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1. ESTRATÈGIA PER A LA CONTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA OPERATIU A 

L'ESTRATÈGIA DE LA UNIÓ PER A UN CREIXEMENT INTEL·LIGENT, 

SOSTENIBLE I INTEGRADOR I A L'ASSOLIMENT DE LA COHESIÓ ECONÒMICA, 

SOCIAL I TERRITORIAL 

 

1.1 Estratègia per a la contribució del programa operatiu a l'estratègia de la Unió per a un 

creixement intel·ligent, sostenible i integrador i assolir la cohesió econòmica, social i 

territorial 

 

1.1.1. Descripció de l'estratègia del programa per contribuir a l'aplicació de l'estratègia de la 

Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador i aconseguir la cohesió econòmica, 

social i territorial. 
 

EL PROCÉS DE DEFINICIÓ ESTRATÈGICA 

L'estratègia del PO FSE de Catalunya 2014-2020 s'ha dissenyat a partir de: 

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

educació i formació–, sintetitzada en una matriu DAFO –de debilitats, amenaces, fortaleses i 

oportunitats–, que ha permès identificar les principals necessitats i reptes a abordar a Catalunya 

per contribuir a aconseguir la cohesió econòmica, social i territorial, així com les oportunitats i 

potencialitats del territori que s'han d'aprofitar. 

Mitjançant el diagnòstic realitzat, basat en fonts estadístiques oficials, s'ha establert la situació de 

Catalunya de manera comparativa amb les regions espanyoles i europees en el marc dels 

objectius temàtics del FSE 2014-2020, i se n'ha analitzat la posició en relació amb el compliment 

dels objectius per al 2020 de l'estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i 

integrador “Europa 2020”. 

◙ L' anàlisi dels plans i estratègies en vigor , a fi de garantir que la programació de l'FSE 

contribueixi tant al desenvolupament de la política de cohesió de la Unió com a la consecució 

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

contra la pobresa i lexclusió social, leducació i la formació. 

◙ I l'organització d'un ampli procés participatiu -descrit a la secció 7 d'aquest document-, en 

què una pluralitat d'agents del territori ( Generalitat de Catalunya , administració local, 

organitzacions empresarials, sindicats, cambres de comerç, entitats del tercer sector, etc.) ha fet 

les seves aportacions a les anàlisis anteriors i ha contribuït a la definició de les línies 

estratègiques del programa. 
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Així, l'estratègia per al PO ha estat fruit d'un consens ampli tant en la concreció dels reptes 

principals a què s'ha d'enfrontar l'FSE a Catalunya en el període 2014-2020 com en la definició 

dels objectius específics del programa. 

ELS PRINCIPALS REPTES DEL FSE A CATALUNYA AL PERÍODE 2014-2020 

L'informe diagnòstic i els resultats del procés participatiu han posat de manifest els principals 

desafiaments a què la CA s'enfronta en el període 2014-2020, i els elements que contribuiran 

positivament a la superació dels mateixos, configurant la situació de partida que es descriu : 

◙ Durant el 2005-2013 es va produir a Catalunya un estancament i reculada dels principals 

indicadors d'activitat econòmica, en línia amb el que va passar a la resta d'Espanya ia la UE. En 

particular, la taxa de creixement mitjà interanual del PIB català entre el 2001-2013 va ser de 

l'1,3%, en dues fases clarament diferenciades: primera fase expansiva (2001-2007) l'economia va 

créixer al 3,3% de mitjana; segona fase recessiva (2008-2013) l'economia va decréixer un 1,1% 

de mitjana anualment. 

A la situació de crisi econòmica, de caràcter conjuntural, cal afegir-hi una sèrie de dades que 

assenyalen debilitats estructurals de l'economia catalana: 

- Catalunya compta amb un teixit empresarial molt concentrat territorial (al voltant de l'àrea 

metropolitana de Barcelona) i sectorialment (en activitats de serveis), i amb un gran predomini 

de petites empreses , sent la manca més gran un factor que impedeix una major competitivitat 

empresarial i una capacitat més gran de generació d'ocupació. En efecte, el 94,7% del parc 

empresarial català el constitueixen persones autoempleades i microempreses (menys de 10 

persones treballadores). 

- destaca la persistent situació de dificultat d'accés al crèdit o altres fonts alternatives de 

finançament empresarial, que alhora dificulta la introducció de canvis estratègics que 

incrementin la competitivitat del teixit productiu. 

◙ El context conjuntural i estructural de debilitat econòmica s'ha transmès automàticament al 

mercat de treball català, on s'identifiquen un conjunt de debilitats i reptes estratègics. Per 

començar, sembla que l'evolució a l'alça de la població activa s'ha estancat el 2010 i el 2011, 

segurament a causa de l'envelliment de la població ia la reducció dels fluxos d'immigració en els 

darrers anys, i fins i tot el nombre de persones joves que emigren a l'estranger , dels emigrants 

que tornen al seu país i del desànim de les persones en situació d'atur que, a causa de la manca 

d'expectatives laborals, passen a considerar-se inactives. La població activa se situa en 3.685.500 

persones el 2013, amb una taxa del 77,2%, per sobre de la mitjana de la UE-27, que no arriba al 

72%. 
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Una comparació de les dades de població ocupada el quart trimestre del 2013 respecte al quart 

trimestre del 2008 ens mostra una pèrdua de 530.000 llocs de treball en els darrers 5 anys, per 

situar la població aturada a Catalunya en 820.400 persones, i aquesta és la principal debilitat 

estratègica del mercat de treball català actualment. En efecte, la taxa d'ocupació de la població 

de Catalunya, calculada per a la franja de població de 20 a 64 anys segons la metodologia 

d'EUROSTAT, se situa al 63,2%, clarament per sota de la mitjana de la UE-27 , que està per 

sobre del 68%. 

La conseqüència immediata de la pèrdua d'ocupació ha estat, d'una banda, l' elevada taxa d'atur 

al conjunt de la població (23,4% el 2013) que, si bé és lleugerament inferior a l'estatal (26,4% a 

2013), és molt superior a l'europea (10,8% per a la UE-27 el 2013) i, d'altra banda, l'elevada taxa 

d'atur de determinats col·lectius: 

- La desocupació és un problema especialment important per a la població juvenil catalana, la 

taxa d'atur de la qual el 2013 se situava en el 50,7%, duplicant la taxa europea (23,3%), i com a 

resultat d'un increment molt brusc als darrers anys (el 2007 es registrava un mínim en el 13,5%). 

L' elevada taxa d'atur juvenil suposa un repte important, a causa de la tendència a l'emigració 

dels joves amb estudis universitaris, els de més qualificació, per manca d'oportunitats a 

Catalunya. En un altre sentit, són diversos els motius pels quals els joves són un col·lectiu 

prioritari d'intervenció per als propers anys: la població juvenil, amb una temporalitat i 

parcialitat per sobre de la mitjana de la població ocupada, acusa especialment la situació de 

dualitat del mercat de treball, cosa que dificulta la seva inserció i permanència; a banda, el nivell 

educatiu és una variable determinant en el procés dinserció laboral, per la qual cosa la baixa 

qualificació dels joves incrementa exponencialment les dificultats dinserció. 

Dins del col·lectiu juvenil és especialment preocupant, per les pèrdues potencials que implica de 

capital humà, capacitat productiva i creixement econòmic, el cas de les i els joves que no estan 

ocupats, ni en processos d'educació o formació (NOEF) . En el cas de Catalunya, l‟atenció a 

aquest col·lectiu suposa un repte estratègic especialment important, ja que la seva presència amb 

relació al total de joves (21%) és superior a la mitjana espanyola i europea (18,8% i 13,2%) 

respectivament). A aquest efecte, cal impulsar i consolidar la Garantia Juvenil en els termes 

acordats per la UE, tasca que s'abordarà, a l'àmbit del FSE, a través del POEJ, que combinarà els 

recursos de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil amb recursos del FSE amb la mateixa finalitat. Això 

no obstant, cal assenyalar que el col·lectiu de joves NOEF és heterogeni i, per tant, el POEJ 

desenvoluparà estratègies diferents en funció dels nivells formatius. 

- La majoria de les persones aturades a Catalunya, en concret més de la meitat (el 57,7% el 

2013), ho són de llarga durada , és a dir, per un període superior a 12 mesos, fet que 

constitueix una debilitat afegida a l'elevada taxa de atur. El temps de durada a la desocupació és 

un dels factors crítics per superar la situació d'atur, ja que com més durada de la desocupació, 

menor probabilitat d'abandonar aquesta situació, menor cobertura de la prestació contributiva i, 

per tant, més probabilitat d'entrar en situació d'insuficiència de rendes i, alhora, més risc 

d'exclusió social. Per aquests motius, la promoció de l'ocupació i la capacitació professional de 
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les persones que fa més temps que estan a l'atur ha de ser pedra angular de l'estratègia del 

programa. 

- La taxa d'atur de les persones més grans de 45 anys ha seguit una tendència clarament 

ascendent a Catalunya, situant-se actualment per sobre de la mitjana espanyola (21,2% el 2013). 

La intervenció específica de les polítiques d'ocupació sobre aquest col·lectiu ha de partir de la 

necessitat d'aprofitar l'experiència i la qualificació de les persones treballadores en aquesta franja 

d'edat, incrementar la taxa d'ocupació i augmentar l'edat mitjana de sortida del mercat laboral. 

- D'altra banda, les persones aturades de baixa qualificació constitueixen un col·lectiu amb 

àmplia presència a Catalunya (prop de 280.000 persones el desembre del 2013), a causa del 

model de creixement econòmic desenvolupat abans de la crisi, intensiu en aquest tipus de perfils. 

El nivell de qualificació de les persones treballadores està directament relacionat amb les seves 

possibilitats dinserció laboral, de manera que a una major qualificació la possibilitat de sortir de 

la situació de desocupació augmenta. El context internacional d'economia globalitzada i 

necessitat de generació de llocs de treball d'alta qualificació i més valor afegit suposa també un 

incentiu per actuar sobre aquestes persones. 

- Un altre col·lectiu destacat és el de les persones amb discapacitat, que mostra històricament 

una taxa d'activitat molt baixa, concretament del 35% el 2012. Durant els darrers cinc anys 

(2008-2013), l'atur registrat entre les persones amb discapacitat a Catalunya s'ha incrementat un 

156%, en relació amb el 91% de la població general al mateix període. Determinats estereotips 

associats a una suposada manca de productivitat de les persones amb discapacitat condicionen la 

seva inserció al mercat laboral provocant, més enllà de la baixa participació, la seva concentració 

en determinats sectors d'escàs valor afegit. 

- Requereixen també atenció especial les persones provinents de la construcció i la indústria , 

en ser aquests els sectors que s'han vist més afectats per la caiguda de l'ocupació a Catalunya en 

termes absoluts, amb uns 190.000 llocs de treball perduts en cada cas. En termes relatius, la 

pitjor part ha estat per a la construcció, amb un 52% menys de persones ocupades. La forta 

caiguda de l'ocupació a la indústria pot suposar una amenaça per a la generació futura 

d'ocupació, atès el caràcter estratègic del sector industrial i la seva capacitat d'arrossegament cap 

a altres sectors. A més, la disminució de l'ocupació industrial comporta com a conseqüència una 

estructura productiva encara menys diversificada i més especialitzada en els serveis. 

- Finalment, és palesa la vulnerabilitat davant del mercat de treball que tenen altres col·lectius 

com les persones perceptores de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) i de Renda Garantida 

de Ciutadania (RGC) , la pròpia definició dels quals implica que no tenen mitjans econòmics 

suficients per a atendre les necessitats essencials de la vida quotidiana i la presència de les quals 

s'ha incrementat en més del 80% durant el període 2007-2012, o les persones sota mesures 

judicials tant en centres d'internament com amb mesures en medi obert, entre d'altres. 
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◙ Pel que fa a la població emprada per compte propi a Catalunya, aquesta ascendia, a finals 

de 2013, a 494.000 persones, una xifra que representa el 17,2% del total de població empleada, i 

que és inferior a la taxa mitjana espanyola , per fet que suposa una possibilitat estratègica a 

desenvolupar en els propers anys en el marc del programa. La pràctica totalitat de les persones 

empleades per compte propi a Catalunya són treballadores independents, empresàries o membres 

d'una cooperativa. 

Pel que fa a les persones treballadores autònomes, moltes dependents econòmicament d'una o 

dues empreses per a les quals treballen habitualment, convé assenyalar que no estan subjectes als 

beneficis de la formació de demanda de les empreses per a les quals treballen i, d'altra banda, 

presenten dèficits formatius en tot allò que fa referència a la gestió empresarial. Són tots ells 

també motius suficients per generar una intervenció estratègica específica per a aquest col·lectiu. 

Pel que fa a la dinàmica de creació d'empreses, la taxa d'activitat emprenedora de Catalunya, 

mesurada pel Global Entrepreneurship Monitor , i que calcula el percentatge de població adulta 

(18 a 64 anys) que ha iniciat una activitat empresarial en els darrers 42 anys mesos (3 anys i 

mig) se situava l'any 2012 al 7,9%, per sobre del nivell europeu (7,6%) i per sobre de la mitjana 

espanyola (5,7%), implicant un total de 385.900 persones en algun procés emprenedor. No 

obstant això, la mortalitat de les empreses de creació recent és elevada, per la qual cosa es 

requereixen programes de suport per millorar-ne la supervivència. 

◙ En l'àmbit de l'ocupació, es constata també que persisteixen les diferències entre homes i 

dones en l'accés i la participació a l'ocupació: 

- D'una banda, la taxa d'activitat de les dones, malgrat l'evolució a l'alça seguida durant els 

darrers anys, encara se situa 10 punts per sota de la dels homes a finals de 2012 (72,2% enfront 

de 82 ,2%), cosa que mostra la menor participació femenina al mercat de treball . 

- D'altra banda, malgrat la convergència que s'ha registrat els darrers anys entre les taxes 

d'ocupació masculina i femenina, a causa del major impacte de la crisi als sectors més 

masculinitzats, les diferències són encara importants, i mostren una taxa d'ocupació per a les 

dones (59,4%[1]) inferior a 8 punts a la masculina. 

- Aquestes diferències de gènere s'aprecien també en l'ocupació per compte propi, que encara és 

molt menys present entre les dones (13,0% enfront del 21,1%) a Catalunya, i també en relació 

amb les dones espanyoles en conjunt (13,5%). Així mateix, la taxa dactivitat emprenedora de 

les dones és inferior a la masculina. 

- En termes de condicions laborals i qualitat a la feina , les bretxes de gènere són encara més 

evidents, com mostren les dades d' ocupació a temps parcial (molt més present entre les dones), 
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les de salaris (inferiors en les dones en una mitjana d'aproximadament 3 € per hora treballada) i, 

també, els de conciliació de la vida laboral i personal , segons els quals les dones dediquen el 

doble de temps que els homes a les tasques de la llar i familiars, cosa que dificulta 

manifestament les seves possibilitats de participació al mercat laboral. 

Cal destacar també que les debilitats i necessitats estratègiques de Catalunya no són homogènies 

a tot el territori. Així, la demarcació més afectada pel problema de la desocupació és 

Tarragona , amb una taxa d'atur superior al 27%, mentre que, per contra, Lleida mostra una 

elevada capacitat de resistència a la crisi econòmica en termes d'ocupació, amb una taxa d'atur 

inferior al 15%. Aquest és un fet destacable i mereixedor d'atenció a la programació estratègica, 

ja que el 2005 les taxes d'atur eren similars a totes les demarcacions catalanes. 

A nivell comarcal, el mapa de l'atur registrat a Catalunya mostra, una presència més gran d'atur 

registrat a les comarques de Tarragona, una major desocupació a les zones costaneres , tant la 

Costa Daurada com la Costa Brava , més dependents del turisme, que a les zones dinterior o de 

muntanya. En concret, les comarques d' Anoia, Baix Penedès i Garraf , a cavall entre Tarragona 

i Barcelona, es mostren especialment vulnerables en termes de desocupació, amb un 27,6% 

d'atur registrat en el cas del Baix Penedès . Per contra, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la 

Vall d'Aran , totes elles de Lleida i de l'àmbit territorial del Pirineu, presenten les taxes més 

baixes d'atur, fins i tot per sota del 10% en els dos darrers casos. 

Inclusió i protecció social 

◙ La dinàmica negativa del mercat laboral descrita anteriorment es tradueix automàticament en 

un impacte pervers pel que fa a les xifres de pobresa i exclusió social a Catalunya en els darrers 

anys. Així, els nivells actuals de persones en risc de pobresa o exclusió social, així com de 

persones que viuen a llars amb baixa intensitat de treball i de persones en situació de 

privació material severa, tots ells indicadors clau en el marc dels objectius de la estratègia 

Europa 2020, han seguit una clara evolució a l'alça i registren valors elevats i insuportables 

socialment, per la qual cosa el programa operatiu ha de planificar actuacions específiques per 

combatre'ls. 

En concret, un total de 1.764.043 persones es trobaven el 2012 a Catalunya en risc o en 

situació d'exclusió social , cosa que representava el 23,3% de la població total, afectant en 

major proporció les dones i la població infantil . A part, un 11,5% de la població catalana viu a 

llars amb baixa intensitat laboral i un 7,4% viu en condicions de privació material severa, xifra 

aquesta última que, si bé és millor que la xifra per al conjunt de la UE-27 (19,2%) no deixa de 

ser alarmant. 
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Educació i formació 

◙ En l'àmbit de l'educació i la formació, cal destacar els aspectes següents: 

- La principal debilitat de Catalunya la constitueix l' elevada taxa d'abandó escolar prematur , 

que dificulta especialment la inserció laboral de la població juvenil. La taxa d'abandó escolar 

prematur comptabilitza el percentatge de població de 18 a 24 anys que abandona els estudis un 

cop finalitzada l'etapa secundària obligatòria. En el cas de Catalunya, durant el període de crisi 

econòmica la taxa s'ha reduït de manera considerable des de l'any 2008 (33,2%) fins arribar al 

24,4% l'any 2013. Si bé la taxa evoluciona favorablement situa per sota de la mitjana espanyola, 

està encara molt per sobre de l'europea, a la qual actualment doblega, per la qual cosa assolir 

l'objectiu marcat en l'estratègia Europa 2020 (15%) suposa segurament el repte estratègic més 

gran al qual s'enfronta Catalunya en l'àmbit de l'educació els propers anys. Per això, la 

Generalitat de Catalunya ha dissenyat un Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya per 

al període 2012-2018 amb l'objectiu de reduir la taxa d'abandonament escolar prematur fins al 

15% a finals del 2018. ha previst finançar el Pla a través del Programa Operatiu ja que hi ha 

diferents instruments, també finançats amb fons EIE, que poden emprendre els mateixos 

desafiaments i altres fonts de finançament (recursos procedents de l'Estat espanyol o bé 

pressupost propi de la Generalitat de Catalunya) que pretenen donar resposta a aquests reptes. 

- Una altra necessitat estratègica de Catalunya es troba en la formació permanent , ja que el 

percentatge de població que participa en alguna activitat d'aquest tipus és relativament 

baix (8,8%), fins i tot en comparació de la mitjana espanyola (10,7%). 

- Respecte al percentatge de població de 30 a 34 anys amb estudis universitaris, un altre dels 

indicadors clau de l'estratègia Europa 2020, la dada per al cas de Catalunya els darrers anys 

(2005-2013) mostra un alt nivell educatiu, ja que se situa sempre per sobre del 40%, 

pràcticament al 45% l'any 2013, clarament per sobre de la mitjana per a la UE-27, que és del 

36,8%. Aquest volum elevat de titulats universitaris, si se sap retenir, es pot convertir en una 

potent font de generació d'ocupació d'alt valor afegit amb vista al 2020, que ajudi a corregir la 

dificultosa situació en els àmbits d'ocupació i pobresa a Catalunya ia millorar-ne la cohesió 

econòmica, social i territorial. 

- En aquest sentit, la retenció del talent investigador a Catalunya i l'impuls de la innovació com a 

mitjà per augmentar el creixement econòmic i la generació de l'ocupació, també constitueixen un 

altre desafiament important, mentre que el personal dedicat a recerca i desenvolupament a 

Catalunya s'ha reduït els últims anys (44.455 persones el 2011 davant de 47.323 el 2009). 

El COVID-19 ha generat noves necessitats que cal atendre i nous reptes al mercat de treball. 

L'impacte del COVID-19 al mercat de treball comença a fer-se evident als registres d'abril de 

2020, un cop comencen a reflectir-se les dades relatives a ERTO, a les caigudes a l'afiliació a la 
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Seguretat Social, el cessament d'activitat de empreses i autònoms i el fort increment de l'atur 

registrat als mesos de març i abril. 

El COVID-19 ha tensionat el sistema sanitari exigint una injecció de recursos addicionals. El 

Departament de Salut ha publicat l'estudi Desigualtats socioeconòmiques en el nom de casos i la 

mortalitat per COVID-19 a Catalunya on s'exposa que el virus ha afectat de manera diferent 

segons el sexe i el nivell socioeconòmic: a les capes més baixes les taxes de casos i mortalitat 

han estat més grans; hi ha hagut més mortalitat en els homes; i la franja amb més mortalitat ha 

estat la de majors de 80 anys. Així, són les persones més vulnerables les que estan més 

exposades als efectes del virus. 

OBJECTIUS I ESTRATÈGIA DEL PROGRAMA OPERATIU 

Per abordar els reptes descrits, el programa operatiu sestructura, dacord amb la normativa 

comunitària daplicació, en objectius temàtics o eixos prioritaris, prioritats dinversió i objectius 

específics. 

Els objectius temàtics del FSE 2014-2020 es corresponen amb els descrits a l'art. 9 del 

Reglament (UE) 1303/2013[1] i 3 del Reglament (UE) 1304/2013[2], així com al reglament 

(UE) 2020/2221, respectivament. S'hi afegeixen dos eixos per a l'assistència tècnica. 

En el context descrit, el PO FSE Catalunya 2014-2020 es concentrarà en la lluita contra les 

elevades taxes d'atur –en particular de determinats col·lectius–, la promoció de l'ocupació de 

qualitat, la formació professional per a l'ocupació, la promoció de l'emprenedoria, la disminució 

de les bretxes de gènere al mercat de treball, la reducció de les creixents taxes de pobresa, la 

inversió en formació permanent, tot això en un context de modernització del Sistema d'Ocupació 

de Catalunya. A això s'hi afegeixen mesures per millorar accés a serveis sanitaris amb motiu del 

COVID-19. 

OBJECTIU TEMÀTIC 8: Promoure l'ocupació sostenible i de qualitat i afavorir la 

mobilitat laboral 

Les dades que ofereix el diagnòstic mostren una elevada pèrdua de llocs de treball en els darrers 

anys, sent la principal debilitat estratègica del mercat de treball català actualment. La 

conseqüència immediata de la pèrdua d'ocupació ha estat, d'una banda, l'elevada taxa d'atur al 

conjunt de la població i, d'altra banda, l'elevada taxa d'atur de determinats col·lectius com és el 

de joves, les persones aturades llarga durada, les persones més grans de 45 anys, les persones 

aturades de baixa qualificació així com les persones amb discapacitat. 
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Les dades d‟ocupació mostren que persisteixen les diferències entre homes i dones en l‟accés i 

la participació en l‟ocupació: en taxa d‟activitat, taxa d‟ocupació i taxa d‟activitat emprenedora. 

En base a les necessitats detectades, s'han programat actuacions que contribueixin a aconseguir 

els objectius en matèria d'ocupació. Així, les accions finançades a l'empara d'aquest objectiu 

temàtic tindran com a finalitat principal situar les persones aturades en una millor posició per a 

la recerca de feina, millorar-ne l'ocupabilitat i afavorir-ne la inserció laboral, tot això sense 

perdre de vista l'adequació de la mà dobra a les necessitats del teixit productiu per mitjà de la 

formació professional per a locupació. També es pretén retenir el talent investigador fomentant 

mesures de sostenibilitat a l'ocupació. 

En el marc daquest objectiu es podran impulsar actuacions específiques en el marc de les 

iniciatives locals de creixement econòmic, a fi de crear ocupació estable i de qualitat a partir de 

les potencialitats endògenes de cada territori. Aquestes iniciatives abordaran de manera integrada 

els desafiaments socials, mediambientals i econòmics del territori mitjançant una combinació de 

diferents polítiques actives d'ocupació, que donin una resposta a mida a les diferents situacions 

socials i ocupacionals; tanmateix, només les que tinguin incidència directa en els usuaris seran 

objecte dintervenció. 

D'altra banda, s'engegaran projectes de suport a l'emprenedoria, al treball autònom ia l'economia 

cooperativa que contribueixin a la sensibilització de la població cap al foment de l'esperit 

emprenedor ia la creació d'un entorn favorable per a la creació, el desenvolupament i el 

creixement de les empreses catalanes. Es perseguirà també la reinvenció del treball autònom, 

així com es recolzarà la difusió i el creixement de les empreses socials. 

