 
i homes, promovent, entre altres objectius, els següents: a) la participació sostenible 
de les dones al mercat laboral, fomentant la seva incorporació a l'ocupació i reduint 
la segregació (horitzontal i vertical) per motiu de sexe; b) l'eliminació i/o reducció dels 
estereotips de gènere que encara existeixen al mercat de treball, en l'educació i la 
formació; c) la conciliació de la vida privada i laboral i el repartiment equitatiu de 
responsabilitats familiars entre dones i homes. 

Criteri 5. Aplicació de la perspectiva de gènere en el disseny de l'operació. 

A més, cal destacar que l'Institut Català de les Dones, organisme encarregat de dissenyar, impulsar, 
coordinar i avaluar les polítiques de dones i per a les dones de la Generalitat de Catalunya i, en l'àmbit 
que ens ocupa, de vetllar pel compliment del principi horitzontal d'igualtat d'oportunitats entre dones i 
homes en les intervencions cofinançades amb Fons Europeus, té el repte de dissenyar estratègies 
transversals que garanteixin que totes les polítiques incorporin la perspectiva de gènere de les dones. 
El reconeixement de la igualtat de dones i homes està present en diversos nivells de l'ordenament 
jurídic català, comptant-se amb més de 25 anys de l'existència de polítiques de dones a Catalunya.  

Tant és així que, a partir de l'aprovació de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones 
i homes, el Govern ha d'elaborar i aprovar, en col·laboració amb l'Institut Català de les Dones, una 
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norma sobre la inclusió de clàusules relacionades amb la igualtat de dones i homes en els contractes 
i subvencions en l'àmbit d'actuació de l'Administració de la Generalitat, tal com estableix la disposició 
addicional segona disposa que en el termini de sis mesos a explicar des de l'entrada en vigor de la 
Llei. L'objecte de la mateixa és establir  i regular mecanismes i recursos per fer efectiu el dret a la 
igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.  

En termes generals, aquest enfocament dual està present al llarg de tot i el Programa Operatiu, doncs 
ja en la definició de les fites i metes l'abast queda desagregat entre homes i dones. Així mateix, el 
sistema d'indicadors també manté aquesta diferència en cada una de les Prioritats d'Inversió previstes 
al Programa Operatiu.  

Quant al procés d'implementació cal indicar que, amb la intenció de dirimir les desigualtats entre 
homes i dones, s'han previst actuacions en el marc del PO FSE 2014-2020 de Catalunya amb caràcter 
específic: 

 S'ha potenciat l'ús de clàusules socials en convenis, convocatòries de subvencions i 
contractacions públiques que promoguin la igualtat entre dones i homes. Per exemple, s'ha 
establert com a requisit per obtenir la condició de beneficiari l'adopció de mesures dirigides 
a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones, per així donar 
compliment a l'obligació de respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l'àmbit laboral. 

 S'han establert criteris de selecció d'operacions que integrin la promoció de la igualtat de 
gènere. Així, com persones destinatàries de les accions s'ha prioritzat la participació de 
dones. Per exemple, el Programa de Treball i formació, ORDRE EMO/243/2015 i ORDRE 
EMO/244/2015, per a la selecció de les persones destinatàries estableix que tant l'oficina de 
Treball com l'entitat beneficiària han de promoure la igualtat de gènere entre les persones 
candidates i/o participants. Així mateix, el mateix programa, mitjançant la RESOLUCIÓ 
TSF/2496/2016, estableix que tindran caràcter preferent les dones amb càrregues familiars. 

A continuació es detallen les accions empreses per integrar aquest principi: 

El  PO FSE de Catalunya, d'una banda, a través de la Prioritat d'Inversió 8.4 (IGUALTAT ENTRE 
HOMES I DONES) i, en concret, l'Objectiu específic 8.4.2 ((Re) integrar i mantenir al mercat laboral a 
les persones amb dependents al seu càrrec, a través de mesures de conciliació de la vida personal i 
laboral, i fomentar la igualtat de gènere en l'àmbit formatiu, educatiu i laboral), ha portat a cap les 
següents accions, dirigides a fomentar la igualtat entre dones i homes en l'ocupació, les relacions 
laborals i la qualitat de l'ocupació: 

 “Actuacions de formació on line i seminaris per al foment de la igualtat home-dona en les 
empreses”. Accions dirigides a l'organització i impartició d'activitats formatives, presencials i 
virtuals, amb l'objectiu de formar personal per facilitar l'aplicació de la perspectiva de gènere 
en les organitzacions i iniciar, consolidar i aprofundir les mesures d'igualtat, així com formació 
i difusió en matèria d'igualtat d'oportunitats de treball. 

 “Actuacions que fomenten el principi d'igualtat dona-home”. Accions d'ajuda a empreses i 
organitzacions per a l'elaboració i implementació de plans d'igualtat, que inclou 
assessorament tècnic i formació de les persones que participen en el disseny del pla d'igualtat 
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d'empresa les mesures de suport al mateix i ajudes per a l'elaboració i implantació d'un pla 
d'igualtat. 

Remarcar que, in quant a la garantia de l'aplicació de la perspectiva de gènere en les actuacions, 
aquestes han de complir la normativa en la matèria, especialment la Llei Orgànica 3/2007, 22 de març, 
per a la igualtat efectiva d'homes i dones, aprovada per les Corts Generals, i la Llei 17/2015, del 21 
de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel Parlament de Catalunya. D'aquesta 
manera,  s'aplica el principi d'igualtat d'oportunitats en l'elecció de les persones participants en els 
cursos de formació, ús de llenguatge no sexista, obligació de complir amb la normativa en matèria 
d'igualtat per poder beneficiar-se de les subvencions (per exemple, tenir un pla d'igualtat en empreses 
de més de 250 treballadors). 

D'altra banda, en les actuacions no dedicades específicament a promoure la igualtat entre dones i 
homes i no discriminació, s'han inclòs mòduls de formació complementària en els quals es tracta la 
igualtat entre dones i homes (entre altres aspectes) o es distribueix documentació i material informatiu. 

Aquestes mesures estan sent gestionades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el 
Departament de Treball, Assumptes socials i Famílies. 

9.1. Desenvolupament sostenible 

Com ja es va manifestar al Programa Operatiu, d'acord amb l’article 3 del Reglament (UE) nº 
1304/2013 estableix que els programes del FSE han de contribuir al desenvolupament sostenible i a 
la conservació, protecció i millora de la qualitat del medi ambient, recolzant el canvi a una economia 
de baixa emissió de carboni, adaptada al canvi climàtic, que faci un ús eficaç dels recursos i sigui 
mediambientalment sostenible. Això pot fer-se mitjançant la millora dels sistemes d'educació i 
formació que es precisen per a l'adaptació de les capacitats i qualificacions necessàries, la millora de 
les competències professionals i la creació de nous llocs de treball en sectors relacionats amb el medi 
ambient i l'energia. 

Al llarg del Programa Operatiu s'identifiquen actuacions específiques vinculades amb el 
desenvolupament sostenible de forma directa i, d'altra banda , el caràcter transversal d'aquest principi 
queda integrat tant en el diagnòstic com en el disseny de les actuacions de cadascun dels objectius 
específics.  

També és important remarcar la inclusió d'aquest principi a partir dels criteris rectors per a la selecció 
d'operacions. En aquest cas també s'assenyalen dos tipus de nivells: 

- Amb caràcter obligatori: 

Criteri 10. Respecte al principi de desenvolupament sostenible. 

- Amb caràcter no obligatori, és a dir, altres criteris que permeten avaluar la idoneïtat de 
l'operació seleccionable o prioritzar entre operacions que, en un escenari de recursos limitats, 
es presenten en concorrencia: 
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Criteri 7. Contribució de l'operació al desenvolupament sostenible i, en particular, a 
la protecció mediambiental, l'eficiència dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i 
l'adaptació al mateix, la biodiversitat i la prevenció i gestió de riscos. 