Així mateix, es programaran actuacions que tinguen com a objecte reduir les bretxes de gènere 

que impedeixen la participació laboral de les dones en igualtat d'oportunitats. Ens referim, 

principalment, a la necessitat de combatre la segregació salarial, la segregació horitzontal i la 

segregació vertical de les dones al mercat de treball català. Cal garantir condicions d'igualtat en 

l'accés a la feina i al desenvolupament professional en totes les ocupacions i categories laborals, 

així com un tracte igualitari de les dones i els homes pel que fa a l'equitat salarial per feines 

d'igual valor. D'altra banda, per reduir les bretxes de gènere també és necessari actuar sobre els 

usos i l'organització del temps, ja que les estructures temporals actuals constitueixen un dels 

principals obstacles per a la participació laboral de les dones en condicions d'equitat. Les dones 

continuen assumint, majoritàriament, les responsabilitats d'atenció a la família ia la llar, cosa que 

limita de manera important el seu desenvolupament professional i aboca a moltes d'elles cap a un 

empobriment progressiu, vinculat a la tipologia de contractes ia les interrupcions laborals per fer 

davant d'aquestes responsabilitats. És del tot imprescindible millorar els horaris laborals 

catalans, de manera que permetin compatibilitzar la vida laboral i la personal, alhora que cal 

promoure mesures de coresponsabilitat que comprometin de la mateixa manera homes i dones en 

la cura de les persones i de la llar . 
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En aquest sentit, es programaran actuacions encaminades a impulsar un canvi de valors al teixit 

productiu català, que condueixi a una millora de les condicions laborals i la qualitat en 

l'ocupació de les dones i en garanteixi la mobilitat horitzontal i vertical dins de les 

organitzacions. Un dels instruments principals per conscienciar el teixit productiu i garantir 

l'avenç en matèria d'igualtat, el constitueixen els plans d'igualtat i les mesures d'organització del 

temps de treball. Per aquesta raó, les principals actuacions consistiran en l'elaboració i la 

implantació d'aquests instruments i mesures a les empreses catalanes, comptant amb la 

implicació i l'acord de totes les parts implicades. Per impulsar aquestes actuacions, es 

proporcionarà als equips directius de les empreses, a les seves plantilles i als seus representants 

sindicals, l'assessorament, la formació específica i el metodològic. 

El PO, mitjançant aquest objectiu temàtic, donarà suport a la definició de la nova cartera de 

serveis bàsics del servei públic docupació, el disseny dels sistemes dinformació necessaris per al 

bon funcionament del Sistema dOcupació de Catalunya, la millora de leficàcia dels serveis 

ocupacionals, el disseny i la implantació d'estratègies territorials, l'impuls de la innovació, i totes 

aquelles mesures que facilitin l'ordenació del Sistema d'Ocupació de Catalunya com a conjunt 

d'entitats, serveis i programes, garantint un servei públic de qualitat que asseguri la coordinació i 

optimització dels recursos. 

Tenint en compte això, la programació en aquest Objectiu Temàtic es farà en les següents 

prioritats d'inversió i objectius específics: 

PI 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 l'ocupabilitat de les persones aturades i/o demandants de feina a través de 

l'orientació professional, així com impulsar l'activació de la població inactiva. 

OE.8.1.2. Millorar l'ocupabilitat especialment de les persones aturades i/o demandants de feina, 

a través de l'adquisició i/o actualització de competències professionals. 

OE.8.1.3. Augmentar la contractació de caràcter estable de les persones aturades i/o demandants 

d'ocupació, incloent-hi les persones aturades de llarga durada i aquelles de més edat. 

OE.8.1.5. Millorar l'ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment d'aquelles 

amb més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà de l'adquisició d'experiència 

professional, incloses les iniciatives locals d'ocupació. 
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PI 8.3: El treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses, incloses les 

microempreses i petites i mitjanes empreses innovadores. 

OE 8.3.1 Augmentar les competències emprenedores i incrementar el nombre d'empreses i 

iniciatives de treball per compte propi sostenibles creades, facilitant-ne el finançament millorant 

la qualitat i l'eficiència dels serveis de suport. 

PI 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 de la mateixa remuneració per la mateixa feina. 

OE. 8.4.2 . (Re) integrar i mantenir al mercat laboral les persones amb dependents a càrrec seu, 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. 

PI 8.5: Ladaptació dels treballadors, les empreses i els empresaris al canvi. 

OE. 8.5.2. Preservar la feina durant la crisi del COVID-19. 

PI 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 mitjançant 

mesures que augmentin la mobilitat laboral transnacional, així com a mitjançant programes de 

mobilitat i una millor cooperació entre institucions i parts interessades corresponents. 

OE 8.7.1 . Millorar la qualitat i la resposta de les institucions del mercat de treball i la seva 

coordinació en l'àmbit nacional i autonòmic a través de la seva modernització. 

OBJECTIU TEMÀTIC 9: Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i la 

discriminació 

Els nivells actuals de persones en risc de pobresa o exclusió social, així com de persones que 

viuen a llars amb baixa intensitat de treball i de persones en situació de privació material severa 

registren valors massa elevats per la qual cosa aquest programa operatiu té com a objectiu la 

planificació d'actuacions específiques per combatre aquesta situació. 

Així, es treballarà en la millora de l'ocupabilitat i la inserció laboral dels col·lectius amb 

dificultats especials en l'àmbit de l'ocupació, com les persones perceptores de la Renda Mínima 

d'Inserció (RMI) i de Renda Garantida de Ciutadania (RGC) , persones amb discapacitat, 
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persones sota mesures judicials, a més d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social 

(persones amb trastorns de salut mental, immigrants- inclosos els sol·licitants d'asil o 

beneficiaris de protecció internacional-població romaní, etc.). 

A més, es finançaran operacions que tinguin per objecte millorar l'accés als serveis socials de les 

persones de totes les edats en risc de pobresa o exclusió social, treballant especialment sobre 

joves desafavorits i immigrants. També es finançaran accions per millorar accés serveis sanitaris, 

especialment context COVID-19. 

Tenint en compte això, la programació en aquest Objectiu Temàtic es farà en les següents 

prioritats d'inversió i objectius específics: 

PI 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 feina. 

OE 9.1.1. Millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc dexclusió social, a 

través de lactivació i ditineraris integrats i personalitzats dinserció. 

PI 9.4: Laccés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i 

socials dinterès 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-hi l'eliminació dels estereotips. 

OE 9.4.2. Millorar accés a serveis de salut durant la COVID-19. 

PI 9.5: Foment de l'emprenedoria social i de la integració a través de la formació professional a 

empreses socials i la promoció de l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació. 

OE 9.5.2. Augmentar la contractació i mantenir a l'ocupació les persones pertanyents a 

col·lectius en situació o risc d'exclusió social per part d'entitats de l'economia social 

OBJECTIU TEMÀTIC 10 : Invertir en l'educació, el desenvolupament de les capacitats i 

l'aprenentatge permanent 

Tot i que l'abandonament escolar és un dels principals reptes a Catalunya, aquesta necessitat no 

s'abordarà des del PO ja que hi ha diferents instruments, també finançats amb fons EIE, que 
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poden emprendre aquests desafiaments (altres PO de l'FSE que intervenen al territori de 

Catalunya o bé programes finançats amb altres fons estructurals i d'inversió i altres fonts de 

finançament (recursos procedents de l'Estat espanyol o bé pressupost propi de la Generalitat de 

Catalunya). Concretament, la Generalitat ha dissenyat un Pla per a la reducció del fracàs escolar 

a Catalunya per al 2012-2018 amb l'objectiu de reduir la taxa d'abandonament escolar prematur 

fins al 15% a finals del 2018. A l'eix 10 del Pla es preveuen iniciatives i estratègies per afavorir 

la reincorporació al sistema educatiu de persones en situació d'absentisme i abandonament 

prematur dels estudis i la formació: posada en marxa i seguiment de protocols de prevenció de 

l'absentisme, establiment de protocols d'actuacions d'àmbit comunitari (davant de bandes 

juvenils, davant conflictes greus, ...) i desenvolupament d'un projecte de promoció escolar entre 

el poble gitano amb la finalitat de disminuir l'absentisme escolar dels alumnes gitanos i 

augmentar les expectatives escolars i les famílies. 

A l'àmbit educatiu, a través del programa operatiu s'abordarà una de les necessitats detectades a 

Catalunya, la de la formació permanent, ja que el percentatge de població que participa en 

alguna activitat d'aquest tipus és relativament baix (8,8%), fins i tot en comparació de la mitjana 

espanyola (10,7%). Per fer-ho, es programen actuacions que facilitin l'accés a la formació de les 

persones adultes; en particular, la formació professional ocupacional, la formació que dóna accés 

als diferents nivells formatius, l'aprenentatge d'idiomes i la familiarització amb les TIC, 

orientada a obtenir acreditacions reconegudes. Tot això amb vista a millorar els nivells educatius 

i, per tant, l'ocupabilitat de les persones i la seva inserció laboral. 

Tenint en compte això, la programació en aquest Objectiu Temàtic es farà a la següent prioritat 

d'inversió i objectiu específic: 

PI 10.3: La millora de la igualtat daccés a laprenentatge permanent per a tots els grups dedat en 

estructures formals, no formals i informals i dels coneixements, les competències professionals i 

les capacitats de les persones treballadores, així com la promoció ditineraris d aprenentatge 

flexibles, també a través de lorientació professional i la convalidació de les competències 

adquirides. 

OE10.3.1. Millorar les capacitats i l'aprenentatge permanent dels participants, entre altres 

competències en matèria de TIC i idiomes. 

[1] Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 

2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu 

Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual 

s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al 

Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca , i es deroga el 

Reglament (CE) 1083/2006 del Consell. 
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[2] Reglament (UE) 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 

2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1081/2006 del 

Consell. 

OBJECTIU TEMÀTIC R: AFAVOIR LA REPARACIÓ DE LA CRISI EN EL 

CONTEXT DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES 

SOCIALS I PREPARAR UNA RECUPERACIÓ VERDA, DIGITAL I RESILIENT DE 

L'ECONOMIA 

El 28 de desembre es va publicar el Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del 

Consell de 23 de desembre de 2020 pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1303/2013 pel 

que fa als recursos addicionals i les disposicions d'execució per prestar assistència per afavorir la 

reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials 

i per preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia (REACT UE). 

A Espanya els efectes de la pandèmia, desencadenada el març del 2020, persisteixen i han portat 

el Govern espanyol a decretar un nou estat d'alarma a l'octubre, per mitjà del Reial Decret 

926/2020, ia prorrogar-lo per un període de 6 mesos amb el Reial Decret 956/2020. Per la seva 

banda, la Generalitat de Catalunya ha establert determinades restriccions com ara tancaments 

perimetrals, limitacions a la mobilitat nocturna o entre municipis, tancaments parcials i 

restriccions d'aforament en determinats sectors com l'hostaleria, la cultura, els centres esportius o 

els comerços considerats no bàsics . Tot plegat ha repercutit en una contracció de lactivitat 

econòmica, un increment dels ERTO i de la desocupació i, també, un augment de la pobresa. 

Tenint en compte això, la programació en aquest Objectiu Temàtic es farà a la següent prioritat 

d'inversió i objectiu específic: 

Prioritat d'inversió R.1: Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de 

COVID-19 i les conseqüències socials, i preparar una recuperació verda, digital i resilient de 

l'economia. 

Objectiu Específic R.1.1. Donar suport a l'accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball 

i l'ocupació de qualitat, així com el manteniment de l'ocupació, inclosa l'ocupació juvenil, i el 

suport als treballadors per compte propi i als emprenedors. 

Objectiu Específic R.1.2. Donar suport a l'accés al mercat de treball de les persones en situació 

de vulnerabilitat, l'accés als sistemes socials i les mesures d'inclusió social i eradicació de la 

pobresa. 
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Objectiu Específic R.1.3. Invertir en educació, formació i desenvolupament de capacitats, inclòs 

el reciclatge i el perfeccionament professionals. 

 CONTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA A LES ESTRATÈGIES CATALANES, 

ESPANYOLES I EUROPEES 

Cal destacar finalment que els objectius que es marca el PO FSE Catalunya 2014-2020 són 

plenament consistents amb els fixats per la resta de documents programàtics vinculats a 

l'aplicació de la política europea de cohesió, així com amb les estratègies en vigor: 

◙ El programa operatiu s'alinea amb els objectius de l' estratègia Europa 2020 a l'àmbit de 

l'ocupació, l'educació i la lluita contra la pobresa i l'exclusió, treballant per apropar la taxa 

d'ocupació de les persones de 20 a 64 anys al 74% , per reduir la taxa d'abandó escolar prematur 

fins al 15% i per disminuir el nombre de persones amb risc de pobresa o exclusió social. 

◙ El programa atén diverses de les línies de finançament considerades prioritàries per a Espanya 

per la Comissió Europea al seu document de posició sobre Espanya ( Spain Position Paper ): 

- Millora de la situació del mercat de treball i de les perspectives d'ocupació de les i els joves. 

- Augment de la participació al mercat laboral, amb una atenció especial als grups més 

vulnerables. 

- Millora de la productivitat laboral, reducció de l'abandó escolar prematur i increment de la 

participació a la formació professional i la formació contínua. 

- Foment de lesperit empresarial i la competitivitat de les pimes. 

 Així mateix , el programa operatiu s'alinea amb els objectius dels Programes Nacionals 

de Reformes (PNR) 2013 i 2014 corresponents amb les àrees prioritàries identificades 

als estudis prospectius anuals sobre el creixement ( Annual Growth Survey -AGS ), 

sentant les bases per al compliment dels objectius de l´Estratègia Europa 2020. 

Per a cadascuna de les mesures dels PNR 2013 i 2014, l'Acord d'Associació 2014-2020 

d'Espanya indica si són rellevants o no des del punt de vista dels objectius temàtics de la Política 

de Cohesió 2014-2020, a fi de tenir-les en compte posteriorment en la definició dels reptes i 

prioritats d'inversió. 
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A continuació s'indica, per a cadascuna de les mesures dels PNR assenyalades com a rellevants a 

l'Acord d'Associació per als Objectius Temàtics 8, 9 i 10, quines es relacionen amb les 

intervencions previstes en aquest Programa Operatiu. 

PROGRAMA NACIONAL DE REFORMES ESPANYA 2013 

AGS. 3. Fomentar el creixement i la competitivitat actual i futura 

- EIX 1. Mercat de treball i polítiques actives docupació. 

 

Mesures a què contribueix el Programa Operatiu: 

 Seguiment de la reforma del mercat laboral 

 Polítiques actives de treball: una nova estratègia orientada a millorar la capacitat 

d'inserció professional, en particular dels més joves 

 Foment de la inserció laboral a través de la formació 

Aquestes mesures són d'acord amb: 

OT8. Promoure la feina i afavorir la mobilitat laboral. 

OT10. Invertir en l'educació, la formació i la formació professional per a l'adquisició de 

capacitats i l'aprenentatge permanent. 

- EIX 2. Inclusió social. 

Mesures a què contribueix el Programa Operatiu: 

 Pla Nacional d'Acció per a la Inclusió Social 2013-2016 

 Pla Integral de Suport a la Família 

Aquestes mesures són d'acord amb: 
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OT9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació. 

PROGRAMA NACIONAL DE REFORMES ESPANYA 2014 

AGS. 3. Fomentar el creixement i la competitivitat actual i futura 

- EIX 3. Capital Humà 

Mesures a què contribueix el Programa Operatiu: 

 Mesures específiques per millorar l'ocupabilitat de les persones treballadores 

 Noves actuacions per incrementar la qualitat de la formació, l'educació i la investigació 

com a factor clau per disposar d'un capital humà orientat al creixement econòmic en una 

economia global, en particular a través de l'FSE 

 Nou model de formació per a l'ocupació 

 Creació del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'aprenentatge 

 Impuls a la cultura ia la competència digital a l'àmbit educatiu 

Aquestes mesures són d'acord amb: 

OT8. Promoure la feina i afavorir la mobilitat laboral 

OT10. Invertir en l'educació, la formació i la formació professional per a l'adquisició de 

capacitats i l'aprenentatge permanent. 

- EIX 1. Mercat de treball i polítiques actives docupació. 

Mesures a què contribueix el Programa Operatiu: 

 Impuls del treball a temps parcial i de la flexibilitat en la gestió del temps de treball 

 Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2014-2016 

Aquestes mesures són d'acord amb: 

OT8. Promoure la feina i afavorir la mobilitat laboral. 
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- EIX 2. Inclusió social. 

Mesures a què contribueix el Programa Operatiu: 

 Pla d'Acció de l'Estratègia Espanyola de Discapacitat 2012-2020 

 Pla Nacional d'Acció per a la Inclusió Social 2013-2016 

 Llei del Tercer Sector d'Acció Social i reforma de la Llei del Voluntariat 

 Estratègia Integral Nacional per a Persones sense Llar 

 Pla Operatiu 2014-2016 de l'Estratègia Nacional per a la Inclusió Social de la població 

gitana a Espanya 2012-2020 

 Suport a col·lectius vulnerables: energia, aliments… 

Aquestes mesures són d'acord amb: 

OT9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació. 

De l'anàlisi realitzada pel Consell sobre els Programes d'Estabilitat i els Programes Nacionals de 

Reforma, aquest plasma les seves conclusions per a Espanya en una sèrie de recomanacions per 

a Espanya , que han estat tingudes en compte en el disseny del programa operatiu. 

En el marc de l'Acord d'Associació 2014-2020 d'Espanya, tal com s'indica al Reglament (UE) 

núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, i concretament 

a l'Annex I relatiu al Marc Estratègic Comú, s'han tingut en compte aquestes recomanacions. Per 

a cadascuna s'ha indicat si són rellevants o no des del punt de vista dels objectius temàtics de la 

Política de Cohesió 2014-2020, a fi de tenir-les en compte posteriorment en la definició dels 

reptes i prioritats d'inversió . 

A continuació s'indiquen les recomanacions del Consell assenyalades com a rellevants a l'Acord 

d'Associació per als Objectius Temàtics 8, 9 i 10 relacionades amb les intervencions previstes en 

aquest Programa Operatiu. 

RECOMANACIONS DEL CONSELL PER A ESPANYA 2013 

 Recomanació 4. Finalitzar l'avaluació de la reforma del mercat de treball del 2012, 

abastant tots els seus objectius i mesures el juliol del 2013 com a molt tard, i presentar 

modificacions, si cal, el setembre del 2013 com a molt tard; adoptar el Pla Nacional 

d'Ocupació del 2013 com a molt tard el juliol del 2013, i fer ràpidament una reforma de 

les polítiques actives del mercat de treball, orientades a la consecució de resultats, inclòs 
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l'enfortiment de la focalització i l'eficiència de les orientacions; reforçar i modernitzar els 

serveis públics d'ocupació per garantir una assistència individualitzada a les persones 

aturades segons els perfils i les necessitats de formació; reforçar l'eficàcia dels programes 

de requalificació per a les persones treballadores de més edat i de qualificació escassa; 

posar totalment en funcionament el portal únic d'ocupació i accelerar l'aplicació de la 

col·laboració publicoprivada als serveis de col·locació per garantir una aplicació efectiva 

ja el 2013. 

Aquesta recomanació s'atén a través de: 

OT8. Promoure la sostenibilitat i la qualitat de locupació i afavorir la mobilitat laboral. 

 Recomanació 5. Aplicar les mesures de lluita contra la desocupació juvenil exposades a 

l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove 2013/2016 i fer-ne un seguiment estret de 

l'eficàcia, per exemple mitjançant una garantia juvenil; prosseguir la tasca encaminada a 

reforçar la pertinència de l'educació i la formació per al mercat de treball, reduir 

l'abandonament escolar prematur i potenciar l'educació permanent, prorrogant l'aplicació 

de la formació professional dual més enllà de la fase pilot actual i introduint un sistema 

global de seguiment del rendiment dels alumnes al final del 2013 com a molt tard. 

Aquesta recomanació s'atén parcialment a través de: 

OT8. Promoure la sostenibilitat i la qualitat de locupació i afavorir la mobilitat laboral. 

OT 10. Invertir educació, formació i formació professional per adquirir capacitats i aprenentatge 

permanent. 

 Recomanació 6. Adoptar i aplicar les mesures necessàries per reduir el nombre de 

persones amb risc de pobresa o exclusió social reforçant les polítiques actives adreçades 

al mercat de treball, a fi d'augmentar l'ocupabilitat de les persones amb menys accés al 

mercat de treball, i millorant l'objectiu, l'eficiència i l'eficàcia de les mesures de suport, 

inclosos els serveis d'ajuda de qualitat a les famílies. 

Aquesta recomanació s'atén a través de: 

OT8. Promoure la sostenibilitat i la qualitat de locupació i afavorir la mobilitat laboral. 

OT9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació. 
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RECOMANACIONS DEL CONSELL PER A ESPANYA 2014 

 Recomanació 1. Reforçar l'estratègia pressupostària a partir del 2014, en particular 

especificant plenament les mesures subjacents per al 2015 i els anys posteriors, a fi 

d'aconseguir corregir el dèficit excessiu de manera sostenible el 2016, com a molt tard, 

gràcies a l'esforç d'ajust estructural especificat a la Recomanació formulada pel Consell 

en el marc del procediment de dèficit excessiu. 

(..) 

Es planteja la realització, abans del febrer del 2015, d'una revisió de la despesa en tots els nivells 

de l'Administració per millorar-ne l'eficiència i la qualitat. En particular, es proposa continuar 

augmentant l'eficiència del sistema sanitari, augmentant la racionalització de la despesa 

farmacèutica i intensificant la coordinació entre els diferents tipus d'assistència i preservant 

l'accessibilitat per als grups vulnerables. 

Aquesta recomanació s'atén a través de: 

OT9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació. 

 Recomanació 3. Impulsar noves mesures per reduir la segmentació del mercat de treball 

amb vista a la qualitat i sostenibilitat de l'ocupació, en particular reduint el nombre de 

tipus de contracte i garantint un accés equilibrat als drets d'indemnització per 

acomiadament. Prosseguir la supervisió periòdica de les reformes del mercat de treball. 

Vetllar perquè l'evolució dels salaris reals sigui coherent amb l'objectiu de crear llocs de 

treball. Reforçar els requisits de recerca de feina per a la percepció de les prestacions de 

desocupació. Millorar l'eficàcia i la focalització de les polítiques actives del mercat de 

treball, inclosos els ajuts a la contractació, sobretot per als que tenen més dificultats per 

accedir a l'ocupació. Reforçar la coordinació entre les polítiques del mercat de treball i 

les deducació i formació. Accelerar la modernització dels serveis públics d'ocupació 

perquè prestin un assessorament personalitzat eficaç, proporcionin formació adequada i 

garanteixin la correspondència entre la demanda i l'oferta d'ocupació, prestant especial 

atenció als aturats de llarga durada. Garantir l'aplicació eficaç, abans de finals de 2014, 

de les iniciatives de cooperació entre els sectors públic i privat als serveis de col·locació i 

supervisar la qualitat dels serveis proporcionats. Garantir el funcionament efectiu del 

Portal Únic dOcupació i combinar-lo amb mesures addicionals de suport a la mobilitat 

laboral. 
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Aquesta recomanació s'atén a través de: 

OT8. Promoure la sostenibilitat i la qualitat de locupació i afavorir la mobilitat laboral. 

OT 10. Invertir educació, formació i formació professional per adquirir capacitats i aprenentatge 

permanent. 

 Recomanació 4. Aplicar l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove 2013-2016, i 

avaluar-ne l'eficàcia. Proporcionar ofertes de bona qualitat per a oportunitats d'ocupació, 

contractes d'aprenentatge i períodes de pràctiques per a joves i millorar l' acostament als 

joves no registrats com a aturats, de conformitat amb els objectius d'una garantia juvenil. 

Aplicar eficaçment els nous programes educatius per millorar la qualitat de leducació 

primària i secundària. Millorar el suport i l'assessorament proporcionats als grups que 

presenten risc d'abandonament escolar prematur. Augmentar la pertinència per al mercat 

de treball dels diferents tipus de formació professional i de l'ensenyament superior, en 

particular millorant la cooperació amb els ocupadors i fomentant la formació de tutors i 

professors. 

Aquesta recomanació s'atén a través de: 

OT8. Promoure la sostenibilitat i la qualitat de locupació i afavorir la mobilitat laboral. 

 Recomanació 5. Aplicar el Pla Nacional d'Acció per a la Inclusió Social 2013-2016 i 

valorar-ne l'efectivitat per a la consecució de la totalitat dels seus objectius. Reforçar la 

capacitat administrativa i la coordinació entre els serveis socials i d'ocupació per tal de 

brindar itineraris integrats de suport als que es trobin en situació de risc, i racionalitzar 

els procediments per facilitar les transicions entre els sistemes de rendes mínimes i la 

incorporació al mercat de treball. Millorar l'orientació dels programes de suport a les 

famílies i els serveis de qualitat donant prioritat a les llars de rendes baixes amb fills, per 

garantir l'eficàcia i la progressivitat de les transferències socials . 

Aquesta recomanació s'atén a través de: 

OT9. Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació. 
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CONTRIBUCIÓ DEL PROGRAMA OPERATIU A LES ESTRATÈGIES REGIONALS 

◙ Amb relació a l' Estratègia Catalunya 2020 (Estratègia Catalunya 2020, ECAT 2020), 

instrument estratègic per a la millora a llarg termini de la competitivitat de l'economia catalana i 

de l'ocupació, sota el marc fixat per la Unió Europea a l'estratègia Europa 2020, el programa 

contribueix a quatre dels seus vuit eixos estratègics: 

- Millorar l'ocupabilitat, especialment mitjançant l'orientació professional i la formació (eix 1). 

- Millorar el funcionament del mercat de treball (eix 2). 

 Promoure la reorientació estratègica de les empreses (eix 4). 

- Promoure l'emprenedoria (eix 5). 