Quant a la implementació de les actuacions, aquests primers anys d'execució es destaquen accions 
que, de manera complementària als objectius pels quals han estat definides, contribueixen 
positivament al desenvolupament sostenible. Alguns dels exemples més significatius destacats en 
l'avaluació són els següents: 

El PO FSE de Catalunya, d'una banda, a través de la Prioritat d'Inversió 8.1 (ACCÉS A l'OCUPACIÓ) 
i, en concret, l'Objectiu específic 8.1.2 (Millorar l’ocupacionalitat especialment de les persones 
aturades i/o demandants d'ocupació, a través de l'adquisició i/o actualització de competències 
professionals), ha dut a terme la següent actuació: 

 “Cursos CIFO”. A la programació formativa desenvolupada pels Centres d'Innovació i 
Formació Ocupacional (CIFO), s'han desenvolupat algunes accions vinculades a l'àrea de les 
energies renovables i la sostenibilitat ambiental, entre les quals destaquen: Eficiència 
Energètica d'Edificis, Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques i Muntatge 
i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques. A més, les especialitats de muntatge i 
instal·lació inclouen obligatòriament un mòdul de prevenció de riscos i gestió ambiental amb 
l'objectiu que els futurs professionals, en l'exercici de la seva professió, respectin la normativa 
i minimitzin l'impacte mediambiental de la seva activitat. La resta d'accions formatives 
desenvolupades pels CIFO inclouen de manera obligatòria un mòdul de formació 
complementària en el qual s'imparteix sensibilització mediambiental a més d'igualtat de 
gènere i inserció laboral. 

El PO FSE de Catalunya també, a través de la Prioritat d'Inversió 8.3 (TREBALL PER COMPTE 
PROPI I EMPRENEDORIA) i, en concret, l'Objectiu específic 8.3.1 (Augmentar les competències 
emprenedores i incrementar el nombre d'empreses iniciatives de treball per compte propi sostenibles 
creades, millorant la qualitat i eficiència dels serveis de suport i de consolidació), ha dut a terme la 
següent actuació: 

 “Programa integral de foment del emprenedoria emmarcat al programa Catalunya Emprèn” 
(ORDRE EMO/374/2014). La ordre de bases reguladores estableix que les entitats 
beneficiàries desenvolupessin el seu pla de treball de manera que en les tasques 
d'assessorament fomentin que les empreses creades tinguin en compte criteris de defensa i 
protecció del medi ambient, entre uns altres. 

D'altra banda, el PO FSE de Catalunya a través de la Prioritat d'Inversió 8.7 (MODERNITZACIÓ DE 
LES INSTITUCIONS DEL MERCAT DE TREBALL I MILLORA DE LA RESPOSTA A les 
NECESSITATS DEL MERCAT LABORAL) i, en concret, l'Objectiu específic 8.7.1 (Millorar la qualitat 
i resposta de les institucions del mercat de treball i la seva coordinació en l'àmbit nacional i autonòmic 
a través de la seva modernització, incloent la creació de les estructures necessàries per a la 
implantació dels sistemes de Garantia Juvenil), ha dut a terme la següent actuació: 

 “Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AEDL), emmarcat a el  “Programa 
de suport al desenvolupament local” (ORDRE EMO/258/2014): l’objecte d'aquest Programa 
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de AEDL és l'engegada, en cooperació amb altres actors, de projectes que afavoreixin la 
dinamització social i econòmica del territori d'actuació, amb la finalitat de crear, mantenir i 
diversificar l'activitat econòmica territorial generadora d'ocupació, mitjançant la contractació 
dels agents d'ocupació i desenvolupament local. 

La funció dels agents d'ocupació i desenvolupament local és executar un o alguns dels 
projectes inclosos en el Pla d'acció de desenvolupament econòmic local de les entitats 
sol·licitants, amb l'objectiu de dinamitzar de forma socioeconòmica el territori d'actuació 
reforçant el potencial endogen del mateix i propiciant la seva diversificació productiva, en 
concertació entre agents del territori, amb la finalitat de generar activitat econòmica i ocupació. 
Per tant, en funció de les característiques i necessitats del territori en el qual intervenen, les 
activitats previstes en els plans de treball dels agents d'ocupació i desenvolupament local es 
deuran desenvolupar en els àmbits següents: 

a) Desenvolupament social. 

b) Dinamització sectorial. 

c) Dinamització empresarial. 

d) Desenvolupament territorial. 

i) Organització i cooperació per al desenvolupament. 

f) Sistemes d'informació territorial. 

Finalment , el PO FSE de Catalunya a través de la Prioritat d'Inversió 9.1 (INCLUSIÓ ACTIVA) i, 
concretament, l'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), ha integrat 
les següents actuacions que van específicament dirigides a persones que es troben en situació o risc 
d'exclusió social, amb la finalitat d'afavorir la seva inserció laboral: 

  “Programa Treballo i formació dirigit a persones en situació de desocupació beneficiàries de 
la Renda Mínima d'Inserció” (ORDRE EMO/174/2014, ORDRE EMO/243/2015, ORDRE 
EMO/244/2015 i RESOLUCIÓ TSF/2496/2016). Aquests programes inclouen el mòdul 
formatiu “Interacció amb el món físic” i que el seu objectiu és interactuar amb el mitjà físic i 
desenvolupar-se de manera eficaç. Els continguts són els següents: conceptes 
mediambientals bàsics; el medi ambient i la seva conservació; la teoria de les tres erres 
(reduir, reutilitzar i reciclar), la salut física, mental i emocional; salut i higiene. 

D'altra banda,  donada la naturalesa d'aquest fons, no s'han previst accions específiques per 
promoure el desenvolupament sostenible. No obstant això, s'indica als beneficiaris la necessitat de 
complir la legislació vigent en la matèria i es comprova que es reculli en les seves normes reguladores.  
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8. CONTRIBUCIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 

No procedeix  



Informe d'avaluació del PO FSE 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya 74 

9. INFORMACIÓ ADDICIONAL 

En aquest capítol l'anàlisi es divideix en dos àmbits d'anàlisis: 

- Cooperació transnacional. 

- Innovació Social. 

a) Cooperació transnacional 

El tractament de la cooperació transnacional és heterogeni en funció de l'eix prioritari que es tracti: 

Particularment per a l'eix 1 i l'eix 2 l’impuls de la internacionalització i la promoció de la mobilitat de la 
població activa ha constituït una de les línies estratègiques de l'Estratègia Catalana per l'Ocupació 
2012-2020, que es concreta en: incorporar les oportunitats laborals, augmentar la col·laboració entre 
serveis d'ocupació de diferents administracions i organitzacions a nivell europeu i internacional, 
impulsar la mobilitat professional i formativa a Europa i altres regions emergents del món, i aprofitar 
els recursos existents en la Generalitat i a les xarxes internacionals constituïdes per implementar 
programes d'intercanvi de coneixement. 

Si ben no s'inclouen accions concretes relatives a la cooperació transnacional en aquest eix, en les 
actuacions desenvolupades sota la prioritat d'inversió 8.7 (MODERNITZACIÓ DE LES 
INSTITUCIONS DEL MERCAT DE TREBALL I MILLORA DE LA RESPOSTA A les NECESSITATS 
DEL MERCAT LABORAL) des del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, es promou la participació 
a la Xarxa EURES d'aquells demandants que així ho sol·liciten. 