◙ L' Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020 (Estratègia Catalana per a l'Ocupació 

2012-2020, ECO 2012-2020), instrument de planificació on es determinen els criteris i les 

directrius de la política ocupacional del Govern de Catalunya, s'articula en vuit línies 

estratègiques, estant totes elles presents al programa operatiu: 

- Adaptar les polítiques docupació als col·lectius, territoris i sectors. 

- Impulsar el procés dintegració de les polítiques actives docupació i les polítiques passives. 

- Fer de la cartera de serveis docupació un instrument de qualitat adaptat a les necessitats de les 

empreses i les persones. 

- Consolidar el sistema públic docupació com a prestador de serveis en xarxa destinats a la 

ciutadania ia les empreses catalanes. 

- Participar activament a les estratègies de desenvolupament territorial. 

- Impulsar la internacionalització i promoure la mobilitat de la població activa. 

- Desenvolupar una estratègia dinnovació que permeta dissenyar polítiques docupació pròpies i 

adaptades al context socioeconòmic català. 
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- Generar coneixement de les polítiques docupació mitjançant la seva avaluació. 

◙ El Pla de Desenvolupament de les Polítiques Actives d'Ocupació de Catalunya 2014-2016 

(Pla de Desenvolupament de les Polítiques Actives d'Ocupació de Catalunya 2014-2016) 

operativitza l'estratègia d'ocupació de Catalunya i dóna contingut a la cartera de serveis del 

Servei d'Ocupació de Catalunya (Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC), per la qual cosa s'ha 

pres molt en consideració en la definició del programa. Conté mesures que són plenament 

coherents amb els objectius específics del programa: 

- Serveis genèrics: informació i orientació professional, qualificació, oportunitats docupació i 

millora de lestructura del mercat de treball, desenvolupament local, i emprenedoria. 

- Serveis específics destinats a col·lectius: mesures per a joves menors de 30 anys, mesures per a 

persones amb dificultats especials d'inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat 

sociolaboral, i mesures per a persones a l'atur que provenen de sectors especialment afectats per 

la crisi econòmica. 

– Serveis específics destinats a territoris: mesures per al desenvolupament local i mesures 

específiques per a territoris amb necessitats de reequilibri social i econòmic. 

- Mesures per a la innovació i la modernització. 

◙ El contingut del programa també és coherent amb la Proposta de Pacte per a la Lluita contra 

la Pobresa a Catalunya (Pacte per a la Lluita contra la Pobresa a Catalunya) , actualment en 

fase de negociació , que té per objecte combatre els efectes de la crisi en el benestar de les 

persones i lluitar contra l'augment de la pobresa, i que sorgeix en un moment especialment crític 

a nivell social i econòmic a Catalunya. El pacte suposa una actuació conjunta entre 

l‟administració pública i la societat civil, i és el resultat d‟un procés iniciat a partir d‟un 

diagnòstic rigorós de les necessitats actuals i futures. En la darrera versió del Pacte, la proposta 

de febrer de 2014, s'estableix com a eix prioritari el de “Pobresa i inclusió social a la infància i 

l'adolescència”, al qual farà la seva contribució el programa operatiu. 

◙ Finalment, l' Estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) 

comptarà amb el finançament, a més a més del FEDER, de la resta de Fons Estructurals i 

d'Inversió, fons privats, fons procedents d'altres programes comunitaris (com a Horitzó 2020), 

etc. En aquest sentit, l'FSE finançarà algunes de les actuacions que formen part dels anomenats 

“projectes d'especialització i competitivitat territorial” (PECT) i de les comunitats de la 

RIS3CAT. 
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Es contribuirà, per tant, als objectius estratègics definits a la RIS3CAT: 

- Potenciació de noves activitats econòmiques emergents basada en la investigació, creativitat i 

innovació, per tal de crear i explotar nous nínxols de mercat. 

- Consolidar Catalunya com un pol de coneixement connectant les capacitats tecnològiques 

creatives amb sectors existents i emergents al territori. 

- Millora global del sistema català d'innovació, reforçant la competitivitat de les empreses, 

particularment de les pimes i orientant les polítiques públiques al foment de la innovació, la 

internacionalització i l'emprenedoria. 

- Reforç de la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora dels processos 

productius, internacionalització i reorientant els sectors consolidats cap a activitats amb més 

valor afegit. 

El pilar europeu de drets socials 

El pilar europeu de drets socials va ser aprovat conjuntament pel Parlament Europeu, el Consell 

de la UE i la Comissió Europea el 17 de novembre de 2017, durant la Cimera social a favor de 

l'ocupació justa i el creixement, celebrada a Göteborg, Suècia. 

El pilar social té per objecte impulsar una Europa social, reforçant el cabal social, fent més 

efectius els drets de tota la ciutadania europea i contribuint al progrés social mitjançant la 

promoció de mercats de treball i sistemes de protecció social justos i eficaços. Fa especial 

atenció als aspectes socials i d'ocupació, ia vetllar per la preparació del model social europeu per 

afrontar de manera adequada els desafiaments futurs. 

A continuació, es recull la vinculació entre els principis més rellevants per als àmbits dactuació 

del FSE i les prioritats dinversió 

1) Educació, formació i aprenentatge permanent 10.3, R 

2) Igualtat de sexes 8.4; 

3) Igualtat d'oportunitats: 9.1, 9.4 i 9.5, R 
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4) Suport actiu per a l'ocupació 8.1; 8.3; 8.7, R 

5) Ocupació segura i adaptable 8.1; 8.3; 8.4; 8.7, R 

9) Equilibri entre vida professional i vida privada 8.4 

13) Prestacions per desocupació 8.1; 9.1, R 

14) Renda mínima 9.1 

17) Inclusió de les persones amb discapacitat 8.1; 9.1; 9.4; 9.5; 10.3, R 

19) Habitatge i assistència per a les persones sense llar 9.1; 9.4 

OBJECTE DE LA REPROGRAMACIÓ 

El 6 d'agost del 2021 es va aprovar la modificació del programa operatiu mitjançant Decisió de 

la Comissió que modifica la Decisió d'Execució C(2015) 9589, per la qual s'aproven determinats 

elements del programa operatiu «FSE Comunitat Autònoma de Catalunya 2014-2020» , per al 

qual  

se sol·liciten ajudes del Fons Social Europeu en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i 

ocupació destinada a la regió de la Comunitat Autònoma de Catalunya a Espanya 

CCI2014ES05SFOP007.La modificació del programa operatiu va consistir a assignar l'anualitat 

2021 dels recursos de REACT-UE posats a disposició d'Espanya com a recursos assignats 

externs de conformitat amb l'article 3, apartat 1, del Reglament 2020/2094 del Consell en el 

marc del nou objectiu temàtic «fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de 

COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparar una recuperació econòmica ecològica, 

digital i resilient» i en el marc de l'assistència tècnica per inic iativa de l'Estat membre. En la 

modificació del programa operatiu es van crear dos nous eixos prioritaris, l'eix prioritari R 

“Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-19 i les conseqüències 

socials i preparar una recuperació ecològica, digital resistent de l'economia” i l'eix prioritari R-

AT “Assistència Tècnica REACT-UE”, finançat per REACT-UE. Introdueix també una nova 

prioritat d'inversió 13i “Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-

19 i les conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resistent de 

l'economia” sota l'eix prioritari R, associada a tres objectius específics, així com els resultats 

esperats, indicadors de resultats, productivitat i valors objectiu corresponents. Així mateix, es 

descrivien nous tipus daccions en el marc de la nova prioritat dinversió. 



 

   

 

  

  

Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-2020 

  

 
34 

 

34 

 

34 

 

Els recursos de REACT-UE corresponents al 2021 que es van incorporar al programa operatiu 

van ser de 595.666.960 EUR (FSE REACT-UE).  

La reprogramació que es presenta té per objecte incorporar els recursos de REACT-UE 

corresponents a l'anualitat 2022, per un import de 86.733.040, per tal de reforçar les actuacions 

iniciades per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social provocada per lapandèmia del 

COVID 19 i poder abordar els reptes que aquesta crisi ha generat en els àmbits propis de l'FSE, a 

més de poder destinar recursos a altres necessitats no ateses directament amb REACT UE, però 

igualment urgents. 

 

1.1.1bis Descripció de la repercussió que s'espera que tingui el programa operatiu a l'hora 

d'afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les conseqüències 

socials i de preparar una recuperació verda, digital i resilient de economia. 
 

El 28 de desembre es va publicar el Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del 

Consell de 23 de desembre de 2020 pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1303/2013 pel 

que fa als recursos addicionals i les disposicions d'execució per prestar assistència per afavorir 

la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències 

socials i per preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia (REACT-UE). 

A Espanya els efectes de la pandèmia, desencadenada el març del 2020, persisteixen i han portat 

el Govern espanyol a decretar un nou Estat d'alarma a l'octubre, per mitjà del Reial Decret 

926/2020, ia prorrogar-lo per un període de 6 mesos amb el Reial Decret 956/2020. Per la seva 

banda, la Generalitat de Catalunya ha establert determinades restriccions com ara tancaments 

perimetrals, limitacions a la mobilitat nocturna o entre municipis, tancaments parcials i 

restriccions d'aforament en determinats sectors com l'hostaleria, la cultura, els centres esportius o 

els comerços considerats no bàsics . Tot plegat ha repercutit en una contracció de l'activitat 

econòmica, un increment dels ERTES i de la desocupació i, també, un augment de la pobresa. 

A Catalunya, entre el 2012 i el 2019, el PIB creixia a ritme constant fins a igualar el de la UE. 

No obstant això, el 2020, arran de la crisi provocada pel COVID-19, s'ha revertit aquesta 

tendència i ha generat una variació interanual del -21,2% al segon trimestre, del -9,1% al tercer i 

del - 9,2% al quart, fet que suposen descensos històrics molt severs. Així mateix, amb la crisi 

s'ha produït una important destrucció d'empreses el 2020 (18.867 comptes de cotització menys), 

encara que es preveu que es recuperin el 2021. 

Pel que fa als expedients de regulació temporal d'Ocupació (ERTO), l'abril del 2020 es va 

presentar la incidència més gran amb 589.917 persones afectades. Tot i que a partir d'aquell 

moment les xifres es comencen a reduir, al novembre es produeix un altre ascens amb 111.162 

persones afectades a causa de les noves mesures restrictives imposades per fer front a la segona 

onada de la pandèmia. El desembre del 2020 Catalunya tanca l'any amb 175.583 persones 

treballadores a l'ERTO, segons dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 
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Pel que fa a la taxa d'atur, Catalunya experimentava una reducció sostinguda entre el 2012 i el 

2019, passant del 22,5% a l'11%. Tot i això, a causa de la pandèmia s'ha tancat el 2020 amb un 

13,9%, fet que suposa una taxa del 14,97% en les dones i del 12,85% en els homes. En el cas 

dels joves, la taxa d'atur ha assolit el 27,4%, (7,8 punts percentuals per sobre del quart trimestre 

del 2019) i és un 26,7% per als homes i un 27,9% per a les dones . Pel que fa a les persones amb 

discapacitat destaca la seva baixa participació al mercat de treball: el 2018, a Catalunya, la seva 

taxa d'activitat era del 35%, davant del 81% de la població sense discapacitat; la taxa d'ocupació 

va ser del 27% i la taxa d'atur del 23,1% davant de l'11,9% de la resta de la població. 

Pel que fa al risc de pobresa o excussió social, el 2013 es van comptabilitzar 1.811.000 persones 

(font: IDESCAT), cosa que representava una taxa del 24,5% de la població. L'any 2016 el 

nombre absolut es va reduir fins a 1.655.000 persones, essent el percentatge del 22,5%. Tot i 

això, el 2017 comença a augmentar i el 2018 supera la dada del 2013 amb un 24,7%. El 2019 es 

redueix lleument, situant-se en el 23,6%. Encara no es disposa de la taxa del 2020, però sembla 

previsible que pateixi un increment significatiu. 

Pel que fa a l'afectació sanitària, si bé s'han anat produint alts i baixos, des de l'inici de la 

pandèmia no s'ha recuperat la normalitat, com ho demostra el fet que la major part d'aquest 

període ha estat en vigor l'estat d'alarma . Segons dades del Departament de Salut, a Catalunya 

s'han detectat, fins al 6 de març del 2021, 566.167 casos positius acumulats per COVID-19 i 

20.850 defuncions, amb la sobrecàrrega per al sistema sanitari que això suposa. 

D'altra banda, pel que fa a l'àmbit educatiu, els sis mesos de pandèmia en què el curs escolar es 

va desenvolupar exclusivament per mitjans telemàtics han tingut un gran impacte en el dret a 

l'educació. Segons un estudi realitzat per la Mesa d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya, en 

un 12% dels casos l'alumnat no tenia accés a un ordinador i en un 40% les despeses de connexió 

a internet van constituir una barrera clara per a l'accés a la ensenyament en línia. També ho ha 

estat tenir un entorn adequat per a la formació. Tot i l'esforç de les escoles per desenvolupar el 

curs telemàticament, aquests factors han dificultat un resultat òptim per al conjunt de l'alumnat. 

Però els efectes van més enllà de l'àmbit acadèmic, ja que poden afectar també el 

desenvolupament psicològic i emocional. 

L'educació presencial, equitativa i no segregadora és un dret fonamental que cal garantir. Per 

aquest motiu, el reinici de l'activitat escolar presencial ha requerit la implementació de recursos 

addicionals per combatre les desigualtats que han aflorat amb la pandèmia i garantir tant el dret a 

una educació de qualitat com a la seguretat dels infants i les seves famílies. docents i de la resta 

del personal dels centres educatius. 

Des del punt de vista de l'impacte econòmic de la crisi a les finances de la Generalitat de 

Catalunya, segons les dades proporcionades pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia 

i Finances, la pandèmia està provocant necessitats addicionals en matèria de despeses i una 
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caiguda de els ingressos que es preveia recaptar. La despesa efectuada en l'àmbit sanitari fins al 

desembre del 2020 és de 2.029 MEUR i el sociosanitari 113 MEUR. 

Les despeses indirectes i induïdes estan motivades per les actuacions de recuperació, com ara 

mesures de protecció, vigilància, neteja i TIC, però també per la necessitat d'atendre les persones 

i les empreses que van veure com les seves fonts d'ingressos i rendes es paralitzaven. Fins al 

desembre del 2020 les despeses indirectes i induïdes es xifren en 1.497 MEUR. Tot i que és 

difícil predir com evolucionaran aquestes despeses durant el 2021, s'espera que gràcies a les 

vacunes la despesa directa sanitària i sociosanitària sigui menor, però la despesa indirecta podria 

ser superior si la recuperació econòmica es retarda. 

Pel que fa als ingressos, la pandèmia té un impacte rellevant motivat per la caiguda de lactivitat 

econòmica i per les mesures fiscals adoptades. Alguns impostos com el de transmissions 

jurídiques i actes documentals o l'impost sobre estada en establiments turístics s'han vist 

especialment afectats, com també els ingressos del transport públic i els ingressos d'altres ens 

públics com ara universitats, museus, teatres, etc. També han minvat alguns fons estatals com els 

de les polítiques actives docupació. El desembre del 2020 la reducció en la recaptació atribuïbles 

al COVID-19 arribava als 1.123 MEUR. 

Així doncs, l'impacte del COVID-19 a les finances de la Generalitat de Catalunya durant l'any 

2020 és de 4.761 MEUR, i els fons estatals habilitats han estat 3.287, cobrint el 69% de l'impacte 

total. 

Per aquest motiu, és essencial per a la Generalitat de Catalunya comptar amb els recursos 

REACT-UE i amb la taxa de cofinançament del 100%, ja que permetrà, no sols abordar els 

reptes que la crisi ha generat en els àmbits propis de l'FSE, sinó que, a més, permetrà alliberar 

recursos del pressupost de la Generalitat a altres necessitats no ateses directament amb REACT-

UE, però igualment urgents. En concret, i pel que fa als àmbits FSE, s'espera que amb aquests 

recursos addicionals millori la situació econòmica, social, sanitària i educativa a Catalunya: 

 Afavorint el manteniment de l'ocupació i mitigant la pèrdua de poder adquisitiu que la 

suspensió de l'activitat econòmica ha suposat per a molts treballadors a qui se'ls ha reduït 

el temps de treball i, en conseqüència, els seus recursos econòmics, amb motiu dels 

expedients de regulació temporal docupació (ERTO) establerts amb motiu de la 

pandèmia. 

 Proporcionant recursos a les persones aturades i inactives que les situïn en una millor 

posició per a la recerca de feina i per detectar oportunitats que els permetin posar en 

marxa iniciatives d'autoocupació. 

 Millorant la capacitació dels treballadors, tant ocupats com desocupats, per atendre les 

noves necessitats generades al mercat laboral, també en l'àmbit digital i de l'economia 

verda. 
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 Proporcionant experiència laboral als aturats en general i, en particular, als col·lectius 

amb més dificultats d'inserció laboral, situació que s'ha agreujat en aquest context de crisi 

i de reducció de l'activitat econòmica (joves, aturats de llarga durada, més grans 52 anys, 

perceptors de la Renda Garantida de Ciutadania, dones en situació de vulnerabilitat, etc.). 

 Afavorint la creació i el manteniment de l'activitat per compte propi. 

 Donant suport al manteniment de l'ocupació a les empreses afectades per la crisi entre les 

quals: microempreses, autònoms i empreses d'economia social que contracten 

treballadors pertanyents a col·lectius vulnerables (persones amb discapacitat, en risc 

d'exclusió, amb trastorns de salut mental, etc.). ). 

 Reforçant el sistema de salut per poder atendre les necessitats generades per la pandèmia, 

sense detriment de la necessària prestació dels serveis sanitaris habituals. 

 Fomentant que els nens i els adolescents rebin una educació en igualtat d'oportunitats, 

tant pel que fa al desenvolupament personal com acadèmic i mantenint la qualitat 

educativa amb recursos addicionals. 

 

1.1.2 Justificació de l'elecció dels objectius temàtics i les prioritats d'inversió corresponents, 

tenint en compte l'acord d'associació, basada en la determinació de les necessitats regionals i, 

quan escaigui, nacionals, inclosa la necessitat d'abordar els reptes assenyalats a les 

recomanacions específiques per país pertinents adoptades d'acord amb l'article 121, apartat 2, del 

TFUE i les recomanacions pertinents del Consell adoptades d'acord amb l'article 148, apartat 4, 

del TFUE, tenint en compte l'avaluació ex ante. 

Justificació que determina la repercussió que s'espera que tingui el programa operatiu a l'hora 

d'afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les conseqüències 

socials i de preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia . 

 
 

Quadre 1: Justificació de la selecció dels objectius temàtics i les prioritats dinversió 
Objectiu temàtic 

seleccionat 

Prioritat d'inversió seleccionada Justificació de la selecció/Repercussions a l'hora 

d'afavorir la reparació de la crisi 

08 - Promoure la 

sostenibilitat i la 

qualitat a l'ocupació i 

afavorir la mobilitat 

laboral 

8i - accés a l'ocupació dels 

demandants d'ocupació i les 

persones inactives, inclosos els 

aturats de llarga durada i les 

persones allunyades del mercat 

laboral, també mitjançant 

iniciatives locals d'ocupació i 

suport a la mobilitat laboral 

Elevades taxes d'atur, especialment entre els 

joves i les persones de més de 45 anys. 

Alta presència de persones aturades de llarga 

durada. 

Increment de l'atur de baixa qualificació. 

Recomanació núm. 3 de 2014 

Línia estratègica 2 de l'ECO 2012-2020: 

millorar l'atenció personalitzada i oferir 

polítiques actives amb preferència a les 
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Objectiu temàtic 

seleccionat 

Prioritat d'inversió seleccionada Justificació de la selecció/Repercussions a l'hora 

d'afavorir la reparació de la crisi 

persones en situació d'atur. 

Línia estratègica 5 de l'ECO 2012-200: 

donar suport als projectes estratègics dels 

territoris; reforçar les capacitats locals i 

territorials que permetin el desenvolupament 

de la cooperació entre actors. 

Objectiu específic de l'ECAT 2020: millorar 

l'orientació professional individualitzada de 

les persones aturades. 

OE 8.1.1 i 8.1.2 de l'Acord d'Associació 

Position Paper : millora de la situació del 

mercat de treball i de les perspectives 

d'ocupació dels joves. 

Estratègia Europa 2020: ocupació per al 

74% de la població entre 20 i 64 anys. 

Recom. 2018: nª3 

Pilar drets: 4, 5, 13 i 17 

 

08 - Promoure la 

sostenibilitat i la 

qualitat a l'ocupació i 

afavorir la mobilitat 

laboral 

8iii - treball per compte propi, 

esperit emprenedor i creació 

d'empreses, incloses les 

microempreses i PIME 

innovadores 

 Posició paper CE. : Promoure vivers 

d'empreses i altres tipus de suport a 

persones emprenedores i autònomes, 

. Foment de lesperit empresarial. 

 Recomanacions específiques del 

Consell per a Espanya núm. 5 de 

2013 i núm. 4 de 2014 “Aplicar les 

mesures de lluita contra la 

desocupació juvenil exposades a 

l'Estratègia d'Emprenedoria i 

Ocupació Jove 2013-2016 i avaluar-

ne l'eficàcia” 

 PNR 2014: mesures de suport a l' 
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Objectiu temàtic 

seleccionat 

Prioritat d'inversió seleccionada Justificació de la selecció/Repercussions a l'hora 

d'afavorir la reparació de la crisi 

emprenedoria. 

 PNR 2013: garantir un entorn 

favorable als emprenedors, facilitant 

el desenvolupament de projectes 

empresarials. 

Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove 

2013-2016 

 Pla de Desenvolupament de les 

Polítiques Actives d'Ocupació de 

Catalunya 2014-2016 

 Estratègia Catalunya 2020: promoure 

la iniciativa empresarial, el 

cooperativisme i el treball autònom; 

promoure l'economia social. 

Sectors estratègics de l'Eix 4 de la 

RIS3CAT: orientar les polítiques públiques 

cap al foment de la innovació, la 

internacionalització i l'emprenedoria. 

Directrius Pilar núm. 4 i 5 

  

 

08 - Promoure la 

sostenibilitat i la 

qualitat a l'ocupació i 

afavorir la mobilitat 

laboral 

8iv - Igualtat entre dones i 

homes en tots els àmbits, fins i 

tot en l'accés a l'ocupació, el 

desenvolupament de la carrera i 

la conciliació del treball i la vida 

privada, i promoció de la igualtat 

de retribució per un mateix 

treball 

Menors nivells d'activitat i ocupació de les 

dones en relació amb els homes, tant per 

compte d'altri com per compte propi. 

Existència de bretxes de gènere al mercat de 

treball (ocupació a temps parcial i salaris). 

Creixents dificultats de les persones per 

conciliar vida personal i laboral, en 

particular de les dones. 
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Objectiu temàtic 

seleccionat 

Prioritat d'inversió seleccionada Justificació de la selecció/Repercussions a l'hora 

d'afavorir la reparació de la crisi 

Les actuacions incloses en aquesta prioritat 

d'inversió s'emmarquen en les estratègies 

següents: 

A nivell europeu: 

 “Position paper” de la CE, Augment 

de la participació al mercat laboral, 

amb una atenció especial a les 

diferències per raó de sexe. 

 Recomanació específica del Consell 

per a Espanya núm. 6 de 2013: 

Augmentar l'ocupabilitat de les 

persones amb menys accés al mercat 

de treball. 

 Article 7 dels Reglament (UE) 

1303/2013 i 1304/2013: foment de la 

igualtat entre hòmens i dones. 

A nivell nacional 

 Desenvolupament del Pla Estratègic 

d'Igualtat d'Oportunitats 2014-2016. 

  

Pla estratègic de polítiques de dons 2012-

2015 

Directrius Pilar núm. 2, 5 i 9 

 

08 - Promoure la 

sostenibilitat i la 

qualitat a l'ocupació i 

afavorir la mobilitat 

laboral 

8v - Adaptació al canvi de 

treballadors, empreses i 

emprenedors 

Amb motiu de la pandèmia provocada pel 

COVID-19, sorgeix la necessitat de 

promoure el manteniment de l'ocupació dels 

treballadors amb intervencions adreçades a 

persones afectades per ERTO. 
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Objectiu temàtic 

seleccionat 

Prioritat d'inversió seleccionada Justificació de la selecció/Repercussions a l'hora 

d'afavorir la reparació de la crisi 

 

08 - Promoure la 

sostenibilitat i la 

qualitat a l'ocupació i 

afavorir la mobilitat 

laboral 

8vii - Modernització de les 

institucions del mercat de treball, 

com els serveis d'ocupació 

públics i privats, un ajustament 

més gran a les necessitats del 

mercat laboral, incloses accions 

per potenciar la mobilitat laboral 

transnacional mitjançant 

programes de mobilitat, i una 

millor cooperació entre 

institucions i parts interessades 

pertinents 

Línies estratègiques de l'ECO 2012-2020: 

adaptar les polítiques d'ocupació als 

col·lectius, territoris i sectors; fer de la 

cartera de serveis un instrument de qualitat 

adaptat a les necessitats de les empreses i les 

persones; consolidar el sistema públic 

d'ocupació com a prestador de serveis en 

xarxa; participar activament en les 

estratègies de desenvolupament territorial; 

desenvolupar una estratègia dinnovació que 

permeti dissenyar polítiques docupació 

pròpies i adaptades al context. 

Objectius específics de l'ECAT 2020: 

impulsar la mobilitat professional i la 

formativa; millorar l‟eficàcia dels 

mecanismes d‟intermediació laboral; 

promoure lactivitat econòmica vinculada al 

territori; millorar ladministració mitjançant 

les TIC. 