Així mateix, convé assenyalar que Catalunya participa al Programa de Cooperació Territorial 
INTERREG V-A ESPANYA-FRANÇA-ANDORRA (POCTEFA 2014-2020) i al Programa Operatiu 
Interreg V-B MED 2014-2020 aprovat per la Comissió Europea el 2 de juny de 2015, per la qual cosa 
a través de tots dos instruments s'afavoreix de manera directa la cooperació transnacional.  

En el cas de l'eix 3, l'impuls d'aquesta matèria es concreta a partir d'incorporar les oportunitats laborals 
que es gestionen mitjançant la xarxa EURES a l'activitat de les Oficines de Treball del SOC, 
augmentar la col·laboració entre serveis d'ocupació de diferents administracions i organitzacions a 
nivell europeu i internacional, impulsar la mobilitat professional i formativa a Europa i altres regions 
emergents del món, i aprofitar els recursos existents en la Generalitat i a les xarxes internacionals 
constituïdes per implementar programes d'intercanvi de coneixement. 

Concretament en el marc d'aquest eix s'està contribuint a això formant en llengües estrangeres, a 
través de la prioritat d'inversió 10.3 (millora de l'accés a l'aprenentatge permanent), ja que es tracta 
d'un requisit imprescindible perquè es produeixin intercanvis o per facilitar la mobilitat laboral 

b) Innovació social 

Si ben el PO de la Generalitat de Catalunya no contempla accions específiques a favor de la innovació 
social, el mètode de funcionament global de l'organisme intermedi integra aquest principi. D'altra 
banda, les operacions previstes en el marc del Programa  contribueixen moderadament a innovar en 
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el disseny i en els processos de gestió dels serveis públics d'ocupació, d'acord amb la línia estratègica 
7 de l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020. 

Amb caràcter específic, cal destacar en aquest sentit tant les Estratègies, projectes i accions a nivell 
local inclosos en la prioritat d'inversió 8.1, en les quals intervenen tots els agents locals en 
col·laboració públic-privada com les accions de modernització del Sistema d'ocupació de Catalunya 
que es finançaran a través de la prioritat d'inversió 8.7 (Modernització de les institucions del mercat 
de treball i millora de la resposta a les necessitats del mercat laboral), l'aspecte del qual més innovador 
és la implementació i extensió del model de concertació territorial. 

No obstant això, la innovació social està cobrant un protagonisme especial i per tant des del SOC 
s'ha desenvolupat la necessitat d'adequar els seus mètodes de funcionament per oferir polítiques 
socials noves, més eficients i premiant la solució innovadora amb la integració als diferents 
actors i/o usuaris/as. Per a això està previst impulsar mètodes de treball i d'anàlisis molt vinculades al 
desenvolupament de la innovació social, tals com: 

 La identificació de noves, cobertes o no cobertes adequadament les necessitats socials 

 Desenvolupament de noves solucions en resposta a aquestes necessitats socials 

 Avaluació de l'eficàcia i de l'impacte amb metodologia contrafactual de les noves solucions 
per satisfer les necessitats socials i conèixer en major mesurada l'impacte de les polítiques 
públiques.  

 Ampliació de les innovacions socials eficaces 

No obstant això, serà a partir de l'anualitat 2017 quan es podran valorar l'abast i resultats que es 
produeixin en aquesta matèria en termes globals sobre la política pública dirigida des del SOC.  
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10. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS  

c) Conclusions  

Respecte a l'anàlisi de l'estratègia del Programa, s'observa que l'estructura de programació proposada 
presenta una adequada complementarietat amb l'estratègia en termes macro i està alineada amb els 
objectius dels programes plurianuals. Així, el PO FSE de la Generalitat de Catalunya, adequa la seva 
estratègia per abordar els seus reptes i prioritats existents i que han estat identificades 
convenientment.  

Complementàriament, el Programa manifesta elevades complementarietats amb la política europea, 
constituint ser d'aquesta manera un instrument eficaç per afrontar els reptes de la política europea. 