Pla de Desenvolupament de les Polítiques 

Actives d'Ocupació de Catalunya 2014-2016 

Recomanació del Consell núm. 4 de 2013 i 

la recomanació específica núm. 3 de 2014 

sobre reforç i modernització dels serveis 

públics d'ocupació 

Directrius Pilar núm. 4 i 5 

 

09 - Promoure la 

inclusió social, lluitar 

contra la pobresa i 

contra qualsevol tipus 

de discriminació 

9i - Inclusió activa, en particular 

per promoure la igualtat 

d'oportunitats i la participació 

activa i millorar l'ocupabilitat 

Difícil accés al mercat laboral de les 

persones amb discapacitat. 

Augment de la població en risc de pobresa o 

exclusió social, especialment dones i 

població infantil. 
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Objectiu temàtic 

seleccionat 

Prioritat d'inversió seleccionada Justificació de la selecció/Repercussions a l'hora 

d'afavorir la reparació de la crisi 

Proposta de Pacte per a la Lluita contra la 

Pobresa 2014 : impulsar la inclusió activa 

de les persones en situació d'exclusió social. 

Línia estratègica 1 de l'ECO 2012-2020: 

dissenyar dispositius destinats a col·lectius 

amb dificultats per accedir al mercat laboral. 

Objectiu específic de l'ECAT 2020: 

incrementar la inserció laboral dels 

col·lectius amb risc d'exclusió social 

Recomanació núm. 6 de 2013 

PNR 2014; Eix 2: Inclusió Social 

Recom. 2017: Nº 2 

Position Paper : augment de la participació 

al mercat laboral, amb una atenció especial 

als grups més vulnerables. 

Objectiu Europa 2020: menor nombre de 

persones amb risc de pobresa o exclusió 

social. 

Directrius Pilar núm. 3,13, 14, 17 i 19 

 

09 - Promoure la 

inclusió social, lluitar 

contra la pobresa i 

contra qualsevol tipus 

de discriminació 

9iv - Millora de l'accés a serveis 

assequibles, sostenibles i de 

qualitat, inclosos els serveis 

sanitaris i socials d'interès 

general 

Evolució a l'alça del percentatge de població 

en risc de pobresa o d'exclusió social, 

especialment de dones i població infantil; i 

de persones que viuen a llars amb baixa 

intensitat de treball i de líndex de privació 

material severa. 

Necessitat de donar suport als serveis 
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Objectiu temàtic 

seleccionat 

Prioritat d'inversió seleccionada Justificació de la selecció/Repercussions a l'hora 

d'afavorir la reparació de la crisi 

sanitaris a causa del COVID-19. 

Línies estratègiques de la Proposta de Pacte 

de Lluita contra la Pobresa : millorar la 

protecció dels nens i adolescents en situació 

de vulnerabilitat mitjançant polítiques 

socials; millorar i ordenar el sistema dajuts, 

prestacions i serveis per a persones i 

famílies en situació dexclusió social; 

potenciar la xarxa de serveis socials bàsics; 

millorar els programes datenció social amb 

la implicació del tercer sector social; 

impulsar mesures preventives 

OE 9.4.1 de l'Acord d'Associació. 

Eix estratègic del PNR 2013: inclusió social. 

Objectiu de l'Europa 2020: menor nombre 

de persones amb risc de pobresa o exclusió 

social. 

Directrius Pilar núm. 3, 17 i 19 

 

09 - Promoure la 

inclusió social, lluitar 

contra la pobresa i 

contra qualsevol tipus 

de discriminació 

9v - Foment de l'emprenedoria 

social i la integració professional 

a les empreses socials i 

l'economia social i solidària per 

facilitar l'accés a l'ocupació 

Estratègies a nivell europeu: 

 Position Paper: augment de la 

participació al mercat laboral, amb 

una atenció als grups més 

vulnerables. 

 Recomanació específica del Consell 

per a Espanya núm. 3 de 2014 i la 

núm. 5 de 2014 relativa al Pla 

Nacional d'Acció per a la Inclusió 

Social 2013-2016 

 Objectiu de reducció de la pobresa 

de l'Estratègia Europa 2020; 

 PNR 2014; Eix 2: Inclusió Social. 
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Objectiu temàtic 

seleccionat 

Prioritat d'inversió seleccionada Justificació de la selecció/Repercussions a l'hora 

d'afavorir la reparació de la crisi 

 PNR 2013: polítiques actives 

docupació. 

Directrius Pilar núm. 3 i 17 

A nivell nacional: 

 Estratègia Espanyola de Discapacitat 

2012-2020; 

A nivell regional: 

 Línia estratègica de la proposta de 

Pla d'acció per a la lluita contra la 

pobresa i per a la inclusió social a 

Catalunya 2015-2016 : impulsar la 

inclusió activa de les persones en 

situació d'exclusió social. 

 Línia estratègica 1 de lEstratègia 

Catalana per a lOcupació 2012-2020. 

Objectiu de l'Estratègia Catalunya 2020: 

augmentar la inserció laboral dels col·lectius 

amb risc d'exclusió 

 

10 - Invertir en 

l'educació, la formació, 

inclosa la formació 

professional, per al 

desenvolupament de 

les capacitats i 

l'aprenentatge 

permanent 

10iii - Millora de la igualtat 

d'accés a l'aprenentatge 

permanent per a tots els grups 

d'edat en una activitat formal, no 

formal i informal, millora dels 

coneixements, aptituds i 

competències de la població 

activa i promoció d'itineraris 

flexibles d'aprenentatge, fins i tot 

mitjançant mesures d'orientació 

professional i validació de 

competències adquirides 

Menor participació de la població catalana 

en activitats de formació permanent amb 

relació a la mitjana espanyola. 

Aquesta inversió es relaciona amb les 

estratègies europees següents: 

 La recomanació del Consell per a 

Espanya núm. 5 de 2013 “prosseguir 

la tasca encaminada a reforçar la 

pertinència de l'educació i la 

formació per al mercat de treball… i 
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Objectiu temàtic 

seleccionat 

Prioritat d'inversió seleccionada Justificació de la selecció/Repercussions a l'hora 

d'afavorir la reparació de la crisi 

potenciar l'educació permanent…”, 

 Position Paper : increment de la 

participació a la formació 

professional i la formació contínua. 

 Programa Nacional de Reformes 

2014; Eix 3: Capital Humà. 

 Eixos estratègic del PNR 2013: Eix 

3: Capital Humà i Eix 1: Mercat de 

Treball i Polítiques Actives 

dOcupació 

A nivell nacional amb: 

 Estratègia Espanyola d'Ocupació 

2012-2014 

A nivell regional: 

 Objectius específics de l'Estratègia 

Catalunya 2020: apropar la formació 

professional al mercat laboral; 

impulsar laprenentatge de langlès. 

Pla de Desenvolupament de les Polítiques 

Actives d'Ocupació de Catalunya 2014-

2016. 

Directrius Pilar Drets núm. 1 i 17 

 

13 - Foment de la 

reparació de la crisi en 

el context de la 

pandèmia de COVID-

19 i preparació d'una 

recuperació verda, 

digital i resilient de 

l'economia 

13i - (FSE) Foment de la 

reparació de la crisi en el context 

de la pandèmia de COVID-19 i 

preparació d'una recuperació 

verda, digital i resilient de 

l'economia 

 Proporcionar experiència laboral als 

aturats en general i, en particular, als 

col·lectius allunyats del mercat 

laboral, amb més dificultats d'accés a 

l'ocupació i amb més risc de pobresa. 

 Proporcionar recursos a les persones 

que les situïn en una millor posició 

per a la recerca de feina i per detectar 

oportunitats que els permetin posar 
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Objectiu temàtic 

seleccionat 

Prioritat d'inversió seleccionada Justificació de la selecció/Repercussions a l'hora 

d'afavorir la reparació de la crisi 

en marxa iniciatives d'autoocupació, 

afavorint-ne la creació i el 

manteniment. 

 Afavorir el manteniment de 

l'ocupació i mitigar la pèrdua de 

poder adquisitiu dels treballadors en 

situació d'ERTO. 

 Millorar la capacitació dels 

treballadors per atendre les noves 

necessitats generades al mercat 

laboral. 

 Donar suport al manteniment de 

l'ocupació a les empreses d'economia 

social que contracten treballadors 

pertanyents a col·lectius vulnerables. 

 Proporcionar a la població una 

atenció sanitària adequada reforçant 

el sistema de salut. 

 Assegurar una educació en igualtat 

doportunitats mantenint la qualitat 

educativa presencial. 

 

 

1.2 Justificació de l'assignació financera 

 

Justificació de l'assignació financera (ajuda de la Unió) a cada objectiu temàtic i, si escau, a cada 

prioritat d'inversió, de conformitat amb els requisits de concentració temàtica, tenint en compte 

l'avaluació ex ante. 

Justificació de l'assignació financera de recursos addicionals per a l'objectiu temàtic 

 

L'assignació financera del PO FSE Catalunya 2014-2020 pujava a 609.485.690 euros de cost 

total. El repartiment de la programació es va justificar en la selecció prèvia de les prioritats 

d'inversió que es va fer sobre la base del diagnòstic territorial de la regió i tenint en compte altres 

estratègies tant de caràcter nacional com a nivell regional. Així, no tots els reptes evidenciats en 

el diagnòstic s'abordarien a través del PO ja que, com ja s'ha esmentat, hi ha altres POs de l'FSE, 

que intervenen al territori de Catalunya, que poden emprendre els mateixos desafiaments. A més, 

hi ha altres fonts de finançament (recursos procedents de les transferències de l'Estat o bé 

pressupost propi de la Generalitat de Catalunya) que també es destinen a donar resposta a 

aquests mateixos reptes. Així, assumptes com l'abandó escolar o la formació professional dual 

no seran objecte d'intervenció mitjançant aquest PO. 
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Amb motiu de la crisi generada pel COVID 19, han aparegut noves i urgents necessitats a què 

aquest PO pot contribuir a donar resposta. La CE ha establert mesures per incrementar la 

liquiditat i la flexibilitat que han permès incrementar temporalment la taxa de cofinançament fins 

al 100%. A la modificació aprovada el 26/11/2020 es va introduir una nova prioritat d'inversió a 

l'OT 8 i un nou objectiu específic a la prioritat 9.4, i es va incrementar l'assignació financera 

d'aquest programa procedent de la transferència del camí financer 2020 del Eix 1 del POEJ 

(2.701.985 €). Així, l'assignació financera del programa operatiu en termes d'ajuda FSE passa de 

304.742.845 a 307.444.830 euros. 

En conseqüència, el PO concentra els seus recursos als reptes territorials consensuats en el marc 

del procés participatiu: 

 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. 

I s'hi afegeix, com a conseqüència del COVID-19, la millora en l'accés als serveis de salut. 

Per afrontar aquests reptes s'han seleccionat un total de 9 PI . 4 concentren el 87,7% de la 

dotació dels recursos. 

 La PI 8.1 (ACCÉS A L'OCUPACIÓ) acapara el 30,4% dels recursos del programa a fi 

de fer front al principal desafiament del mercat de treball català com són les elevades 

taxes de desocupació. Amb això es pretén contribuir a retallar els 10 punts percentuals 

que separen Catalunya de la consecució de l'objectiu de l'Europa 2020 en matèria 

d'ocupació, orientat a situar la taxa d'ocupació per a la població d'entre 20 i 64 anys en el 

74%. 2020. 

 la PI 9.4 (ACCÉS A SERVEIS SOCIALS) compta amb el 24,6% dels recursos del 

programa, per abordar des d'un punt de vista més social i assistencial l'atenció als grups 

de persones que s'estan veient amb més risc de pobresa o exclusió social i millorar laccés 

als serveis sanitaris. 

 La PI 9.1 (INCLUSIÓ ACTIVA) també compta amb el 23,6% dels recursos com a 

resposta al difícil accés al mercat laboral de les persones amb discapacitat, així com 

l'evolució a l'alça del percentatge de població en risc de pobresa o exclusió social. 

 El 9% de la dotació financera s'invertirà a la PI 10.3 (MILLORA DE L'ACCÉS A 

L'APRENENTATGE PERMANENT), a fi d'impulsar la formació permanent i la 

formació professional en les persones adultes amb vista a incrementar l'actual reduït 

percentatge de població catalana que hi participa en alguna activitat de formació 
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permanent. També com a estratègia a llarg termini per augmentar l'ocupabilitat de les 

persones. 

A aquestes prioritats se n'afegeixen altres 5 : 

 S'ha previst destinar el 3,2% dels recursos a la PI 8.7 per finançar operacions vinculades 

al desenvolupament i la implantació d'estratègies territorials i al sistema d'informació 

comú, que inclouen plans de reactivació vinculats al COVID-19. 

 També s'invertirà a la PI 9.5 (EMPRENDIMENT SOCIAL) que compta amb el 2,5% 

dels recursos del programa; en concret, es tracta de recursos destinats a actuacions 

adreçades a incrementar la contractació de persones en risc d'excussió a través d'entitats 

d'economia social com a part de la lluita per rebaixar les xifres de pobresa i exclusió 

social Així, les PI 9.1, 9.4 i 9.5 sumen, en conjunt, un 50,7% dels recursos del programa 

destinats a la lluita contra la pobresa 

 S'ha previst invertir el 2% dels recursos del programa a la PI 8.3 (TREBALL PER 

COMPTE PROPI I EMPRENEDORIA) que impulsarà la recuperació de l'ocupació 

després de la crisi a través de l'ocupació per compte propi, així com fomentarà la 

competitivitat empresarial a través de la qualitat dels recursos humans. 

 Les bretxes de gènere existents al mercat de treball català s'abordaran a través de la PI 

8.4 (IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES), que posarà en marxa accions específiques 

que, sumades a les de tall transversal que es duran a terme al conjunt del programa, 

contribueixin a equiparar la situació de dones i homes al mercat de treball. A això es 

destinarà el 0,1% dels recursos. 

 I, finalment, el manteniment de l'ocupació de les persones afectades pels ERTO generats 

per la suspensió d'activitat derivada de l'estat d'alarma com a mesura de protecció davant 

de la pandèmia, s'abordaran a través de la PI 8.5 (ADAPTACIÓ DELS 

TREBALLADORS, EMPRESES I EMPRESARIS). A això es destinarà el 0,6% dels 

recursos. 

Tenint en compte la distribució per prioritats d'inversió, l'assignació financera per eixos 

prioritaris queda justificada de la manera següent: 

 Es programa el 36,3% a l'OT 8, la major quantia dels 3 OT, ja que en aquesta matèria és 

on s'han detectat les necessitats amb més pes a la regió. 

 A l'OT 9 es programa un 50,7% del total de PO. 

 Es programa el 9% del total del PO a l'OT 10 invertir en l'educació, el desenvolupament 

de les capacitats i l'aprenentatge permanent. 

 L?eix d?AT comptarà amb 12.297.790 euros, el 4% de l?ajuda de l?FSE. 

Els efectes de la pandèmia i les mesures empreses, tant per l'Estat Espanyol com per la 

Generalitat de Catalunya, per contenir-la han repercutit en una contracció de l'activitat 
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econòmica, i pel que fa a l'ocupació, en un increment dels ERTO i de les taxes de desocupació 

de la majoria de col·lectius, amb una incidència especial en els joves, les dones i les persones 

amb discapacitat. Com a conseqüència, el risc de pobresa va en augment. 

Pel que fa a l'afectació sanitària, la situació de tensió i sobrecàrrega del sistema, amb petites 

variacions, no ha parat. I pel que fa a l'àmbit educatiu, la suspensió de les classes presencials ha 

repercutit en el dret a l'educació de molts nens i nenes que no han comptat amb els recursos o 

l'entorn apropiat per poder seguir el curs escolar en modalitat telemàtica amb un aprofitament 

adequat. 

Tots aquests factors s'han tingut en compte a l'hora de distribuir els recursos addicionals i s'ha 

plantejat una assignació financera que permeti abordar les necessitats principals previstes en tots 

els objectius específics. En concret, s'espera que millori la situació de Catalunya: 

 Afavorint el manteniment de l'ocupació i mitigant la pèrdua de poder adquisitiu que la 

suspensió de l'activitat econòmica ha suposat per a molts treballadors a qui se'ls ha reduït 

el temps de treball i, en conseqüència, els recursos econòmics amb motiu dels ERTO. 

 Proporcionant recursos a les persones aturades i inactives que les situïn en una millor 

posició per a la recerca de feina i per detectar oportunitats que els permetin posar en 

marxa iniciatives d'autoocupació. 

 Millorant la capacitació dels treballadors, tant ocupats com desocupats, per atendre les 

noves necessitats generades al mercat laboral, també en l'àmbit digital i de l'economia 

verda. 

 Proporcionant experiència laboral als col·lectius amb més dificultats d'inserció laboral, 

situació que s'ha agreujat en aquest context de crisi i de reducció de l'activitat econòmica 

(joves, aturats de llarga durada, més grans de 52 anys, perceptors de la Renda Garantida 

de Ciutadania , dones en situació de vulnerabilitat, etc.). 

 Afavorint la creació i el manteniment de l'activitat per compte propi. 

 Donant suport al manteniment de l'ocupació a les empreses afectades per la crisi entre les 

quals: microempreses, autònoms i empreses d'economia social que contracten 

treballadors pertanyents a col·lectius vulnerables (persones amb discapacitat, en risc 

d'exclusió, amb trastorns de salut mental, etc.). ). 

 Reforçant el sistema de salut per poder atendre les necessitats generades per la pandèmia, 

sense detriment de la necessària prestació dels serveis sanitaris habituals. 

 Fomentant que els infants i adolescents rebin una educació en igualtat d'oportunitats, tant 

pel que fa al desenvolupament personal com acadèmic i mantenint la qualitat educativa 

amb recursos addicionals 
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Quadre 2: Presentació de lestratègia dinversió del programa operatiu 
Eix 

prioritari 

Fons Ajuda de la Unió 

(EUR) 

Percentatge del total de 

l'ajut de la Unió per al 

programa operatiu 

Objectiu temàtic / Prioritat d'inversió / Objectiu específic Indicadors comuns i específics 

del programa per als quals 

s'ha fixat un valor previst  

1A ESF 111.578.758,00 11.27% 08 - Promoure la sostenibilitat i la qualitat a l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral 

8i - accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga 
durada i les persones allunyades del mercat laboral, també mitjançant iniciatives locals d'ocupació i suport 

a la mobilitat laboral 

8i.1 - 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 

8i.2 - Millorar l'ocupabilitat especialment de les persones aturades i/o demandants d'ocupació, a través 

de l'adquisició i/o actualització de competències professionals 
8i.3 - Augmentar la contractació de caràcter estable de les persones aturades i/o demandants d'ocupació, 

incloent-hi les persones aturades de llarga durada i aquelles de més edat. 

8i.5 - Millorar l'ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb més 
dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà de l'adquisició d'experiència professional, incloses les 

iniciatives locals d'ocupació 

8iii - treball per compte propi, esperit emprenedor i creació d'empreses, incloses les microempreses i PIME 
innovadores 

8iii1 - Augmentar les competències emprenedores i incrementar el nombre d'empreses i iniciatives de 

treball per compte propi sostenibles creades, millorant la qualitat i l'eficiència dels serveis de suport i de 
consolidació 

8iv - Igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, fins i tot en l'accés a l'ocupació, el desenvolupament 

de la carrera i la conciliació del treball i la vida privada, i promoció de la igualtat de retribució per un 
mateix treball 

8iv.2 - (Re) integrar i mantenir al mercat laboral les persones amb dependents a càrrec seu, 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 . 

8v - Adaptació al canvi de treballadors, empreses i emprenedors 
8v.2 - Preservar la feina durant la crisi del COVID-19 

8vii - Modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, 

un ajustament més gran a les necessitats del mercat laboral, incloses accions per potenciar la mobilitat 

laboral transnacional mitjançant programes de mobilitat, i una millor cooperació entre institucions i parts 

interessades pertinents 

8vii1 - Millorar la qualitat i la resposta de les institucions del mercat de treball i la seva coordinació en 
l'àmbit nacional i autonòmic a través de la seva modernització 

[CR03, CR04, CV33, ER02, 

ER35, ER36] 

2A ESF 155.780.852,00 15.74% 09 - Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació 

9i - Inclusió activa, en particular per promoure la igualtat d'oportunitats i la participació activa i millorar 

l'ocupabilitat 
9i.1 - Millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc dexclusió social, a través de 

[CV33, ER01, ER12, ER40] 
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Eix 

prioritari 

Fons Ajuda de la Unió 

(EUR) 

Percentatge del total de 

l'ajut de la Unió per al 

programa operatiu 

Objectiu temàtic / Prioritat d'inversió / Objectiu específic Indicadors comuns i específics 

del programa per als quals 

s'ha fixat un valor previst  

lactivació i ditineraris integrats i personalitzats dinserció 

9iv - Millora de l'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials 
d'interès general 

9iv.1 - Millorar l'accessibilitat per a les persones més vulnerables a serveis d'atenció sanitària, socials i 

d'orientació, formació i educació, incloent-hi l'eliminació dels estereotips. 
9iv.2 - Millora de l'accés als serveis de salut durant la pandèmia COVID-19 

9v - Foment de l'emprenedoria social i la integració professional a les empreses socials i l'economia social 

i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 
9v.2 - Augmentar la contractació i mantenir a l'ocupació les persones pertanyents a col·lectius en 

situació o risc d'exclusió social per part d'entitats de l'economia social 

3A ESF 27.787.430,00 2.81% 10 - Invertir en l'educació, la formació, inclosa la formació professional, per al desenvolupament de les 
capacitats i l'aprenentatge permanent 

10iii - Millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en una activitat 

formal, no formal i informal, millora dels coneixements, aptituds i competències de la població activa i 
promoció d'itineraris flexibles d'aprenentatge, fins i tot mitjançant mesures d'orientació professional i 

validació de competències adquirides 

10.31 - Millorar les capacitats i l'aprenentatge permanent dels participants, entre altres competències en 

matèria de TIC i idiomes. 

[CR03, ER38] 

R ESF 

REACT-

UE 

669.276.924,00 67.61% 13 - Foment de la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i preparació d'una 

recuperació verda, digital i resilient de l'economia 

13i - (FSE) Foment de la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i preparació 
d'una recuperació verda, digital i resilient de l'economia 

R.1.1 - Donar suport a l'accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l'ocupació de qualitat, 
així com el manteniment de l'ocupació, inclosa l'ocupació juvenil, i el suport als treballadors per compte 

propi i als emprenedors. 

R.1.2 - Donar suport a l'accés al mercat de treball de les persones en situació de vulnerabilitat, l'accés 
als sistemes socials i les mesures d'inclusió social i eradicació de la pobresa. 

R.1.3 - Invertir en educació, formació i desenvolupament de capacitats, inclòs el reciclatge i el 

perfeccionament professionals. 

[CR04, CV31, CV33, CVR2, 

CVR3, ER12] 

8A ESF 12.297.790,00 1.24% 1 - Assolir una gestió i un control de qualitat que permeti la consecució dels objectius del programa operatiu 
assegurant unes taxes d'error mínimes 

2 - Realitzar estudis i avaluacions de qualitat per mesurar l'eficàcia, l'eficiència i l'impacte del Programa 

Operatiu 
3 - Aconseguir que els potencials beneficiaris, així com la societat en conjunt, estiguin degudament informats 

sobre tots els aspectes rellevants del Programa Operatiu i puguin actuar en conseqüència 

[ATR1, ATR2, ATR3] 

R-AT ESF 
REACT-

UE 

13.123.076,00 1.33% R-AT - Assistència Tècnica REACT-UE [] 
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2. EIXOS PRIORITARIS 

2.A DESCRIPCIÓ DELS EIXOS PRIORITARIS DIFERENTS DE LASSISTÈNCIA TÈCNICA 
 

2.A.1 Eix prioritari 
Identificació de l'eix 

prioritari 
R 

Títol de l'eix prioritari Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-19 i les conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resistent de 

l'economia. 

 

 La totalitat de l'eix prioritari s'executarà exclusivament mitjançant instruments financers 

 La totalitat de l'eix prioritari s'executarà exclusivament mitjançant instruments financers establerts a nivell de la Unió 

 La totalitat de l'eix prioritari s'executarà a través del desenvolupament local participatiu 

 En el cas del FSE: La totalitat de l'eix prioritari està dedicada a la innovació social, a la cooperació transnacional oa totes dues 

 Pel FEDER: la totalitat de l'eix prioritari està dedicat a les operacions adreçades a la reconstrucció en resposta a desastres naturals d'abast general o 

regional. 

 Pel FEDER: la totalitat de l'eix prioritari està dedicat a les pimes (article 39) 

 Tot l´eix prioritari es dedica a afavorir la reparació de la crisi en el marc de REACT-UE 

 La totalitat de l'eix prioritari abordarà els reptes migratoris derivats de l'agressió militar de Rússia, també de conformitat amb l'article 98, apartat 4, del 

Reglament (UE) núm. 1303/2013 

 La totalitat de l'eix prioritari utilitzarà recursos de REACT-UE per abordar els reptes migratoris derivats de l'agressió militar de Rússia de conformitat 

amb l'article 98, apartat 4, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 

 

2.A.2 Justificació de l'establiment d'un eix prioritari que abasti més d'una categoria de regió, objectiu temàtic o fons (quan escaigui) (si fos 

aplicable) 
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2.A.3 Fons, categoria de regió i base de càlcul de lajuda de la Unió 
Fons Categoria de 

regió 

Base de càlcul (despesa total subvencionable o despesa pública 

subvencionable) 

Categoria de regió per a les regions ultraperifèriques i les regions escassament poblades del 

nord (quan procedeixi) 

ESF  Total  

 

2.A.4 Prioritat d'inversió 

ID de la prioritat d'inversió 13i 

Títol de la prioritat d'inversió (FSE) Foment de la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i preparació d'una recuperació verda, digital i resilient de l'economia 

 

2.A.5 Objectius específics corresponents a la prioritat d'inversió i resultats esperats 
Ident. de l'objectiu específic R.1.1 

Títol de lobjectiu específic Donar suport a l'accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l'ocupació de qualitat, així com el manteniment de l'ocupació, inclosa l'ocupació juvenil, i el 

suport als treballadors per compte propi i als emprenedors. 

Resultats que els Estats 

membres pretenen aconseguir 

amb lajuda de la Unió 

Una de les conseqüències principals de la crisi provocada pel COVID-19 ha estat el seu impacte sobre l'activitat econòmica i 

l'ocupació. La suspensió de l'activitat i el tancament d'empreses (18.867 comptes de cotització menys el 2020) s'han traduït 

immediatament en expedients de regulació temporal d'ocupació i en la destrucció de llocs de treball. Com s'ha posat de 

manifest, el 2020 s'ha tancat amb 175.583 persones treballadores a l'ERTO. Quant a la desocupació, s'ha incrementat fins al 

13,9%, i ha estat especialment acusat l'augment en les persones joves, on s'ha assolit el 27,4%. En tots dos casos, les dones 

presenten nivells de desocupació una mica superiors. 

És important, doncs, destinar recursos a sustentar l'activitat econòmica donant suport a mesures vinculades al manteniment 

de l'ocupació i estimulant la creació d'activitat per compte propi, en particular a les persones joves que aposten per crear la 

seva feina. 

A més, la crisi ha subratllat la importància de proporcionar capacitació i noves eines que permetin a les persones aturades 

incorporar-se a un mercat de treball canviant i en constant evolució, ia les empleades adaptar-se als canvis. En tots dos casos 
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adquireix una rellevància especial la formació en l'àmbit digital i de l'economia verda. 

Així mateix, mentre es rellança l'activitat convé mantenir actives, per mitjà d'experiència laboral, aquelles persones amb més 

dificultats d'inserció perquè la permanència en la situació de desocupació no perjudiqui les expectatives laborals futures. 

En conseqüència, en aquest objectiu específic s'espera: 

Afavorir el manteniment de l'ocupació i mitigar la pèrdua de poder adquisitiu que la suspensió de l'activitat econòmica ha 

suposat per a molts treballadors a qui se'ls ha reduït el temps de treball i, en conseqüència, els recursos econòmics amb motiu 

dels expedients de regulació temporal docupació (ERTO). 

Proporcionar recursos a les persones aturades i inactives que les situïn en una millor posició per a la recerca de feina i per 

detectar oportunitats que els permetin posar en marxa iniciatives d'autoocupació. 

Millorar la capacitació dels treballadors, tant ocupats com desocupats, per atendre les noves necessitats generades al mercat 

laboral, també en l'àmbit digital i de l'economia verda. 

Proporcionar experiència laboral als col·lectius allunyats del mercat laboral i amb més dificultats d'accés a l'ocupació a causa 

de la crisi i la reducció de l'activitat econòmica (joves, aturats de llarga durada, etc.) 
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Afavorir la creació i el manteniment de l'activitat per compte propi. 

 

Ident. de l'objectiu específic R.1.2 

Títol de lobjectiu específic Donar suport a l'accés al mercat de treball de les persones en situació de vulnerabilitat, l'accés als sistemes socials i les mesures d'inclusió social i eradicació de la 

pobresa. 

Resultats que els Estats 

membres pretenen aconseguir 

amb lajuda de la Unió 

Com hem vist, la crisi provocada pel COVID-19 ha suposat que el 2020 el PIB de Catalunya tingués una variació interanual 

negativa i que es destruís un nombre important d'empreses. Aquest impacte ha afectat tots els sectors, però de manera 

desigual. Si bé tots ells requereixen suport, resulta imprescindible sustentar el manteniment de l'activitat a les empreses 

d'economia social que proporcionen ocupació a col·lectius que difícilment tindran altres oportunitats al mercat laboral com 

persones amb discapacitat, persones en risc d'exclusió o persones amb trastorns de salut mental. Concretament, en relació 

amb les persones amb discapacitat destaca la seva baixa participació al mercat de treball: el 2018 a Catalunya la seva taxa 

d'activitat era del 35%, 46 punts inferior a la de la població sense discapacitat (81%); la taxa docupació va ser del 27%, 44,9 

punts inferior a la de les persones sense discapacitat. 

Per part seva, la taxa d'atur va superar en 11,9 punts la de la població sense discapacitat (23,1% davant l'11,9%). A més, un 

observatori recent destaca l'impacte negatiu de la crisi als Centres Especials de Treball d'iniciativa social, apuntant que prop 

del 77% dels centres van tancar el 2020 amb una facturació inferior a la prevista. 

Pel que fa a la taxa de risc de risc de pobresa, el 2019, com s'ha assenyalat anteriorment, es va situar al 23,6% acostant-se 

perillosament als nivells del 2013 (24,6%). Per aquest motiu, es considera necessari oferir oportunitats d'experiència 

professional a col·lectius amb més dificultat d'inserció laboral, restablint-ne els hàbits laborals i acostant-los de nou al mercat 

de treball. 
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Pel que fa a la reparació dels efectes de la crisi, no es pot oblidar la vessant sanitària. El Document de la CE Resposta 

coordinada europea en matèria de Coronavirus: preguntes i respostes de 13 de març del 2020, esmentava la voluntat de la CE 

que les despeses relacionades amb el Coronavirus fossin admissibles en el marc dels fons estructurals. Així, es preveia que 

tant FEDER com FSE poguessin invertir als sistemes d'assistència sanitària. A la proposta de modificació del PO de 

Catalunya aprovada el 2020 ja es va tenir en compte aquesta possibilitat i es van incloure despeses de contractació de 

personal sanitari per fer front al COVID-19. Però la pandèmia persisteix. Com hem assenyalat, a Catalunya s'han detectat 

fins al 6 de març 566.167 casos positius acumulats per COVID-19 i 20.850 defuncions. És indubtable que aquestes xifres 

mantenen un elevat nivell de tensió al sistema sanitari i que són les persones més vulnerables les que estan més exposades als 

efectes del virus. 

En conseqüència, en aquest objectiu és específic s'espera: 

 Proporcionar experiència laboral als col·lectius amb més dificultats d'inserció laboral i amb més risc de pobresa 

(majors de 52 anys, perceptors de la Renda Garantida de Ciutadania, dones en situació de vulnerabilitat, etc.) 

 Donar suport al manteniment de locupació a les empreses deconomia social que contracten treballadors pertanyents a 

col·lectius vulnerables (persones amb discapacitat, en risc dexclusió, amb trastorns de salut mental, etc.). 

 Proporcionar a la població una atenció sanitària adequada reforçant el sistema de salut per poder atendre les 

necessitats generades per la pandèmia, sense detriment de la necessària prestació dels serveis sanitaris habituals. 

 

Ident. de l'objectiu específic R.1.3 

Títol de lobjectiu específic Invertir en educació, formació i desenvolupament de capacitats, inclòs el reciclatge i el perfeccionament professionals. 

Resultats que els Estats 

membres pretenen aconseguir 

amb lajuda de la Unió 

El període de confinament que va seguir el Decret d'Estat d'alarma el març del 2020 va implicar que el curs escolar continués 

desenvolupant-se virtualment. Aquest plantejament va posar de manifest importants desigualtats en la disponibilitat de 
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recursos de les famílies i també en l'autonomia dels infants en funció de l'edat i de les necessitats educatives personals. Així, 

doncs, l'exigència de garantir el dret a l'educació, en igualtat d'oportunitats i de manera inclusiva, s'ha fet més evident encara. 

D'altra banda, atesa la conveniència de prioritzar l'educació presencial a les edats més primerenques, sorgeix també la 

necessitat de garantir la protecció dels nens i nenes amb la màxima seguretat i normalitat possible en el context d'emergència. 

Per tot això, ha calgut reforçar els recursos disponibles als centres educatius. 

Per tant, en aquest objectiu s'espera: 

 Assegurar que els nens i els adolescents rebin una educació en igualtat d'oportunitats, tant pel que fa al 

desenvolupament personal com acadèmic, mantenint la qualitat educativa amb recursos addicionals. 
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Quadre 4: Indicadors de resultats comuns per als quals s'ha fixat un valor previst i indicadors de resultats específics del programa 

corresponents a l'objectiu específic (per prioritat d'inversió i categoria de regió) (per al FSE i REACT-UE de l'FSE) 

Prioritat d'inversió : 13i - (FSE) Foment de la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i preparació d'una recuperació verda, digital i resilient de l'economia 

Identificació Indicador Categoria de 

regió 

Unitat de mesura per 

a lindicador 

Indicador comú de productivitat utilitzat 

com a base per fixar objectius 

Valor de 

referència 

Unitat de mesura per al valor de 

referència i el valor previst 

Any de 

referència 

Valor previst 

(2023) 

Font de 

dades 

Periodicitat de la 

informació 

M W T M W T 

CR04 participants que obtenen una feina, inclòs per compte propi, 

després de la seva participació 

 Número aturat, fins i tot de llarga durada 28,15 28,15 28,15  Ràtio (%) 2020 28,15 28,15 28,15 Basada en històrics Anual 

ER12 Participants en situació o risc d'exclusió social que mantenen la 

feina en entitats d'economia social 

 Número  85,62 85,62 85,62  Ràtio (%) 2020 85,62 85,62 85,62 Basada en històrics Anual 

CV33 Entitats recolzades en la lluita contra la pandèmia de COVID-19  Entities    15,00  Número 2020   17,00 Estimació Anual 

CVR2 Participants que han obtingut una qualificació després de la seva 

participació (COVID-19) 

 Persones  70,21 70,21 70,21  Ràtio (%) 2020 70,21 70,21 70,21 Estadístiques basades 

en històrics 

Anual 

CV31 Participants a qui s'ha ajudat per combatre o contrarestar la 

COVID-19 

 Persones    141.795,00  Número 2021   113.436,00 Estimació Anual 

CVR3 Nombre de centres educatius recolzats que han assegurat la 

continuació d'educació presencial durant la pandèmia 

 Número    1.579,00  Número 2019   1.579,00 Estimació Anual 

 

 

2.A.6 Acció que es finançarà en el marc de la prioritat d'inversió (per prioritat d'inversió) 

 

 2.A.6.1 Descripció del tipus i exemples de les mesures objecte de l'ajut i la seva contribució esperada als objectius específics, inclosa, si escau, la 

determinació dels principals grups destinataris, els territoris destinataris específics i els tipus de beneficiaris 
Prioritat d'inversió 13i - (FSE) Foment de la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i preparació d'una recuperació verda, digital i resilient de l'economia 

A fi de contribuir a l'assoliment dels objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres , els tipus d'operacions 

següents: 

Objectiu específic R.1.1 

 Ajuts extraordinaris dirigits a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) actiu, com a conseqüència de la 
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Prioritat d'inversió 13i - (FSE) Foment de la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i preparació d'una recuperació verda, digital i resilient de l'economia 

suspensió total o parcial del seu contracte de treball, a causa de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar el COVID-19 . 

També adreçada a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària. El propòsit de lajuda és complementar els 

ingressos percebuts a fi de compensar la pèrdua de poder adquisitiu. Es considerarà que concorren causes de força major derivades de la COVID-

19 en els supòsits en què l'empresa hagi decidit suspendre els contractes, d'acord amb el Reial decret llei 8/2020, del 17 de març, de mesures 

urgents extraordinàries per fer davant de l'impacte econòmic i social de la COVID-19; el Reial decret llei 24/2020, del 26 de juny, de mesures 

socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, i el Reial decret llei 30/2020, del 29 de 

setembre, de mesures socials en defensa de la feina. En qualsevol cas, es comprovarà que la compensació total percebuda pel treballador/a 

(prestació per ERTO més l'ajuda extraordinària que es proposa) no superi el salari net. A més, com en qualsevol ajut cofinançat pel FSE, es 

verificarà que no hi hagi doble finançament considerant el finançament nacional i el que pugui procedir d'altres fons europeus. 

 Ajuts a la contractació adreçada a entitats locals, entitats sense ànim de lucre i empreses, amb la finalitat de proporcionar experiència professional 

i hàbits laborals a persones aturades i, en especial, a aturats de llarga durada. 

 Ajuts a la contractació de joves, dirigits a empreses, entitats locals i entitats sense ànim de lucre. Es preveuen diferents tipus dajuts: 

o D'una banda, en la modalitat de contracte en pràctiques, l'objectiu de les quals és proporcionar l'experiència laboral necessària a joves 

titulats en cicles formatius de grau mitjà o superior, graduats universitaris o que hagin obtingut un certificat de professionalitat, per tal de 

facilitar-los l'accés a una feina. 

o De l'altra, ajudes no vinculades a una modalitat contractual específica, que proporcionin experiència laboral a altres perfils de joves que 

també estan aturats. 

 Ajuts per afavorir l'autoocupació de persones joves aturades. Es pretén proporcionar als joves, que desocupats han posat en marxa una activitat 

per compte propi, una ajuda que els permeti disposar d'uns ingressos mínims durant l'arrencada de l'activitat. Per això hauran d'acreditar un 

període de permanència, concretament, haver estat d'alta al règim de la Seguretat Social de les persones treballadores autònomes durant un 

període de 12 mesos o, si aquest és menor, un mínim de 8 mesos ininterromputs. 

 Programes de formació per a l'ocupació destinats a persones prioritàriament treballadores, entre les quals destaquen les persones subjectes a 

ERTO o autònomes afectades per la crisi, entre d'altres. L'objectiu de la mesura és millorar l'ocupabilitat i la competitivitat, així com l'adaptació 

als canvis en el desenvolupament de l'activitat professional, especialment els relacionats amb les competències digitals. Es preveu la participació 

de fins a un 30% de persones aturades. 
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Prioritat d'inversió 13i - (FSE) Foment de la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i preparació d'una recuperació verda, digital i resilient de l'economia 

 Programes de formació per a l'ocupació destinats a persones prioritàriament aturades, basada preferentment en certificats de professionalitat i amb 

línies específiques destinades al sector digital, l'atenció a les persones i l'economia verda, per tal de proporcionar capacitació en els àmbits que 

contribuiran a transformar leconomia. Es preveu la participació de fins a un 30% de persones empleades. 

Objectiu específic R.1.2 

 Ajudes a la contractació adreçada a entitats locals, entitats sense ànim de lucre i empreses, amb la finalitat de proporcionar experiència 

professional i hàbits laborals a col·lectius amb especials dificultats d'inserció (com ara majors de 52 anys, dones en situació de vulnerabilitat, 

perceptors de la Renda Garantida de Ciutadania, etc.). 

 Ajudes al foment de leconomia social i de la integració laboral de persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual, o trastorn de salut 

mental en centres especials docupació o empreses dinserció, així com per a la contractació de personal professional de suport. 

 Contractació de personal assignat als centres de salut per fer front a la pandèmia tant als hospitals com als centres d'atenció primària de l'Institut 

Català de la Salut i del Servei català de la salut (Cat Salut). S'hi inclou no només la contractació de personal addicional sinó també el personal 

contractat per cobrir les baixes que ha produït l'alt nombre de contagis així com les despeses de personal produïdes pels processos de vacunació 

(ja siguin de personal existent o addicional) o l'increment de personal de gestió al Servei Català de la Salut. 

Objectiu específic R.1.3 

 Programa de reforç del personal docent, de suport educatiu i dadministració i serveis, tant en centres públics com concertats. La planificació i 

organització del curs escolar 2020-2021 als centres educatius ha exigit l'estructuració de les classes al voltant de grups de convivència estables per 

facilitar la traçabilitat de possibles casos de contagi per coronavirus. Això ha requerit reforçar les dotacions de personal docent i de suport 

educatiu a tots els nivells, especialment a l'educació infantil, però també pel que fa al personal d'administració i serveis dels centres i dels serveis 
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Prioritat d'inversió 13i - (FSE) Foment de la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i preparació d'una recuperació verda, digital i resilient de l'economia 

centrals i territorials, a causa de l'increment en la gestió. Es preveu mantenir aquests reforços el curs 2021-2022. 

 

 

 2.A.6.2 Principis rectors per a la selecció d'operacions 
Prioritat d'inversió 13i - (FSE) Foment de la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i preparació d'una recuperació verda, digital i resilient de l'economia 

D'acord amb l'article 125, apartat 3, lletra a, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, els criteris de selecció d'operacions asseguraran la contribució de les 

operacions a l'assoliment dels objectius i resultats específics de la prioritat, seran transparents i no discriminatoris, i tindran en compte els principis 

exposats als articles 7 (promoció de la igualtat entre homes i dones i no discriminació) i 8 (desenvolupament sostenible) del Reglament esmentat. 

Amb caràcter general, totes les operacions seleccionades compliran amb el que estableixen els articles 65 a 71 (sobre subvencionabilitat de la despesa i 

durabilitat) del Reglament (UE) núm. 1303/2013, així com amb el que regula els articles 13 al 15 (sobre gestió financera) del Reglament (UE) núm. 

1304/2013. 

D'acord amb el Reglament 2020/2221, l'art. 65.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 a les operacions que van començar l'1 de febrer de 2020 i que 

afavoreixin la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seves conseqüències socials i preparin una recuperació verda, digital i 

resilient de l'economia, de manera que la despesa serà subvencionable des de l'1 de febrer del 2020 fins al 31 de desembre del 2023. 

A continuació, i tenint en compte que serà el comitè de seguiment el que examini i aprovi la metodologia i els criteris de selecció de les operacions, es 

descriuen a títol orientatiu i sense ànim d'exhaustivitat la tipologia d'operacions que es proposaran a cofinançament. 
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Prioritat d'inversió 13i - (FSE) Foment de la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i preparació d'una recuperació verda, digital i resilient de l'economia 

TIPOLOGIA D'OPERACIONS 

A fi de contribuir a aconseguir els objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres, els tipus d'operacions 

següents: 

 Ajudes extraordinàries adreçades a les persones afectades per un expedient de regulació temporal docupació (ERTO). 

 Ajuts a la contractació dirigits a diferents tipus de persones aturades, inclosos grups vulnerables, ia diferents tipus d'entitat (entitats locals, entitats 

sense ànim de lucre, empreses). 

 Ajuts per afavorir l'autoocupació de persones joves aturades. 

 Programes de formació per a locupació. 

 Ajuts al foment de leconomia social i de la integració laboral de grups vulnerables. 

 Contractació de personal assignat als centres de salut per fer front a la pandèmia. 

 Contractació de personal docent, de suport educatiu i dadministració i serveis, tant en centres públics com concertats. 

A la selecció d'operacions d'aquesta prioritat d'inversió es poden aplicar els principis rectors següents, sens perjudici del que es concreti per a cada 

objectiu específic en aprovar els criteris de selecció d'operacions: 

 La pertinència i la concordança amb el marc estratègic definit al PO, així com amb l'adequació a l'eix prioritari, la prioritat d'inversió i l'objectiu 

específic. 

 Garantia digualtat daccés als serveis i recursos oferts. 
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Prioritat d'inversió 13i - (FSE) Foment de la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i preparació d'una recuperació verda, digital i resilient de l'economia 

 Prioritzar les actuacions que tinguen en compte les necessitats globals dinserció sociolaboral de les persones destinatàries. 

 Prioritzar la formació en especialitats que habilitin per a les professions amb el nivell de contractació més alt en l'àmbit territorial on es 

desenvolupi l'acció formativa. 

 Prioritzar la formació en especialitats de sectors estratègics de l'economia regional i, en particular, als sectors de l'economia verda, digital i 

d'atenció a les persones. 

PRINCIPALS GRUPS DESTINATARIS 

 Persones aturades, amb especial atenció a les que presenten més dificultats d'accés a l'ocupació: joves, aturats de llarga durada, i grups vulnerables 

com ara majors de 52 anys, dones en situació d'especial vulnerabilitat, persones amb discapacitat, en risc d'exclusió social , amb trastorns de salut 

mental, etc. 

 Persones inactives. 

 Persones en actiu que necessitin adaptar-se a reptes professionals nous, especialment les persones en situació d'ERTO. 

IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 

Amb caràcter general, la selecció d'operacions tindrà en compte el principi establert a l'article 7 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, promovent 

activament la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la integració de la perspectiva de gènere a les operacions objecte de cofinançament. 

Els criteris de selecció doperacions es dissenyaran en concordança amb les bretxes de gènere identificades en el diagnòstic, així com amb els objectius 
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Prioritat d'inversió 13i - (FSE) Foment de la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i preparació d'una recuperació verda, digital i resilient de l'economia 

digualtat del programa. Així, fomentaran que les accions cofinançades persegueixin, de manera específica o de manera transversal, l'equitat de gènere. 

IGUALTAT D'OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ 

Així mateix, a la selecció d'operacions s'aplicarà el principi de no discriminació recollit a la normativa nacional i comunitària, garantint la igualtat de 

tracte entre els individus sigui quina sigui la seva nacionalitat, sexe, raça o origen ètnic, la seva religió o les seves conviccions, discapacitat , edat o 

orientació sexual. 

 

 

2.A.6.3 Ús previst d'instruments financers (segons correspongui) 
Prioritat d'inversió 13i - (FSE) Foment de la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i preparació d'una recuperació verda, digital i resilient de l'economia 

 

 

2.A.6.4 Ús previst de grans projectes (segons correspongui) 
Prioritat d'inversió 13i - (FSE) Foment de la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i preparació d'una recuperació verda, digital i resilient de l'economia 
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2.A.6.5 Indicadors de productivitat per prioritat d'inversió i, quan escaigui, per categoria de regió 

 

Quadre 5: Indicadors de productivitat comuns i específics del programa (per prioritat d'inversió, desglossats per categoria de regió per al FSE i, quan 

escaigui, per al FEDER) 
Prioritat d'inversió 13i - (FSE) Foment de la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i preparació d'una recuperació verda, digital i 

resilient de l'economia 

Identificació Indicador Unitat de 

mesura 

Fons Categoria de regió 

(quan procedeixi) 

Valor previst (2023) Font de dades Periodicitat de la 

informació 
M W T 

CV30 Valor de les accions del FSE per combatre els efectes del 
COVID-19 

EUR FSE 
REACT-UE 

    193.000.000,00 Estimació Anual 

EO01 Participants en situació o risc dexclusió social Número FSE 

REACT-UE 

  11.476,00 7.464,00 18.940,00 Estadística basada 

en històrics 

Anual 

CV34 Nombre de centres educatius beneficiats pels ajuts REACT-
EU per tal de preservar l'educació presencial durant la 

pandèmia 

Número FSE 
REACT-UE 

    1.579,00 Estimació Anual 

CO01 aturat, fins i tot de llarga durada Número FSE 
REACT-UE 

  27.758,00 27.834,00 55.592,00 Estadística basada 
en històrics 

Anual 

CO05 empleat, fins i tot per compte propi Número FSE 

REACT-UE 

  51.638,00 47.951,00 99.589,00 Estadística basada 

en històrics 

Anual 

 

2.A.7 Innovació social, cooperació transnacional i contribució als objectius temàtics 1 a 7 i 13  
Eix prioritari R - Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-19 i les conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resistent de l'economia. 

CONTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES A LA INNOVACIÓ SOCIAL 

Si bé aquest eix prioritari no finançarà accions específiques a favor de la innovació social, les operacions gestionades pels agents del sistema públic 

docupació de Catalunya contribuiran a innovar en el disseny i en els processos de gestió dels serveis públics docupació, dacord amb la línia estratègica 7 

de l' Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020 (Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020) segons s'ha explicat en eix prioritari 1. 
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Eix prioritari R - Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-19 i les conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resistent de l'economia. 

CONTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES A LA COOPERACIÓ TRANSNACIONAL 

Concretament en el marc d'aquest eix no es preveu contribuir-hi directament, si bé la promoció de la internacionalització i la mobilitat de la població 

activa constitueix una de les línies estratègiques de l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020 (Estratègia Catalana per l'Ocupació 2012-2020) i 

aquest enfocament estarà present a totes les operacions gestionades pel SOC. 

Així mateix, convé assenyalar que Catalunya participa al Programa de Cooperació Territorial INTERREG VA ESPANYA-FRANÇA-ANDORRA 

(POCTEFA 2014-2020). Es tracta d'un programa europeu de cooperació transfronterera creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori 

fronterer entre els tres països l'eix 5 dels quals inclou actuacions de l'Objectiu temàtic 8 i de l'Objectiu Temàtic 9. A més, Catalunya també participa al 

Programa Operatiu Interreg VB MED 2014 -2020 aprovat per la Comissió Europea el 2 de juny del 2015. 

CONTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES ALS OBJECTIUS TEMÀTIQUES 1 AL 7 

D'acord amb l'article 3, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1304/2013, les operacions d'aquest eix contribuiran als objectius temàtics dels Fons 

Estructurals i d'Inversió Europeus no finançats pel FSE de la manera següent: 

 Millorant l'accessibilitat i l'ús i la qualitat de les TIC: 

Els programes de formació previstos en aquest eix, se centraran en bona part a capacitar els participants en l'àmbit digital, tant en la formació prevista per 
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Eix prioritari R - Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-19 i les conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resistent de l'economia. 

a persones empleades com aturades. 