En relació amb la lògica d'intervenció del programa, i després de la revisió actualitzada dels principals 
indicadors socioeconòmics que han influït a la programació, s'observa que existeix una adequada 
alineació entre la lògica d'intervenció de cadascun dels eixos amb l'estratègia prevista i els resultats 
o canvis esperats. En aquest sentit es conclou que, en termes generals, existeix una vinculació 
positiva dels reptes i necessitats amb l'estratègia definida.  

Per a aquest àmbit es conclou que el context socioeconòmic que va determinar o va condicionar la 
programació contínua i permet donar continuïtat a l'estratègia del Programa. És per això que es pot 
afirmar que els eixos d'intervenció estan en total coherència amb l'estratègia prevista al Programa i a 
priori no seria necessari realitzar un plantejament de la programació amb la incorporació o supressió 
de Prioritats d'Inversió i/ Objectius Específics per aquest motiu.  

Quant a l'evolució del programa, com s'ha comentat al llarg del present informe, de les dades 
corresponents als indicadors de resultats i productivitat no es poden extreure conclusions rellevants 
sobre l'avanç en les fites plantejades al Programa Operatiu, tenint en compte que gran part de la 
programació iniciada en el marc del Programa Operatiu està en fase d'execució, per la qual cosa les 
dades o no estan consolidats o són parcials.  

És per això que aquesta avaluació, d'acord amb l'establert en el Pla Específic d'Avaluació de 
Catalunya s'ha centrat, d'una banda a identificar aquells aspectes qualitatius susceptibles de millora 
en la implementació de les polítiques cofinançades pel FSE i, d'altra banda, a centrar esforços a 
millorar les metodologies d'avaluació d'aquestes polítiques amb la finalitat de valorar l'impacte directe 
atribuïble al FSE en les persones i el territori (impactes socials). 

Per avaluar aquells aspectes qualitatius susceptibles de millora, s'ha utilitzat dues fonts d'informació; 
d'una banda, el contingut de les reunions bimensuals de seguiment de FSE que internament el SOC 
realitza del Programa Operatiu amb els responsables dels programes executats pel propi SOC i les 
entitats beneficiàries, i per un altre les avaluacions específiques realitzades paral·lelament. 

Les principals conclusions extretes d'aquestes reunions van ser les següents: 

- En les operacions cofinançades que es van iniciar en el 2014 i part de 2015, no es van recollir 
al principi de l'execució de les accions les dades de les persones destinatàries la informació 
relativa a les dades sensibles i socioeconòmics que formen part dels indicadors. La 
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conseqüència evident és que si no estan incorporats en les bases de dades oficials, resulta 
més difícil aconseguir les fites i metes fixats parar determinats indicadors, la qual cosa pot 
tenir repercussions financeres. Si ben el SOC ha intentat recuperar aquesta informació a 
posteriori de l'execució, mitjançant l'enviament de cartes certificades als participants, el 
resultat d'aquesta mesura ha estat poc fructífer. 

- Les entitats beneficiàries, especialment les entitats executores finals dels programes,  es 
queixen reiteradament de la quantitat i el cost en recursos humans i temps que es dedica al 
reporti de tota la informació durant l'execució i posterior justificació documental. En aquest 
sentit, si bé està totalment justificat que el SOC requereixi tota la informació necessària per a 
la justificació d'aquests fons públics,  també és cert que la simplificació administrativa ha de 
ser el camí a seguir. Actualment el SOC ha incorporat mesures de simplificació com el tant 
alçat per a costos indirectes en diferents programes, i s'ha començat a treballar en la línia de 
la justificació de costos mitjançant el sistema de mòduls. 