 

 

2.A.8 Marc de rendiment 

 

Quadre 6: Marc de rendiment de l'eix prioritari (per fons i, per al FEDER i el FSE, categoria de regió) 
Eix prioritari R - Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-19 i les conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resistent de l'economia. 

Identificació Tipus d'indicador Indicador o etapa clau d'execució Unitat de mesura, quan escaigui Fons Categoria de regió Fita per al 2018 Valor previst final (2023) Font de dades Explicació de la pertinència de l'indicador, si escau 

M W T M W T 

 

Informació qualitativa addicional sobre l'establiment del marc de rendiment 

 

2.A.9 Categories dintervenció 

Categories dintervenció corresponents al contingut de leix prioritari, basades en una nomenclatura adoptada per la Comissió, i desglossament indicatiu de 

lajuda de la Unió. 

 

Quadres 7 a 11: Categories d'intervenció 

 
Quadre 7: Dimensió 1. Àmbit dintervenció 
Eix prioritari R - Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-19 i les conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resistent de l'economia. 

Fons Categoria de 

regió 

Codi Import (EUR) 

ESF REACT- 
UE 

 102 . Accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també 
mitjançant iniciatives locals d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 

77.350.000,00 

ESF REACT-

UE 

 103 . Integració sostenible dels joves al mercat laboral, en particular els que ni treballen ni segueixen estudis o formació, inclosos els joves que corren risc d'exclusió social i 

els de comunitats marginades, també a través de l'execució de la Garantia Juvenil 

125.000.000,00 
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Eix prioritari R - Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-19 i les conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resistent de l'economia. 

Fons Categoria de 

regió 

Codi Import (EUR) 

ESF REACT-

UE 

 104 . Treball per compte propi, esperit emprenedor i creació d'empreses, incloses les microempreses i PIME innovadores 10.000.000,00 

ESF REACT-

UE 

 106 . Adaptació al canvi de treballadors, empreses i emprenedors 133.000.000,00 

ESF REACT-

UE 

 109 . Inclusió activa, en particular per promoure la igualtat doportunitats i la participació activa i millorar locupabilitat 37.650.000,00 

ESF REACT-

UE 

 112 . Millora de l'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials d'interès general 100.000.000,00 

ESF REACT-

UE 

 113 . Foment de l'emprenedoria social i la integració professional a les empreses socials i l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 66.000.000,00 

ESF REACT-

UE 

 115 . Disminució i prevenció de l'abandó escolar prematur i promoció de la igualtat d'accés a una educació infantil, primària i secundària de qualitat, inclosos els itineraris 

d'aprenentatge de l'educació formal, no formal i informal per reintegrar-se a l'educació i la formació 

120.276.924,00 

 

Quadre 8: Dimensió 2. Forma de finançament 
Eix prioritari R - Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-19 i les conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resistent de l'economia. 

Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

ESF REACT-UE  01 . Subvenció no reemborsable 669.276.924,00 

 

Quadre 9: Dimensió 3. Tipus de territori 
Eix prioritari R - Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-19 i les conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resistent de l'economia. 

Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

 ESF REACT-UE  07 . No escau 669.276.924,00 

 

 

 

Quadre 10: Dimensió 4. Mecanisme daplicació territorial 
Eix prioritari R - Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-19 i les conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resistent de 

l'economia. 
Fons Categoria de 

regió 

Codi Import (EUR) 
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Eix prioritari R - Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-19 i les conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resistent de 

l'economia. 
Fons Categoria de 

regió 

Codi Import (EUR) 

 ESF REACT-

UE 

 07 . No escau 669.276.924,00 

 

Quadre 11: Dimensió 6 - Tema secundari de l'FSE i de REACT-UE de l'FSE (únicament FSE i IEJ) 

Eix prioritari R - Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-19 i les conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resistent de l'economia. 

Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

ESF REACT-UE  01 . Finançament de la transició a una economia baixa en carboni i eficient en l'ús dels recursos 6.000.000,00 

ESF REACT-UE  03 . Millora de la competitivitat de les PIME 10.000.000,00 

ESF REACT-UE  06 . No discriminació 203.650.000,00 

ESF REACT-UE  08 . No aplicable 449.626.924,00 

 

2.A.10 Resum de l'ús previst de l'assistència tècnica, incloses, si escau, les mesures per reforçar la capacitat administrativa de les autoritats que 

participen en la gestió i el control dels programes i beneficiaris (segons correspongui) (per eix prioritari) 
Eix prioritari : R - Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-19 i les conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, digital i resistent de l'economia. 
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. 

2.A.1 Eix prioritari 
Identificació de l'eix prioritari 1A 

Títol de l'eix prioritari Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

 La totalitat de l'eix prioritari s'executarà exclusivament mitjançant instruments financers 

 La totalitat de l'eix prioritari s'executarà exclusivament mitjançant instruments financers establerts a nivell de la Unió 

 La totalitat de l'eix prioritari s'executarà a través del desenvolupament local participatiu 

 En el cas del FSE: La totalitat de l'eix prioritari està dedicada a la innovació social, a la cooperació transnacional oa totes dues 

 Pel FEDER: la totalitat de l'eix prioritari està dedicat a les operacions adreçades a la reconstrucció en resposta a desastres naturals d'abast general o 

regional. 

 Pel FEDER: la totalitat de l'eix prioritari està dedicat a les pimes (article 39) 

 Tot l´eix prioritari es dedica a afavorir la reparació de la crisi en el marc de REACT-UE 

 La totalitat de l'eix prioritari abordarà els reptes migratoris derivats de l'agressió militar de Rússia, també de conformitat amb l'article 98, apartat 4, del 

Reglament (UE) núm. 1303/2013 

 La totalitat de l'eix prioritari utilitzarà recursos de REACT-UE per abordar els reptes migratoris derivats de l'agressió militar de Rússia de conformitat 

amb l'article 98, apartat 4, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 

 

2.A.2 Justificació de l'establiment d'un eix prioritari que abasti més d'una categoria de regió, objectiu temàtic o fons (quan escaigui) (si fos 

aplicable) 

[No escau] 

  



  

  

Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-2020 

                                                                                                                   

  
71 

 

 

 

2.A.3 Fons, categoria de regió i base de càlcul de lajuda de la Unió 
Fons Categoria de regió Base de càlcul (despesa total subvencionable o despesa pública 

subvencionable) 

Categoria de regió per a les regions ultraperifèriques i les regions escassament poblades del 

nord (quan procedeixi) 

ESF Més 

desenvolupades 

Total  

 

2.A.4 Prioritat d'inversió 

ID de la prioritat 

d'inversió 
8i 

Títol de la prioritat 

d'inversió 

accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també mitjançant 

iniciatives locals d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 

 

2.A.5 Objectius específics corresponents a la prioritat d'inversió i resultats esperats 
Ident. de l'objectiu específic 8i.1 

Títol de lobjectiu específic 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 

Resultats que els Estats membres 

pretenen aconseguir amb lajuda 

de la Unió 

La principal debilitat del mercat de treball català és l'elevada pèrdua de llocs de treball, fins a un total de 530.000 des del 

2008 al 2013, cosa que ha provocat una elevada taxa d'atur en el conjunt de la població en general i, en particular en 

determinats col·lectius que s'han vist més perjudicats com són els joves, les persones aturades de llarga durada (més de la 

meitat de les persones aturades ho són de llarga durada), les persones més grans de 45 anys (21,2%) així com les persones 

aturades de baixa qualificació i les persones amb discapacitat. 

Per tant, cal que les persones aturades obtinguin una posició millor per a la recerca de l'ocupació que afavoreixi la seva 

inserció laboral mitjançant l'orientació professional pretenent una millor adequació de l'oferta d'ocupació a les necessitats del 

mercat laboral. 
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Això es durà a terme mitjançant accions que posin a disposició de les persones aturades recursos que millorin la seva 

ocupabilitat i facin més eficaç la cerca de feina. 

Aquesta feblesa del mercat de treball s'emprendrà també a través d'accions d'orientació professional per a l'ocupació i 

l'autoocupació articulades mitjançant itineraris d'inserció en funció de les necessitats de cada persona, ajudant a detectar 

oportunitats i posar en marxa iniciatives d'autoocupació. 

Per tant, els principals resultats que pretenen aconseguir-se en el marc d'aquest objectiu específic són els següents: 

 Que les persones aturades disposin de recursos que les situïn en una millor posició per a la recerca de feina. 

 Que les persones aturades desenvolupin estratègies per millorar les seves competències professionals. 

 Que les persones aturades detectin oportunitats i engeguin iniciatives d'autoocupació. 

Que les persones aturades incrementin el seu accés al mercat de treball, en particular les que porten més temps aturades, 

aconseguint unes taxes d'ocupació més elevades i properes a les establertes per l'Estratègia Europa 2020. 

 

Ident. de l'objectiu específic 8i.2 

Títol de lobjectiu específic Millorar l'ocupabilitat especialment de les persones aturades i/o demandants de feina, a través de l'adquisició i/o actualització de competències professionals 

Resultats que els Estats membres 

pretenen aconseguir amb lajuda 

de la Unió 

L'adquisició i l'actualització de les competències professionals, així com qualsevol altre tipus de formació ajustada a les 

necessitats del mercat laboral, estan dirigides a millorar l'ocupabilitat de les persones aturades i inactives, així com d'aquelles 

persones ocupades que s'enfronten a situacions més grans de vulnerabilitat al mercat de treball (subocupació, ocupació 
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precària i/o sense contracte). 

Les accions a desenvolupar se centren en la formació, a fi que els coneixements i les aptituds adquirits a través d'aquesta 

contribueixin a reforçar l'ocupabilitat de les persones ia augmentar les seves possibilitats de mantenir una ocupació a llarg 

termini. 

Les accions de formació poden estar vinculades tant a certificats de professionalitat com a altres especialitats del Fitxer 

despecialitats formatives del Servei Públic dOcupació de Catalunya i també a especialitats adaptades a les necessitats que el 

mercat laboral demani, de manera que es pugui reduir el període de permanència en la desocupació de les persones o 

afavorir-ne l'accés a una ocupació de qualitat i duradora. 

Aquestes accions s'adrecen tant a les persones aturades com a les inactives, encara que hi pot haver un petit percentatge de 

persones ocupades que vulguin millorar-ne l'ocupabilitat a través de la formació. 

El resultat principal que es pretén aconseguir en el marc d'aquest objectiu específic és: 

 Que les persones, especialment les aturades, millorin les competències professionals per mitjà de la formació 

professional per a l'ocupació. 

Que les persones, especialment les aturades, millorin la seva ocupabilitat i la seva inserció laboral. 
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Ident. de l'objectiu específic 8i.3 

Títol de lobjectiu específic Augmentar la contractació de caràcter estable de les persones aturades i/o demandants d'ocupació, incloent-hi les persones aturades de llarga durada i aquelles de més 

edat. 

Resultats que els Estats membres 

pretenen aconseguir amb lajuda 

de la Unió 

El diagnòstic revela dades sobre l'ocupació de caràcter estable que fan necessari programar actuacions a través d'aquest 

objectiu específic ja que gairebé el 20% de les persones assalariades estan contractades temporalment i la contractació 

indefinida s'ha incrementat molt lleugerament en els darrers anys. 

Així, per augmentar la contractació amb caràcter estable es pretén que les persones en situació d'atur o en actiu adquireixin 

competències professionals concretes sobre les quals hi hagi una demanda concreta de contractació per part de les empreses. 

Aquesta capacitació fins i tot pot estar dissenyada a mida de les necessitats de les empreses que adquireixin un compromís 

de contractació. Així, disposaran de persones capacitades per al desenvolupament de les ocupacions de què tenen una 

necessitat de contractació immediata oa més llarg termini. 

D'altra banda, s'han dissenyat actuacions que incorporin personal investigador novell a projectes de recerca i 

desenvolupament vigents amb l'objectiu de dotar d'estabilitat aquest tipus d'ocupació i promoure la qualitat tant de l'ocupació 

com de la pròpia investigació. 

 

Ident. de l'objectiu específic 8i.5 

Títol de lobjectiu específic Millorar l'ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà de l'adquisició 

d'experiència professional, incloses les iniciatives locals d'ocupació 

Resultats que els Estats membres 

pretenen aconseguir amb lajuda 

de la Unió 

La majoria de les persones aturades a Catalunya, en concret més de la meitat (el 57,7% l'any 2013), ho són de llarga durada, 

és a dir, per un període superior a 12 mesos, en allò que constitueix una debilitat afegida a l'elevada taxa d'atur 

A més, la taxa d'atur de les persones més grans de 45 anys ha seguit una tendència clarament ascendent a Catalunya, situant-
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se actualment per sobre de la mitjana espanyola (21,2% el 2013). 

D'altra banda, les persones aturades de baixa qualificació constitueixen un col·lectiu amb àmplia presència a Catalunya (prop 

de 280.000 persones al desembre del 2013). 

A més, les dificultats per trobar feina són especialment urgents en determinats barris i àrees urbanes. 

Tenint en compte aquestes dades, per a la millora de l'ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment 

d'aquelles amb més dificultats d'accés al mercat laboral, està prevista la posada en marxa de programes mixtos, que 

combinin experiència professional i formació de cara a millorar l'ocupabilitat de les persones i facilitar-los la inserció laboral 

així com programes mixts de formació i ocupació mitjançant contractes de formació i aprenentatge. 

D'aquesta manera es conclou que els principals resultats que es pretenen aconseguir en el marc d'aquest objectiu específic 

són els següents: 

 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-ne el retorn al mercat de 

treball. 

 

 Que els joves amb baixa qualificació millorin les seves competències, consolidin la seva formació i entrin en contacte 
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amb el mercat laboral mitjançant contractes de formació. 

Que els territoris donin suport a les seves iniciatives locals per aconseguir una ocupació estable i de qualitat gràcies a les 

seves potencialitats endògenes. 
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Quadre 4: Indicadors de resultats comuns per als quals s'ha fixat un valor previst i indicadors de resultats específics del programa 

corresponents a l'objectiu específic (per prioritat d'inversió i categoria de regió) (per al FSE i REACT-UE de l'FSE) 

Prioritat d'inversió : 8i - accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també mitjançant iniciatives locals 

d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 
Identificació Indicador Categoria de 

regió 

Unitat de mesura per 

a lindicador 

Indicador comú de productivitat utilitzat 

com a base per fixar objectius 

Valor de 

referència 

Unitat de mesura per al valor de 

referència i el valor previst 

Any de 

referència 

Valor previst 

(2023) 

Font de 

dades 

Periodicitat de la 

informació 

M W T M W T 

CR03 participants que persegueixen una qualificació després de 

la seva participació 

Més desenvolupades Número aturat, fins i tot de llarga durada 72,00 74,00 73,00  Ràtio (%) 2013 14,38 7,90 11,07 Estadística basada en 

històrics 

Anual 

CR04 participants que obtenen una feina, inclòs per compte 

propi, després de la seva participació 

Més desenvolupades Número aturat, fins i tot de llarga durada 10,00 10,00 10,00  Ràtio (%) 2014 12,75 14,26 13,53 Estadística basada en 

històrics 

Un informe a l'any 

CR04 participants que obtenen una feina, inclòs per compte 

propi, després de la seva participació 

Més desenvolupades Número persona inactiva 71,00 65,00 68,00  Ràtio (%) 2013 16,27 13,02 14,53 Estadística basada en 

històrics 

Anual 

 

 

2.A.6 Acció que es finançarà en el marc de la prioritat d'inversió (per prioritat d'inversió) 

 

 2.A.6.1 Descripció del tipus i exemples de les mesures objecte de l'ajut i la seva contribució esperada als objectius específics, inclosa, si escau, la 

determinació dels principals grups destinataris, els territoris destinataris específics i els tipus de beneficiaris 
Prioritat d'inversió 8i - accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també mitjançant 

iniciatives locals d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 

A fi de contribuir a l'assoliment dels objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres , els tipus d'operacions 

següents: 

Objectiu específic 8.1.1 

 Assessorament i recursos per a la recerca de feina . Es desenvoluparan accions que posin a disposició de les persones aturades recursos que 

millorin la seva ocupabilitat i facin més eficaç la cerca de feina, com per exemple: 

o Sessions per fer una cerca organitzada i sistemàtica de treball mitjançant portals d'ocupació, optimitzant les candidatures de les persones 
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Prioritat d'inversió 8i - accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també mitjançant 

iniciatives locals d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 

participants. 

o Assessorament i recursos que permetin optimitzar la recerca de feina adequada als objectius professionals de les persones participants. 

 Accions dorientació, acompanyament, formació i altres formes de suport a la inserció laboral . Es finançaran accions d'orientació 

professional per a l'ocupació i l'autoocupació, adreçades a persones a l'atur, articulades mitjançant accions específiques o itineraris d'inserció en 

funció de les necessitats de cada persona usuària. 

Aquestes accions podran incloure, entre altres mesures: 

 Orientació i informació per a l'ocupació i l'autoocupació. 

 Millora de les competències personals que possibilitin la millora de la posició al mercat de treball de les persones demandants d'ocupació i 

facilitin la detecció i dinamització d'iniciatives d'autoocupació. 

 Actuacions de prospecció del mercat de treball que facilitin la inserció laboral. 

Objectiu específic 8.1.2 

 Accions de formació per a l'ocupació en general tant en especialitats del catàleg de qualificacions i certificats de professionalitat, com en 

especialitats de perfils específics i innovadors no inclosos als certificats de professionalitat, per exemple, especialitats tecnològiques [L1] de 

ràpida evolució que necessiten una contínua actualització no contemplada als programes de certificats de professionalitat o altres adaptades a les 

necessitats de les empreses. 



  

  

Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-2020 

                                                                                                                   

  
79 

 

Prioritat d'inversió 8i - accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també mitjançant 

iniciatives locals d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 

Objectiu específic 8.1.3 

 Accions formatives amb compromís de contractació. Es finançaran accions que incloguin una formació per a l'ocupació amb compromís de 

contractació dirigides prioritàriament a persones en situació d'atur, encara que també es podran incloure persones treballadores en actiu que 

necessitin formació específica per adaptar-se al lloc de treball. L'objectiu és la capacitació professional d'aquestes persones per al 

desenvolupament d'una ocupació concreta en què una empresa o entitat té una necessitat de contractació immediata, i la formació està dissenyada 

a mida de les necessitats de l'empresa que adquireixi el compromís de contractació. 

 Ajuts a universitats centre de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell. Es tracta de concedir ajuts a 

les universitats, els centres de recerca o fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la professionalització i la 

qualitat de l'ocupació a la recerca mitjançant la incorporació estable d'aquest personal en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i 

finançat de recerca i desenvolupament. 

Objectiu específic 8.1.5 

 Programes mixtos que combinin l'experiència professional i la formació per tal d'afavorir la inserció laboral [L2] . S'engegaran programes 

mixtos, que combinin experiència professional i formació de cara a millorar l'ocupabilitat de les persones i facilitar-los la inserció laboral. 
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Prioritat d'inversió 8i - accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també mitjançant 

iniciatives locals d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 

Aquest tipus de programes podrà comptar amb diversos tipus daccions, entre altres: 

 Accions dexperiència laboral dirigides a facilitar la pràctica laboral de les persones participants (ja siguin pràctiques o contractes de treball).[L3] 

 Accions formatives professionalitzadores per a les persones participants a les accions d'experiència laboral. 

 Accions de coordinació i prospecció d'empreses adreçades a facilitar a les entitats executores la gestió del programa mixt i donar suport als 

processos ocupacionals que desenvolupen les persones participants al llarg del programa. 

 Accions dorientació, motivació, tutorització, etc. 

Iniciatives d'ocupació local i desenvolupament de negocis a petita escala relacionats amb els valors naturals de les zones Xarxa Natura 2000 i 

altres estratègies de desenvolupament local a càrrec de les comunitats locals vinculades al Marc d'Acció Prioritària (MAP) per al finançament de la Xarxa 

Natura 2000. 

  

 

 

 2.A.6.2 Principis rectors per a la selecció d'operacions 
Prioritat d'inversió 8i - accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també mitjançant 

iniciatives locals d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 

D'acord amb allò establert pel Reglament (UE) núm. 1303/2013, els criteris de selecció d'operacions asseguraran la contribució de les operacions a 

l'assoliment dels objectius i resultats específics de la prioritat, seran transparents i no discriminatoris, i tindran en compte els principis dels articles 7 i 8 i 
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Prioritat d'inversió 8i - accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també mitjançant 

iniciatives locals d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 

el que estableixen els articles 65 a 71, així com amb allò regulat als articles 13 al 15 del Reglament (UE) núm. 1304/2013. 

Així mateix, la despesa serà subvencionable entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2023. Es garantirà que totes les operacions executades des 

de l'1 de gener de 2014 fins a l'aprovació, pel Comitè de Seguiment, dels criteris de selecció, estaran d'acord amb els mateixos. 

A continuació es descriuen a títol orientatiu i sense ànim d'exhaustivitat , la tipologia d'operacions que es proposaran a cofinançament en el marc 

d'aquesta prioritat d'inversió i els grups destinataris principals d'aquestes. 

TIPOLOGIA D'OPERACIONS 

A fi de contribuir a aconseguir els objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres, els tipus d'operacions 

següents: 

 Accions dassessorament per a la recerca de feina acompanyades de la posada a disposició de recursos que permetin loptimització de la cerca 

adequant-se a les característiques professionals de les persones. 

 Accions dorientació professional per a locupació i autoocupació, acompanyament i formació per a la millora de les competències per donar suport 

a la inserció laboral. 

 Contractació de personal de suport per a lexecució directa daccions dorientació. 

 Actuacions de prospecció del mercat de treball. 

 Programes mixtes de formació i experiència professional per millorar l?ocupabilitat. 
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Prioritat d'inversió 8i - accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també mitjançant 

iniciatives locals d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 

 Accions de formació amb compromís de contractació. 

 Accions de formació per a l'ocupació, també en especialitats de perfils específics i innovadors com són els tecnològics 

 Accions de foment de l'ocupació al sector TIC vinculades a les necessitats de les empreses. 

 Iniciatives d'ocupació local relacionades amb els valors naturals de les zones Xarxa Natura 2000 

A la selecció d'operacions d'aquesta prioritat d'inversió es poden aplicar els principis rectors següents, sens perjudici del que es concreti per a cada 

objectiu específic en aprovar els criteris de selecció d'operacions: 

 La pertinència i la concordança amb el marc estratègic definit al PO, així com amb l'adequació a l'eix prioritari, la prioritat d'inversió i l'objectiu 

específic. 

 Garantia digualtat daccés als serveis i recursos oferts. 

 Prioritzar les actuacions que tinguen en compte les necessitats globals dinserció sociolaboral de les persones destinatàries. 

 Prioritzar la formació en especialitats que habilitin per a les professions amb el nivell de contractació més alt en l'àmbit territorial on es 

desenvolupi l'acció formativa. 

 Prioritzar la formació en especialitats de sectors estratègics de l'economia regional i d'accions que permetin l'obtenció, l'acreditació i la certificació 

de competències conforme al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i al Catàleg d'Especialitats Formatives del SOC. 

 Prioritzar actuacions adreçades a la contractació de persones pertanyents a col·lectius que presentin especials dificultats per accedir al mercat de 

treball. 
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Prioritat d'inversió 8i - accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també mitjançant 

iniciatives locals d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 

 PRINCIPALS GRUPS DESTINATARIS 

 Persones aturades (grup destinatari principal), posant especial atenció a aquelles que presenten més dificultats per accedir a l'ocupació: aturades 

de llarga durada, més grans de 45 anys, persones amb baixos nivells de qualificació professional inclosos els joves, etc. 

 Persones inactives. 

 Persones en actiu que necessitin abordar nous reptes professionals com l'autoocupació o que s'enfronten a situacions de vulnerabilitat al mercat de 

treball (subocupació, ocupació precària i/o sense contracte) i necessitin millorar. 

IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 

Amb caràcter general, la selecció d'operacions tindrà en compte el principi establert a l'article 7 del Reglament (UE) núm. 1303/2013. 

Els criteris de selecció doperacions es dissenyaran en concordança amb les bretxes de gènere identificades en el diagnòstic, així com amb els objectius 

digualtat del programa. Es fomentarà que les accions cofinançades persegueixin lequitat de gènere. 

IGUALTAT D'OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ 

Així mateix, s'aplicarà del principi de no discriminació recollit a la normativa nacional i comunitària, garantint la igualtat de tracte entre els individus 
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Prioritat d'inversió 8i - accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també mitjançant 

iniciatives locals d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 

sigui quina sigui la seva nacionalitat, sexe, raça o origen ètnic, la seva religió o les seves conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual . 

  

 

 

2.A.6.3 Ús previst d'instruments financers (segons correspongui) 
Prioritat 

d'inversió 

8i - accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també mitjançant 

iniciatives locals d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 

[No escau] 

 

 

2.A.6.4 Ús previst de grans projectes (segons correspongui) 
Prioritat 

d'inversió 

8i - accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també mitjançant 

iniciatives locals d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 

[No escau] 
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2.A.6.5 Indicadors de productivitat per prioritat d'inversió i, quan escaigui, per categoria de regió 

 

Quadre 5: Indicadors de productivitat comuns i específics del programa (per prioritat d'inversió, desglossats per categoria de regió per al FSE i, quan 

escaigui, per al FEDER) 
Prioritat d'inversió 8i - accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també mitjançant 

iniciatives locals d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 

Identificació Indicador Unitat de mesura Fons Categoria de regió (quan 

procedeixi) 

Valor previst (2023) Font de dades Periodicitat de la 

informació 
M W T 

CO01 aturat, fins i tot de 
llarga durada 

Número FSE Més desenvolupades  79.443,00 83.037,00 162.480,00 Estadística basada en 
històrics 

Anual 

CO03 persona inactiva Número FSE Més desenvolupades  694,00 530,00 1.224,00 Estadística basada en 

històrics 

Anual 

 

2.A.4 Prioritat d'inversió 

ID de la prioritat d'inversió 8iii 

Títol de la prioritat d'inversió treball per compte propi, esperit emprenedor i creació d'empreses, incloses les microempreses i PIME innovadores 

 

2.A.5 Objectius específics corresponents a la prioritat d'inversió i resultats esperats 
Ident. de l'objectiu específic 8iii1 

Títol de lobjectiu específic Augmentar les competències emprenedores i incrementar el nombre d'empreses i iniciatives de treball per compte propi sostenibles creades, millorant la qualitat i 

l'eficiència dels serveis de suport i de consolidació 

Resultats que els Estats membres 

pretenen aconseguir amb lajuda 

de la Unió 

El diagnòstic dut a terme ha permès detectar necessitats en matèria d'autoocupació. La població emprada per compte propi a 

Catalunya, a finals del quart trimestre del 2013, puja a 494.000 persones, un 17,2% del total de la població empleada. 

Aquesta xifra és inferior a l'espanyola, del 18,0%. La pràctica totalitat de les persones empleades per compte propi a 

Catalunya són treballadores independents o empresàries sense assalariats (67,7%) i empresàries amb assalariats (28,9%), i 

només en una proporció molt petita es comptabilitzen membres de cooperatives o persones treballadores en ajuda familiar. 

Tenint en compte aquestes dades, cal abordar projectes de suport a l'emprenedoria, el treball autònom i l'economia social i 
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cooperativa. 

Els resultats principals que es pretenen aconseguir en el marc d'aquest objectiu específic són els següents: 

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

institucional i els recursos i serveis que necessiten. 

 Que les persones empresàries les empreses de les quals 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 

tenir noves oportunitats. 

El suport a la millora de l'estabilitat de les feines a les empreses socials (cooperatives, societats laborals, fundacions, 

associacions sense ànim de lucre, etc.). 
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Quadre 4: Indicadors de resultats comuns per als quals s'ha fixat un valor previst i indicadors de resultats específics del programa 

corresponents a l'objectiu específic (per prioritat d'inversió i categoria de regió) (per al FSE i REACT-UE de l'FSE) 

Prioritat d'inversió : 8iii - treball per compte propi, esperit emprenedor i creació d'empreses, incloses les microempreses i PIME innovadores 

Identificació Indicador Categoria de 

regió 

Unitat de mesura per 

a lindicador 

Indicador comú de productivitat utilitzat 

com a base per fixar objectius 

Valor de 

referència 

Unitat de mesura per al valor de 

referència i el valor previst 

Any de 

referència 

Valor previst 

(2023) 

Font de 

dades 

Periodicitat de la 

informació 

M W T M W T 

CR04 participants que obtenen una feina, inclòs per compte 

propi, després de la seva participació 

Més desenvolupades Número aturat, fins i tot de llarga durada 13,00 12,00 13,00  Ràtio (%) 2013 19,00 18,00 19,00 Estadística basada en 

històrics 

Un informe a l'any 

 

 

2.A.6 Acció que es finançarà en el marc de la prioritat d'inversió (per prioritat d'inversió) 

 

 2.A.6.1 Descripció del tipus i exemples de les mesures objecte de l'ajut i la seva contribució esperada als objectius específics, inclosa, si escau, la 

determinació dels principals grups destinataris, els territoris destinataris específics i els tipus de beneficiaris 
Prioritat d'inversió 8iii - treball per compte propi, esperit emprenedor i creació d'empreses, incloses les microempreses i PIME innovadores 

Per tal de contribuir a aconseguir l'objectiu específic definit en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres : 

 Projectes de suport a l'emprenedoria, al treball autònom ia l'economia social i cooperativa , que facilitin la creació, el desenvolupament i el 

creixement d'empreses a Catalunya, en particular d'empreses socials i cooperatives, i que consolidin i reinventin el treball autònom. 

Aquests projectes podran incloure, entre d'altres: 

 Accions i serveis bàsics de suport a les persones emprenedores: informació i orientació per analitzar, valorar i comparar les idees empresarials; 

assessorament en el procés de creació de lempresa per avaluar la viabilitat de les idees empresarials, contribuir a la creació dempreses de qualitat, 

amb un millor plantejament inicial, i ajudar a planificar correctament la posada en marxa de lactivitat; formació adreçada a les persones 
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Prioritat d'inversió 8iii - treball per compte propi, esperit emprenedor i creació d'empreses, incloses les microempreses i PIME innovadores 

emprenedores per millorar les seves habilitats i capacitats en matèria de gestió empresarial i per garantir així l'èxit de les empreses futures; 

seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l'empresa per facilitar-ne la consolidació; etc. 

 Accions i serveis complementaris: informació, assessorament i acompanyament per atendre necessitats específiques de projectes d'economia 

social i cooperativa, treball autònom i emprenedoria social; informació, assessorament i mediació sobre l'accés al finançament dels projectes de 

persones emprenedores; accions de sensibilització de la població envers el foment de l'esperit emprenedor (tallers, sessions informatives, etc.); 

recursos de vivers d'empresa; informació i assessorament sobre el traspàs de negocis; informació, assessorament i formació d'alfabetització digital 

adreçada a persones emprenedores; informació i assessorament sobre les noves oportunitats de negoci per als projectes empresarials TIC i sobre 

l'ús de les TIC a la gestió empresarial; informació i assessorament de segona oportunitat per a persones empresàries les empreses de les quals 

estiguin en fallida o hagin tancat; finestreta única empresarial per facilitar l'inici de l'activitat econòmica per simplificar i agilitzar els tràmits 

administratius; etc. 

 Accions de reinvenció del treball autònom: accions de formació i capacitació; accions dassessorament personalitzat combinat amb mesures de 

prestació econòmica durant la participació en aquestes accions per a les persones treballadores autònomes que hagin cessat en la seva activitat i no 

disposin de cap prestació econòmica, etc. 

Accions de suport a la creació d'empreses d'economia social: accions d'orientació, assessorament, etc. 

  

 

 

 2.A.6.2 Principis rectors per a la selecció d'operacions 
Prioritat d'inversió 8iii - treball per compte propi, esperit emprenedor i creació d'empreses, incloses les microempreses i PIME innovadores 

D'acord amb allò establert pel Reglament (UE) núm. 1303/2013, els criteris de selecció d'operacions asseguraran la contribució de les operacions a 

l'assoliment dels objectius i resultats específics de la prioritat, seran transparents i no discriminatoris, i tindran en compte els principis dels articles 7 i 8 i 
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Prioritat d'inversió 8iii - treball per compte propi, esperit emprenedor i creació d'empreses, incloses les microempreses i PIME innovadores 

el que estableixen els articles 65 a 71, així com amb allò regulat als articles 13 al 15 del Reglament (UE) núm. 1304/2013. 

Així mateix, la despesa serà subvencionable entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2023. Es garantirà que totes les operacions executades des 

de l'1 de gener de 2014 fins a l'aprovació, pel Comitè de Seguiment, dels criteris de selecció, estaran d'acord amb els mateixos. 

A continuació es descriuen a títol orientatiu i sense ànim d'exhaustivitat , la tipologia d'operacions que es proposaran a cofinançament en el marc 

d'aquesta prioritat d'inversió i els grups destinataris principals d'aquestes. 

TIPOLOGIA D'OPERACIONS 

A fi de contribuir a aconseguir els objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres, els tipus d'operacions 

següents: 

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

 Accions de reinvenció del treball autònom com l'assessorament personalitzat, formació i capacitació combinat amb una prestació econòmica per a 

les persones treballadores autònomes que hagin cessat la seva activitat i no disposin de cap prestació. 

 Accions dorientació, assessorament i suport a la creació dempreses deconomia social. 

 Accions de suport a persones aturades que treballin en cooperatives per a la creació o estabilització de llocs de treball. 

A la selecció d'operacions d'aquesta prioritat d'inversió es poden aplicar els principis rectors següents, sens perjudici del que es concreti per a cada 
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Prioritat d'inversió 8iii - treball per compte propi, esperit emprenedor i creació d'empreses, incloses les microempreses i PIME innovadores 

objectiu específic en aprovar els criteris de selecció d'operacions: 

 La pertinència i la concordança amb el marc estratègic definit al PO, així com amb l'adequació a l'eix prioritari, la prioritat d'inversió i l'objectiu 

específic. 

 Garantia digualtat daccés als serveis i recursos oferts. 

 Prioritzar els projectes emprenedors de més viabilitat tècnica, econòmica i financera i aquells que tinguin més impacte econòmic. 

 Prioritzar projectes d'àmbit nacional de Catalunya que afegeixin un valor innovador, un nou servei, i/o que aportin recursos propis i/o aliens, que 

aglutinin i coordinin el màxim d'agents publicoprivats i de recursos existents a l'àmbit territorial de Catalunya . 

 Prioritzar la creació i la consolidació d'empreses cooperatives i/o societats laborals , preferentment en el marc de l'economia social . 

 Donar suport als projectes emprenedors desenvolupats en sectors estratègics de l'economia regional.[OCG1] 

PRINCIPALS GRUPS DESTINATARIS 

 Persones emprenedores. 

 Persones treballadores autònomes. 

 Persones treballadores en cooperatives i societats laborals. 

IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 

Amb caràcter general, la selecció d'operacions tindrà en compte el principi establert a l'article 7 del Reglament (UE) núm. 1303/2013. 
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Prioritat d'inversió 8iii - treball per compte propi, esperit emprenedor i creació d'empreses, incloses les microempreses i PIME innovadores 

Els criteris de selecció doperacions es dissenyaran en concordança amb les bretxes de gènere identificades en el diagnòstic, així com amb els objectius 

digualtat del programa. Es fomentarà que les accions cofinançades persegueixin lequitat de gènere. 

IGUALTAT D'OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ 

Així mateix, s'aplicarà del principi de no discriminació recollit a la normativa nacional i comunitària, garantint la igualtat de tracte entre els individus 

sigui quina sigui la seva nacionalitat, sexe, raça o origen ètnic, la seva religió o les seves conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual . 

  

 

 

2.A.6.3 Ús previst d'instruments financers (segons correspongui) 
Prioritat d'inversió 8iii - treball per compte propi, esperit emprenedor i creació d'empreses, incloses les microempreses i PIME innovadores 

[No escau] 

 

 

2.A.6.4 Ús previst de grans projectes (segons correspongui) 
Prioritat d'inversió 8iii - treball per compte propi, esperit emprenedor i creació d'empreses, incloses les microempreses i PIME innovadores 

[No escau] 
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2.A.6.5 Indicadors de productivitat per prioritat d'inversió i, quan escaigui, per categoria de regió 

 

Quadre 5: Indicadors de productivitat comuns i específics del programa (per prioritat d'inversió, desglossats per categoria de regió per al FSE i, quan 

escaigui, per al FEDER) 
Prioritat d'inversió 8iii - treball per compte propi, esperit emprenedor i creació d'empreses, incloses les microempreses i PIME innovadores 

Identificació Indicador Unitat de mesura Fons Categoria de regió (quan procedeixi) Valor previst (2023) Font de dades Periodicitat de la informació 

M W T 

CO01 aturat, fins i tot de llarga durada Número FSE Més desenvolupades  16.484,00 18.701,00 35.185,00 Estadística basada en històrics Anual 

 

2.A.4 Prioritat d'inversió 

ID de la prioritat 

d'inversió 
8iv 

Títol de la prioritat 

d'inversió 

Igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, fins i tot en l'accés a l'ocupació, el desenvolupament de la carrera i la conciliació de la feina i la vida privada, i promoció de la 

igualtat de retribució per un mateix treball 

 

2.A.5 Objectius específics corresponents a la prioritat d'inversió i resultats esperats 
Ident. de l'objectiu específic 8iv.2 

Títol de lobjectiu específic (Re) integrar i mantenir al mercat laboral les persones amb dependents a càrrec seu, 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. 

Resultats que els Estats membres 

pretenen aconseguir amb lajuda de 

la Unió 

A Catalunya els horaris laborals són molt rígids i extensos, cosa que dificulta seriosament la conciliació de la vida laboral i 

personal, així com la participació social. Aquests horaris també perjudiquen la productivitat i leficiència empresarials. 

D'altra banda, millorar el trànsit de la població femenina inactiva a l'activitat és una tasca que s'ha d'afrontar en els propers 

anys, ja que del total de població inactiva, gairebé un 60% són dones davant del 41,1% d'homes, dades que mostren 

l'existència d'una bretxa de gènere al mercat de treball. 
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També cal esmentar que la jornada a temps parcial a Catalunya és molt més comuna entre les dones (25,0%) que no pas 

entre els homes (7,9%). 

Per aquests motius s'han dissenyat accions que contribueixin a fomentar la igualtat entre dones i homes a l'ocupació, les 

relacions laborals i la qualitat de l'ocupació. Amb això s'espera que es produeixi una equiparació de les taxes d'activitat i 

de treball entre dones i homes. 

D'altra banda, es pretén reduir la bretxa salarial de gènere així com disminuir la segregació horitzontal i vertical al mercat 

de treball. 

Per això es donarà suport a la implantació de plans digualtat a les empreses i sorganitzaran accions formatives perquè 

incorporin la perspectiva de gènere en els diferents àmbits de les organitzacions. 

A més, es pretén augmentar la sensibilització en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes mitjançant el 

desenvolupament de jornades de sensibilització per a la igualtat. 

Així, els resultats esperats són: 

 Que es redueixi la distància entre les taxes d'activitat i ocupació masculina i femenina a Catalunya 
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 Que s'incrementi el nombre d'empreses que apliquin mesures 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 procediments 
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Quadre 4: Indicadors de resultats comuns per als quals s'ha fixat un valor previst i indicadors de resultats específics del programa 

corresponents a l'objectiu específic (per prioritat d'inversió i categoria de regió) (per al FSE i REACT-UE de l'FSE) 

Prioritat d'inversió : 8iv - Igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, fins i tot en l'accés a l'ocupació, el desenvolupament de la carrera i la conciliació de la feina i la vida privada, i promoció de la igualtat de 

retribució per un mateix treball 
Identificació Indicador Categoria de 

regió 

Unitat de mesura per 

a lindicador 

Indicador comú de productivitat utilitzat 

com a base per fixar objectius 

Valor de 

referència 

Unitat de mesura per al valor de 

referència i el valor previst 

Any de 

referència 

Valor previst 

(2023) 

Font de 

dades 

Periodicitat de la 

informació 

M W T M W T 

ER02 Entitats públiques o privades que han desenvolupat 

mesures que fomenten la igualtat de gènere 

Més desenvolupades Número    47,00  Ràtio (%) 2010   50,00 Estadística basada en 

històrics 

Un informe a l'any 

 

 

2.A.6 Acció que es finançarà en el marc de la prioritat d'inversió (per prioritat d'inversió) 

 

 2.A.6.1 Descripció del tipus i exemples de les mesures objecte de l'ajut i la seva contribució esperada als objectius específics, inclosa, si escau, la 

determinació dels principals grups destinataris, els territoris destinataris específics i els tipus de beneficiaris 
Prioritat d'inversió 8iv - Igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, fins i tot en l'accés a l'ocupació, el desenvolupament de la carrera i la conciliació del treball i la vida privada, i promoció de la 

igualtat de retribució per un mateix treball 

A fi de contribuir a aconseguir l'objectiu específic definit en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres : 

 Accions que contribueixin a fomentar la igualtat entre dones i homes a l'ocupació, les relacions laborals i la qualitat de l'ocupació , en 

línia amb els objectius marcats al Pla estratègic de polítiques de dons del Govern estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat 

de Catalunya 2012-2015) i amb els que s'estableixin als plans estratègics que desenvolupi el Govern de Catalunya durant tot el període de 

programació. 

En particular, es finançaran part de les activitats previstes als plans anuals per al desenvolupament de les actuacions i polítiques en matèria d'ocupació i 

relacions laborals des de la promoció de la igualtat entre homes i dones mitjançant la incorporació i l'aplicació de la perspectiva de gènere . 
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Prioritat d'inversió 8iv - Igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, fins i tot en l'accés a l'ocupació, el desenvolupament de la carrera i la conciliació del treball i la vida privada, i promoció de la 

igualtat de retribució per un mateix treball 

Aquest programa té com a finalitat avançar en la implantació d‟estratègies i mesures d‟igualtat d‟oportunitats entre homes i dones en l‟àmbit de les 

relacions laborals, contribuint a consolidar la igualtat de gènere com a factor d‟eficiència i competitivitat empresarial. 

El programa comprèn diferents accions: 

 Ajuts a les empreses i organitzacions per a l'elaboració i la implantació de plans d'igualtat: 

Les ajudes a les empreses i organitzacions es realitzaran a través de subvencions perquè les empreses elaborin i implementin la primera fase dun pla 

digualtat, és a dir la realització del diagnòstic. Aquests ajuts inclouen: a) assessorament durant el procés d'elaboració i d'implementació del pla d'igualtat; 

b) formació a les persones que participen en el disseny del pla digualtat; c) creació d'eines i d'instruments metodològics que facilitin l'elaboració del pla 

d'igualtat. 

 Assessorament i suport tècnic a les empreses per impulsar noves formes dorganització del temps de treball 

Aquesta actuació consistirà a assessorar, acompanyar i proporcionar suport tècnic a les empreses perquè implementin mesures dorganització del temps de 

treball més eficients, avançant cap a uns horaris més beneficiosos per a les empreses i la ciutadania i més acords amb els horaris de la majoria de països 

europeus. 
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Prioritat d'inversió 8iv - Igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, fins i tot en l'accés a l'ocupació, el desenvolupament de la carrera i la conciliació del treball i la vida privada, i promoció de la 

igualtat de retribució per un mateix treball 

 Formació presencial i on line 

Actuació encaminada a aprofundir i consolidar les mesures d'igualtat a les empreses i organitzacions mitjançant la formació dels seus equips directius, de 

les persones empleades, dels agents socials, etc., perquè incorporin la perspectiva de gènere als diferents àmbits de les organitzacions (ex. processos de 

selecció de personal, negociació col·lectiva, direcció de persones, etc.). 

El valor afegit de la modalitat formativa on line és el seu major impacte quantitatiu, territorial i econòmic, a més de l'efecte multiplicador que es deriva de 

la diversificació del públic objectiu: personal directiu de les empreses, representants dels treballadors/ores, treballadors i treballadores en general, 

sindicats, organitzacions empresarials professionals de làmbit de la igualtat. 

Els continguts d‟aquesta modalitat formativa es dissenyen a mida de les demandes detectades i s‟encaminen a l‟adquisició de coneixements essencials 

que permetin a les persones participants elaborar i implantar mesures d‟igualtat d‟oportunitats i noves formes d‟organització del temps a les empreses i 

organitzacions. Aquesta mesura també afavoreix l'aplicació de la igualtat d'oportunitats a la negociació col·lectiva. 

 Elaboració de materials de sensibilització i d'informació en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes al món laboral 

Elaboració de materials de comunicació i informació (material gràfic, material audiovisual) per explicar i sensibilitzar sobre la igualtat 

d'oportunitats al món del treball i en la superació dels estereotips de gènere. Aquests materials tindrien l'objectiu, entre d'altres, de donar visibilitat 

a projectes que es duguin a terme en l'àmbit de la igualtat de gènere a l'ocupació, que visibilitzin la diversitat de dones, que siguin eines que creïn 

models positius per combatre la segregació ocupacional per motius de gènere. El material es difondrà a través dels mitjans de comunicació del 
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Prioritat d'inversió 8iv - Igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, fins i tot en l'accés a l'ocupació, el desenvolupament de la carrera i la conciliació del treball i la vida privada, i promoció de la 

igualtat de retribució per un mateix treball 

SOC (web, facebook, twiter...). 

 Realització de jornades sobre la igualtat d'oportunitat de dones i homes al món laboral 

Aquesta actuació consisteix en la realització de jornades adreçades al sistema d'ocupació de Catalunya (SOC, entitats col·laboradores) que siguin un punt 

de trobada i intercanvi de coneixement de projectes, experiències i coneixement acadèmic en la incorporació de la perspectiva de gènere a l'ocupació , 

tenint un pes específic el compartir bones pràctiques. 

  

 

 

 2.A.6.2 Principis rectors per a la selecció d'operacions 
Prioritat d'inversió 8iv - Igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, fins i tot en l'accés a l'ocupació, el desenvolupament de la carrera i la conciliació del treball i la vida privada, i promoció de la 

igualtat de retribució per un mateix treball 

D'acord amb l'article 125, apartat 3, lletra a, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, els criteris de selecció d'operacions asseguraran la contribució de les 

operacions a l'assoliment dels objectius i resultats específics de la prioritat, seran transparents i no discriminatoris, i tindran en compte els principis 

exposats als articles 7 (promoció de la igualtat entre homes i dones i no discriminació) i 8 (desenvolupament sostenible) del Reglament esmentat. 

Amb caràcter general, totes les operacions seleccionades compliran amb el que estableixen els articles 65 a 71 (sobre subvencionabilitat de la despesa i 

durabilitat) del Reglament (UE) núm. 1303/2013, així com amb el que regula els articles 13 al 15 (sobre gestió financera) del Reglament (UE) núm. 
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Prioritat d'inversió 8iv - Igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, fins i tot en l'accés a l'ocupació, el desenvolupament de la carrera i la conciliació del treball i la vida privada, i promoció de la 

igualtat de retribució per un mateix treball 

1304/2013. 

Així mateix, en funció de l'article 65.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, la despesa serà subvencionable entre l'1 de gener del 2014 i el 31 de 

desembre del 2023. En conseqüència es garantirà que totes les operacions executades des de l'1 de gener de 2014 fins a l'aprovació, pel Comitè de 

Seguiment, dels criteris de selecció, estaran d'acord amb aquests. 

A continuació i tenint en compte que serà el comitè de seguiment del programa, tal com disposa l'article 110 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el que 

examini i aprovi la metodologia i els criteris de selecció de les operacions, es descriuen a títol orientatiu i sense ànim d'exhaustivitat , la tipologia 

d'operacions que es proposaran a cofinançament en el marc d'aquesta prioritat d'inversió, els principals grups destinataris de les mateixes i els principals 

organismes que actuarien com a beneficiaris. 

TIPOLOGIA D'OPERACIONS 

A fi de contribuir a aconseguir els objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres, els tipus d'operacions 

següents: 

 Jornades de sensibilització per a la igualtat. 

 Ajuts per a l'elaboració i la implantació de plans d'igualtat. 

 Elaboració i difusió de materials de sensibilització en la igualtat d'oportunitats al món laboral i en la superació dels estereotips de gènere. 

 Tallers pràctics sobre la promoció de la igualtat salarial i lorganització del temps de treball. 
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Prioritat d'inversió 8iv - Igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, fins i tot en l'accés a l'ocupació, el desenvolupament de la carrera i la conciliació del treball i la vida privada, i promoció de la 

igualtat de retribució per un mateix treball 

 Accions formatives sobre igualtat en la negociació col·lectiva. 

 Formació (inclosa la modalitat on line) sobre igualtat i qualitat del treball, adreçada a superar els estereotips i la segregació ocupacional per 

motius de gènere, així com formació sobre qualitat a la feina. 

A la selecció d'operacions d'aquesta prioritat d'inversió es poden aplicar els principis rectors següents, sens perjudici del que es concreti per a cada 

objectiu específic en aprovar els criteris de selecció d'operacions: 

 La pertinència i la concordança amb el marc estratègic definit al PO, així com amb l'adequació a l'eix prioritari, la prioritat d'inversió i l'objectiu 

específic. 

 Garantia digualtat daccés als serveis i recursos oferts. 

 Prioritzar el suport a aquelles actuacions que contribueixin a la igualtat efectiva entre dones i homes. 

 Fomentar lassessorament en matèria digualtat de gènere. 

 Prioritzar activitats formatives sobre igualtat d'oportunitats i transversalitat de gènere adreçades a sectors poc permeables o tradicionalment més 

masculinitzats. 

PRINCIPALS GRUPS DESTINATARIS 

 Empreses o organitzacions empresarials, sectorials, agents socials, etc. 

 Dones directives 

 Persones treballadores 
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Prioritat d'inversió 8iv - Igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, fins i tot en l'accés a l'ocupació, el desenvolupament de la carrera i la conciliació del treball i la vida privada, i promoció de la 

igualtat de retribució per un mateix treball 

IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 

Amb caràcter general, la selecció d'operacions tindrà en compte el principi establert a l'article 7 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, promovent 

activament la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la integració de la perspectiva de gènere a les operacions objecte de cofinançament. 

De forma concreta, les operacions previstes en el marc d'aquesta prioritat d'inversió constitueixen, en si mateixes, un instrument per combatre la bretxa de 

gènere a l'ocupació incidint de manera especial en la millora de la situació de les dones a l'ocupació ja que totes les mesures estan adreçades a fomentar la 

igualtat entre dones i homes. Per tant, són accions positives per incorporar el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes a l'ocupació. 