- Finalment, una de les observacions realitzades per les entitats col·laboradores en l'execució 
dels programes és la temporalitat d'execució d'aquests programes subjectes a les 
convocatòries anuals. Especialment en aquells programes que estan dirigits a col·lectius 
d'alta vulnerabilitat d'inserció laboral amb els quals cal treballar en un itinerari personalitzat 
que abasta més d'un any, per la qual cosa sol·liciten que les convocatòries tinguin caràcter 
plurianual. Referent a això,  el SOC ha manifestat en aquestes reunions de seguiment que 
pretén anar reduint el nombre de convocatòries que agrupin programes per reduir d'una 
banda la càrrega de gestió i per un altre ampliar els períodes d'execució ( per exemple la 
convocatòria de MARMI que actualment és anual passarà a ser de tres anys) 

En relació a les avaluacions específiques, s'ha realitzat l'avaluació qualitativa i quantitativa de tres 
programes cofinançats amb el FSE i que van finalitzar a mitjan 2016: programa Treballo i Formació, 
programa de Mesures actives d'Inserció (MARMI) -tots dos programes destinats a persones 
beneficiàries de la Renta Mínima d'Inserció- i del Programa Catalunya Emprèn –destinada a 
l'autoocupació-. Cadascuna de les avaluacions ha desenvolupat una metodologia pròpia i un elenc de 
conclusions i recomanacions vinculades als resultats.  

Amb aquestes tres avaluacions s'ha avaluat l'impacte social, en termes d'inserció laboral i increment 
de la ocupabilitat i en una d'elles, l'avaluació referida al Programa de Treball i Formació, s'ha utilitzat 
una metodologia d'impacte  contrafactual per mesurar l'impacte net de la política cofinançada en les 
persones. 

El resultat d'aquestes avaluacions s'adjunta en document annexo. 

Finalment, quant als principis horitzontals, amb caràcter general es pot concloure que ocupen un lloc 
notable en el disseny de la programació del PO FSE. Aquests han estat integrats i tinguts en compte 
en la pròpia decisió del Programa Operatiu, així mateix, han ocupat un lloc important en la descripció 
dels criteris rectors per a la selecció d'operacions en el marc que ens ocupa a través de la incorporació 
de criteris amb caràcter obligatori i no obligatori. Per tant es pot afirmar que s'està evolucionant 
positivament amb respecte la implementació d'actuacions concretes que permeten contribuir al 
desenvolupament i fortalesa dels mateixos.  
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d) Recomanacions  

A col·lació de les conclusions identificades, s'articulen les següents recomanacions: 

 Recomanació 1. 

S'insta a revisar i actualitzar permanentment la situació socioeconòmica i contextual de la 
comunitat per valorar de manera contínua la idoneïtat de l'estratègia prevista en el PO FSE 2014-
2020 de la Generalitat de Catalunya. 

 Recomanació 2.  

Pel que fa a l'obligació d'intentar recaptar informació relativa a les dades sensibles i 
socioeconòmics que formen part dels indicadors del PO FSE de Catalunya es recomana que el 
SOC consolidi en els seus sistemes d'informació aquesta informació per garantir la recollida i 
traçabilitat de la mateixa. 

 Recomanació 3. 

De cara a afavorir la reducció de la càrrega administrativa, la recomanació en aquesta apartat és 
avançar en la simplificació administrativa sense menyscabar la pista d'auditoria i traçabilitat de 
les justificacions. 

 Recomanació 4.  

Fruit de l'anàlisi en profunditat que s'ha dut a terme sobre tres programes d'especial interès i a 
partir de l'ús de metodologies innovadores d'avaluació, es valora positivament  que al llarg del 
període d'execució del PO, s'articulin nous exercicis avaluats que permetin aprofundir de manera 
específica sobre aquelles qüestions d'especial interès en el marc de Fons Social en la Generalitat 
de Catalunya.  
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ANNEXOS. INFORMES D'AVALUACIÓ ESPECÍFICS  

- PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ (CONVOCATÒRIA 2015)    
- PROGRAMA MARMI (CONVOCATÒRIA 2014)                                     
- PROGRAMA DE SUPORT AL EMPRENEDORIA (CONVOCATÒRIA 

DE 2015) 