Com a afegit, cal destacar que entre les operacions previstes hi ha l'assessorament a empreses i agents socials en matèria d'igualtat de gènere. 

IGUALTAT D'OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ 

Així mateix, en la selecció d'operacions s'aplicarà del principi de no discriminació recollit a la normativa nacional i comunitària, garantint la igualtat de 

tracte entre els individus sigui quina sigui la seva nacionalitat, sexe, raça o origen ètnic, la seva religió o les seves conviccions, discapacitat , edat o 

orientació sexual. 

[ 
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2.A.6.3 Ús previst d'instruments financers (segons correspongui) 
Prioritat 

d'inversió 

8iv - Igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, fins i tot en l'accés a l'ocupació, el desenvolupament de la carrera i la conciliació del treball i la vida privada, i promoció de la 

igualtat de retribució per un mateix treball 

[No escau] 

  

 

 

2.A.6.4 Ús previst de grans projectes (segons correspongui) 
Prioritat 

d'inversió 

8iv - Igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, fins i tot en l'accés a l'ocupació, el desenvolupament de la carrera i la conciliació del treball i la vida privada, i promoció de la 

igualtat de retribució per un mateix treball 

[No escau] 

 

 

2.A.6.5 Indicadors de productivitat per prioritat d'inversió i, quan escaigui, per categoria de regió 

 

Quadre 5: Indicadors de productivitat comuns i específics del programa (per prioritat d'inversió, desglossats per categoria de regió per al FSE i, quan 

escaigui, per al FEDER) 
Prioritat d'inversió 8iv - Igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, fins i tot en l'accés a l'ocupació, el desenvolupament de la carrera i la conciliació del treball i la vida 

privada, i promoció de la igualtat de retribució per un mateix treball 

Identificació Indicador Unitat de 

mesura 

Fons Categoria de regió (quan 

procedeixi) 

Valor previst (2023) Font de dades Periodicitat de la 

informació 
M W T 

EO02 Entitats públiques o privades assessorades per 
implantar plans o mesures digualtat 

Número FSE Més desenvolupades    1.969,00 Estadística basada en 
històrics 

Anual 
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2.A.4 Prioritat d'inversió 

ID de la prioritat d'inversió 8v 

Títol de la prioritat d'inversió Adaptació al canvi de treballadors, empreses i emprenedors 

 

2.A.5 Objectius específics corresponents a la prioritat d'inversió i resultats esperats 
Ident. de l'objectiu específic 8v.2 

Títol de lobjectiu específic Preservar la feina durant la crisi del COVID-19 

Resultats que els Estats membres 

pretenen aconseguir amb lajuda 

de la Unió 

La pandèmia provocada pel virus COVID-19 ha desencadenat una crisi no sols de salut sinó també econòmica i social. La 

suspensió de l'activitat econòmica com a mesura de contenció per a la propagació del virus, regulada per mitjà del Reial 

decret 463/2020, de 14 de març, ha tingut entre els pitjors efectes la destrucció d'ocupació. 

En aquest context s'ha fet ús de la figura de l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), per tal d'alleujar les 

despeses de les empreses, reduir la feina de les plantilles i suspendre de manera temporal els contractes. 

El repte és aconseguir que aquestes suspensions temporals no es converteixin en definitives i es puguin mantenir els llocs de 

treball existents abans de la pandèmia. 

Així els resultats esperats són: 

-Que es mantingui l'ocupació anterior a la crisi, especialment a les micropiymes ia les empreses liderades per persones 

autònomes amb assalariats. 
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Quadre 4: Indicadors de resultats comuns per als quals s'ha fixat un valor previst i indicadors de resultats específics del programa 

corresponents a l'objectiu específic (per prioritat d'inversió i categoria de regió) (per al FSE i REACT-UE de l'FSE) 

Prioritat d'inversió : 8v - Adaptació al canvi de treballadors, empreses i emprenedors 

Identificació Indicador Categoria de 

regió 

Unitat de mesura per a 

lindicador 

Indicador comú de productivitat utilitzat com 

a base per fixar objectius 

Valor de 

referència 

Unitat de mesura per al valor de 

referència i el valor previst 

Any de 

referència 

Valor previst 

(2023) 

Font de 

dades 

Periodicitat de la 

informació 

M W T M W T 

CV33 Entitats recolzades en la lluita contra la 

pandèmia de COVID-19 

Més desenvolupades Entities    0,00  Número 2019   825,00 Estimació Un informe a l'any 

 

 

2.A.6 Acció que es finançarà en el marc de la prioritat d'inversió (per prioritat d'inversió) 

 

 2.A.6.1 Descripció del tipus i exemples de les mesures objecte de l'ajut i la seva contribució esperada als objectius específics, inclosa, si escau, la 

determinació dels principals grups destinataris, els territoris destinataris específics i els tipus de beneficiaris 
Prioritat d'inversió 8v - Adaptació al canvi de treballadors, empreses i emprenedors 

A fi de contribuir a l'assoliment dels objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres , els tipus d'operacions 

següents: 

-Ajudes adreçades al manteniment de l'ocupació d'assalariats a microempreses i en projectes empresarials liderats per persones autònomes, especialment 

de les persones afectades per ERTO. 

-Qualsevol altra mesura que contribueixi al manteniment de locupació de les persones treballadores. 
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 2.A.6.2 Principis rectors per a la selecció d'operacions 
Prioritat d'inversió 8v - Adaptació al canvi de treballadors, empreses i emprenedors 

D'acord amb l'article 125, apartat 3, lletra a, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, els criteris de selecció d'operacions asseguraran la contribució de les 

operacions a l'assoliment dels objectius i resultats específics de la prioritat, seran transparents i no discriminatoris, i tindran en compte els principis 

exposats als articles 7 (promoció de la igualtat entre homes i dones i no discriminació) i 8 (desenvolupament sostenible) del Reglament esmentat. 

Amb caràcter general, totes les operacions seleccionades compliran amb el que estableixen els articles 65 a 71 (sobre subvencionalitat de la despesa i 

durabilitat) del Reglament (UE) núm. 1303/2013, així com amb el que regula els articles 13 al 15 (sobre gestió financera) del Reglament (UE) núm. 

1304/2013. 

Així mateix, en funció de l'article 65.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, la despesa serà subvencionable entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de 

desembre de 2023. En conseqüència, es garantirà que totes les operacions executades des de l'1 de gener de 2014 fins a l'aprovació, pel Comitè de 

Seguiment, dels criteris de selecció, estaran en consonància amb aquests. 

A continuació, i tenint en compte que serà el comitè de seguiment del programa, tal com disposa l'article 110 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el que 

examini i aprovi la metodologia i els criteris de selecció de les operacions, es descriuen a títol orientatiu i sense ànim d'exhaustivitat , la tipologia 

d'operacions que es proposaran a cofinançament en el marc d'aquesta prioritat d'inversió i els grups destinataris principals d'aquestes. 

 

TIPOLOGIA D'OPERACIONS 
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Prioritat d'inversió 8v - Adaptació al canvi de treballadors, empreses i emprenedors 

A fi de contribuir a aconseguir els objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres, els tipus d'operacions 

següents: 

 Ajuts dirigits al manteniment de l'ocupació d'assalariats a microempreses i projectes empresarials liderats per persones autònomes, especialment 

de les persones afectades per ERTO. 

 Qualsevol altra mesura que contribueixi al manteniment de locupació de les persones treballadores. 

A la selecció d'operacions d'aquesta prioritat d'inversió es poden aplicar els principis rectors següents, sens perjudici del que es concreti per a cada 

objectiu específic en aprovar els criteris de selecció d'operacions: 

 La pertinència i la concordança amb el marc estratègic definit al PO, així com amb l'adequació a l'eix prioritari, la prioritat d'inversió i l'objectiu 

específic. 

 Garantia digualtat daccés als serveis i recursos oferts. 

 Prioritzar el suport a aquelles actuacions que contribueixin a la igualtat efectiva entre dones i homes. 

 Fomentar lassessorament en matèria digualtat de gènere. 

 Prioritzar activitats formatives sobre igualtat d'oportunitats i transversalitat de gènere adreçades a sectors poc permeables o tradicionalment més 

masculinitzats. 

PRINCIPALS GRUPS DESTINATARIS 
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Prioritat d'inversió 8v - Adaptació al canvi de treballadors, empreses i emprenedors 

 Empreses o organitzacions empresarials, sectorials, agents socials, etc. 

 Persones treballadores.  

IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES  

Amb caràcter general, la selecció d'operacions tindrà en compte el principi establert a l'article 7 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, promovent 

activament la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la integració de la perspectiva de gènere en les operacions objecte de cofinançament.  

De forma concreta, les operacions previstes en el marc d'aquesta prioritat d'inversió constitueixen, en si mateixes, un instrument per combatre la 

bretxa de gènere a l'ocupació incidint de manera especial en la millora de la situació de les dones a l'ocupació ja que totes les mesures estan 

adreçades a fomentar la igualtat entre dones i homes. Per tant, són accions positives per incorporar el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones 

i homes a l'ocupació. Com a afegit, cal destacar que entre les operacions previstes hi ha l'assessorament a empreses i agents socials en matèria 

d'igualtat de gènere.  

IGUALTAT D'OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ 

Així mateix, en la selecció d'operacions s'aplicarà del principi de no discriminació recollit a la normativa nacional i comunitària, garantint la igualtat de 

tracte entre els individus sigui quina sigui la seva nacionalitat, sexe, raça o origen ètnic, la seva religió o les seves conviccions, discapacitat , edat o 

orientació sexual. 

 

 

2.A.6.3 Ús previst d'instruments financers (segons correspongui) 
Prioritat d'inversió 8v - Adaptació al canvi de treballadors, empreses i emprenedors 
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2.A.6.4 Ús previst de grans projectes (segons correspongui) 
Prioritat d'inversió 8v - Adaptació al canvi de treballadors, empreses i emprenedors 

 

 

2.A.6.5 Indicadors de productivitat per prioritat d'inversió i, quan escaigui, per categoria de regió 

 

Quadre 5: Indicadors de productivitat comuns i específics del programa (per prioritat d'inversió, desglossats per categoria de regió per al FSE i, quan 

escaigui, per al FEDER) 
Prioritat d'inversió 8v - Adaptació al canvi de treballadors, empreses i emprenedors 

Identificació Indicador Unitat de 

mesura 

Fons Categoria de regió (quan 

procedeixi) 

Valor previst (2023) Font de 

dades 

Periodicitat de la 

informació 
M W T 

CV30 Valor de les accions del FSE per combatre els efectes del 

COVID-19 

EUR FSE Més desenvolupades    3.605.216,00 Estimació Anual 

 

2.A.4 Prioritat d'inversió 

ID de la prioritat 

d'inversió 
8vii 

Títol de la prioritat 

d'inversió 

Modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, un ajustament més gran a les necessitats del mercat laboral, incloses accions per 

potenciar la mobilitat laboral transnacional mitjançant programes de mobilitat, i una millor cooperació entre institucions i parts interessades pertinents 

 

2.A.5 Objectius específics corresponents a la prioritat d'inversió i resultats esperats 
Ident. de l'objectiu específic 8vii1 

Títol de lobjectiu específic Millorar la qualitat i resposta de les institucions del mercat de treball i la seva coordinació a nivell nacional i autonòmic a través de la seva modernització 

Resultats que els Estats 

membres pretenen aconseguir 

amb lajuda de la Unió 

Per a laugment de leficàcia de la inserció laboral es programen accions vinculades a la modernització del Servei Públic 

dOcupació de Catalunya i del Sistema dOcupació de Catalunya. Així, es durà a terme el desenvolupament d'informació i 

millora de serveis amb els objectius següents: 
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 Disposar de la nova cartera de serveis del Sistema d'Ocupació de Catalunya per tal d'adaptar-los a les necessitats de 

les empreses i les persones usuàries i, així, millorar l'ocupabilitat de les persones, elevar els índexs d'inserció, 

incrementar la motivació de les persones i la seva actitud activa davant de la recerca de feina i fer de la prospecció 

empresarial, la gestió de la intermediació per competències i el suport a l'emprenedor a l'eix vertebrador dels serveis a 

les empreses. 

 Disposar d‟una metodologia consolidada i estesa a tot el territori per a la identificació dels factors d‟ocupabilitat de 

les persones i que permeti adaptar els serveis a les necessitats dels diferents col·lectius. 

 Disposar dels sistemes d‟informació necessaris per al bon funcionament del Sistema d‟Ocupació de Catalunya, 

basats en l‟historial ocupacional compartit, la cartera de serveis comú, els agents i els instruments de gestió. 

 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, ampliant i millorant els canals d‟intermediació, 

millorant el model d‟informació disponible per a la intermediació, donant suport a les empreses, etc. 

 Tenir un coneixement més gran de les necessitats de les empreses a fi d'incrementar quantitativament i 

qualitativament els serveis adreçats a elles. 
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Quadre 4: Indicadors de resultats comuns per als quals s'ha fixat un valor previst i indicadors de resultats específics del programa 

corresponents a l'objectiu específic (per prioritat d'inversió i categoria de regió) (per al FSE i REACT-UE de l'FSE) 

Prioritat d'inversió : 8vii - Modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, un ajustament més gran a les necessitats del mercat laboral, incloses accions per potenciar 

la mobilitat laboral transnacional mitjançant programes de mobilitat, i una millor cooperació entre institucions i parts interessades pertinents 
Identificació Indicador Categoria de 

regió 

Unitat de mesura per 

a lindicador 

Indicador comú de productivitat utilitzat 

com a base per fixar objectius 

Valor de 

referència 

Unitat de mesura per al valor de 

referència i el valor previst 

Any de 

referència 

Valor previst 

(2023) 

Font de 

dades 

Periodicitat de la 

informació 

M W T M W T 

ER35 Nombre d'usuaris del sistema d'informació comú Més desenvolupades Número  100,00 100,00 100,00  Ràtio (%) 2014 100,00 100,00 100,00 Estadística basada en 

històrics 

Un informe a l'any 

ER36 Participants pertanyents a les institucions del mercat de 

treball que n'han reforçat les capacitats 

Més desenvolupades Número  42,85 42,85 42,85  Número 2013 42,85 42,85 42,85 Estadística basada en 

històrics 

Un informe a l'any 

 

 

2.A.6 Acció que es finançarà en el marc de la prioritat d'inversió (per prioritat d'inversió) 

 

 2.A.6.1 Descripció del tipus i exemples de les mesures objecte de l'ajut i la seva contribució esperada als objectius específics, inclosa, si escau, la 

determinació dels principals grups destinataris, els territoris destinataris específics i els tipus de beneficiaris 
Prioritat 

d'inversió 

8vii - Modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, un ajustament més gran a les necessitats del mercat laboral, incloses accions 

per potenciar la mobilitat laboral transnacional mitjançant programes de mobilitat, i una millor cooperació entre institucions i parts interessades pertinents 

A fi de contribuir a l'assoliment dels objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres , els tipus d'operacions 

següents vinculats al desenvolupament del Sistema d'Informació Comú: 

 Anàlisi funcional, disseny, creació i manteniment d'aplicacions i eines electròniques. 

 Accions d'ampliació i millora dels canals d'accés als serveis ocupacionals pels ciutadans i les empreses. 

 Accions de suport al disseny organitzatiu i funcional i definició del model de relació en la gestió dels serveis ocupacionals. 

 Accions de suport al disseny de quadres de comandament i les estratègies i processos de seguiment i control de les actuacions en el marc del 

sistema d'informació comú del sistema d'ocupació de Catalunya 

 Desenvolupament de metodologies per a la implementació del sistema d'informació comú. 

 Desenvolupament i implementació dels sistemes d'informació que configuren el sistema d'informació comú i que permetin crear i mantenir l' 
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Prioritat 

d'inversió 

8vii - Modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, un ajustament més gran a les necessitats del mercat laboral, incloses accions 

per potenciar la mobilitat laboral transnacional mitjançant programes de mobilitat, i una millor cooperació entre institucions i parts interessades pertinents 

historial ocupacional de les persones, la cartera de serveis, la xarxa d'entitats i els agents del sistema d'ocupació i la gestió dels programes i els 

seus instruments de seguiment i control de les actuacions i, si escau, els sistemes de justificació econòmica. 

 Accions per al disseny, el desenvolupament i la implementació del Sistema d'intercanvi de dades entre els agents del Sistema d'Ocupació de 

Catalunya i entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i altres organismes. 

 Accions vinculades al desenvolupament i la implantació d'estratègies territorials (estratègies, plans o altres instruments de planificació 

territorial fruit de la concertació entre els agents econòmics i socials):  
o Desenvolupament de la metodologia de definició i implantació destratègies territorials (estratègies, plans o altres instruments de 

planificació territorial fruit de la concertació). 

o Accions de diagnòstic i planificació estratègica que tinguin per objectiu la generació d'activitat econòmica i la creació i/o el manteniment 

d'ocupació mitjançant la dinamització i la diversificació econòmica territorial. 

o Accions orientades a facilitar els intercanvis de coneixements i experiències a l'àmbit del desenvolupament econòmic local. 

o Accions de contractació de persones, per part de les entitats locals de Catalunya, que treballin en estructures organitzatives de 

desenvolupament local (oficines de promoció econòmica, consorcis i agències per al desenvolupament local, mancomunitats de municipis, 

etc.) i que impulsin, participin a el disseny i implementin iniciatives locals o territorials de desenvolupament econòmic en col·laboració 

amb el sector privat, els agents socials i les organitzacions no governamentals, amb l'objectiu de crear ocupació estable i de qualitat a 

partir de les potencialitats endògenes del territori d'intervenció. 

La capacitació tècnica dels agents territorials esmentats, l'intercanvi i la capitalització de coneixements 
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 2.A.6.2 Principis rectors per a la selecció d'operacions 
Prioritat 

d'inversió 

8vii - Modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, un ajustament més gran a les necessitats del mercat laboral, incloses accions 

per potenciar la mobilitat laboral transnacional mitjançant programes de mobilitat, i una millor cooperació entre institucions i parts interessades pertinents 

D'acord amb allò establert pel Reglament (UE) núm. 1303/2013, els criteris de selecció d'operacions asseguraran la contribució de les operacions a 

l'assoliment dels objectius i resultats específics de la prioritat, seran transparents i no discriminatoris, i tindran en compte els principis dels articles 7 i 8 i 

el que estableixen els articles 65 a 71, així com amb allò regulat als articles 13 al 15 del Reglament (UE) núm. 1304/2013. 

Així mateix, la despesa serà subvencionable entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2023. Es garantirà que totes les operacions executades des 

de l'1 de gener de 2014 fins a l'aprovació, pel Comitè de Seguiment, dels criteris de selecció, estaran d'acord amb els mateixos. 

A continuació es descriuen a títol orientatiu i sense ànim d'exhaustivitat , la tipologia d'operacions que es proposaran a cofinançament en el marc 

d'aquesta prioritat d'inversió i els grups destinataris principals d'aquestes. 

TIPOLOGIA D'OPERACIONS 

A fi de contribuir a aconseguir els objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres, els tipus d'operacions 

següents: 

 Anàlisi funcional, disseny, creació i manteniment d'aplicacions i eines electròniques. 

 Accions d'ampliació i millora dels canals d'accés als serveis ocupacionals pels ciutadans i les empreses. 

 Accions de suport al disseny organitzatiu i funcional i definició del model de relació en la gestió dels serveis ocupacionals. 

 Accions de suport al disseny de quadres de comandament i les estratègies i processos de seguiment i control de les actuacions en el marc del 
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Prioritat 

d'inversió 

8vii - Modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, un ajustament més gran a les necessitats del mercat laboral, incloses accions 

per potenciar la mobilitat laboral transnacional mitjançant programes de mobilitat, i una millor cooperació entre institucions i parts interessades pertinents 

sistema d'informació comú del sistema d'ocupació de Catalunya 

 Accions per al desenvolupament de metodologies per a la implementació del sistema d'informació comú. 

 Accions per al desenvolupament i la implementació dels sistemes d'informació que configura el sistema d'informació comú i que permetin crear i 

mantenir l'historial ocupacional de les persones, la cartera de serveis, la xarxa d'entitats i agents del sistema d'ocupació i la gestió de els programes 

i els seus instruments de seguiment i control de les actuacions i, si escau, els sistemes de justificació econòmica. 

 Accions per al disseny, el desenvolupament i la implementació del Sistema d'intercanvi de dades entre els agents del Sistema d'Ocupació de 

Catalunya i entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i altres organismes. 

 Accions de diagnòstic, planificació estratègica i definició metodològica. 

 Accions de contractació de personal de suport a les diferents institucions o entitats que conformen el sistema d'ocupació de Catalunya 

A la selecció d'operacions d'aquesta prioritat d'inversió es poden aplicar els principis rectors següents, sens perjudici del que es concreti per a cada 

objectiu específic en aprovar els criteris de selecció d'operacions: 

 La pertinència i la concordança amb el marc estratègic definit al PO, així com amb l'adequació a l'eix prioritari, la prioritat d'inversió i l'objectiu 

específic. 

 Garantia digualtat daccés als serveis i recursos oferts. 

 Prioritzar actuacions que contribueixin al nou model de gestió territorial com a tractor de la governança dels Serveis Ocupacionals Públics a 

l'àmbit de Catalunya. 

 Prioritzar accions que contribueixin a la promoció econòmica i social del territori dactuació per aconseguir un desenvolupament sostenible 

generador docupació. 

 Prioritzar actuacions de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial, social i econòmic amb l'objectiu d'aconseguir un model 

de gestió territorial que contribueixi a desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població al territori a través de 
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Prioritat 

d'inversió 

8vii - Modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, un ajustament més gran a les necessitats del mercat laboral, incloses accions 

per potenciar la mobilitat laboral transnacional mitjançant programes de mobilitat, i una millor cooperació entre institucions i parts interessades pertinents 

la creació de ocupació. 

PRINCIPALS GRUPS DESTINATARIS 

 Persones usuàries del sistema d'ocupació de Catalunya. 

 Empreses. 

 Persones treballadores. 

 Agents del sistema d'ocupació de Catalunya 

IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 

Amb caràcter general, la selecció d'operacions tindrà en compte el principi establert a l'article 7 del Reglament (UE) núm. 1303/2013. 

Els criteris de selecció doperacions es dissenyaran en concordança amb les bretxes de gènere identificades en el diagnòstic, així com amb els objectius 

digualtat del programa. Es fomentarà que les accions cofinançades persegueixin lequitat de gènere. 

IGUALTAT D'OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ 

Així mateix, s'aplicarà del principi de no discriminació recollit a la normativa nacional i comunitària, garantint la igualtat de tracte entre els individus 
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Prioritat 

d'inversió 

8vii - Modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, un ajustament més gran a les necessitats del mercat laboral, incloses accions 

per potenciar la mobilitat laboral transnacional mitjançant programes de mobilitat, i una millor cooperació entre institucions i parts interessades pertinents 

sigui quina sigui la seva nacionalitat, sexe, raça o origen ètnic, la seva religió o les seves conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual . 

 

 

2.A.6.3 Ús previst d'instruments financers (segons correspongui) 
Prioritat 

d'inversió 

8vii - Modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, un ajustament més gran a les necessitats del mercat laboral, incloses accions per 

potenciar la mobilitat laboral transnacional mitjançant programes de mobilitat, i una millor cooperació entre institucions i parts interessades pertinents 

[No escau] 

 

 

2.A.6.4 Ús previst de grans projectes (segons correspongui) 
Prioritat 

d'inversió 

8vii - Modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, un ajustament més gran a les necessitats del mercat laboral, incloses accions per 

potenciar la mobilitat laboral transnacional mitjançant programes de mobilitat, i una millor cooperació entre institucions i parts interessades pertinents 

[No escau] 

 

 

2.A.6.5 Indicadors de productivitat per prioritat d'inversió i, quan escaigui, per categoria de regió 

 

Quadre 5: Indicadors de productivitat comuns i específics del programa (per prioritat d'inversió, desglossats per categoria de regió per al FSE i, quan 

escaigui, per al FEDER) 
Prioritat d'inversió 8vii - Modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, un ajustament més gran a les necessitats del mercat 

laboral, incloses accions per potenciar la mobilitat laboral transnacional mitjançant programes de mobilitat, i una millor cooperació entre institucions i parts 

interessades pertinents 

Identificació Indicador Unitat de 

mesura 

Fons Categoria de regió (quan 

procedeixi) 

Valor previst (2023) Font de dades Periodicitat de la 

informació 
M W T 
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Prioritat d'inversió 8vii - Modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, un ajustament més gran a les necessitats del mercat 

laboral, incloses accions per potenciar la mobilitat laboral transnacional mitjançant programes de mobilitat, i una millor cooperació entre institucions i parts 

interessades pertinents 

Identificació Indicador Unitat de 

mesura 

Fons Categoria de regió (quan 

procedeixi) 

Valor previst (2023) Font de dades Periodicitat de la 

informació 
M W T 

E037 Nombre de desenvolupaments informàtics 

vinculats al sistema d'informació comú 

Número FSE Més desenvolupades    2,00 Estadística basada en 

històrics 

Anual 

CV30 Valor de les accions del FSE per combatre 
els efectes del COVID-19 

EUR FSE Més desenvolupades    4.836.758,00 Estimació Anual 

E038 Participants pertanyents a institucions del 

mercat de treball 

Número FSE Més desenvolupades  214,00 321,00 535,00 Estadística basada en 

històrics 

Anual 

CO22 nombre de projectes destinats a les 
administracions públiques o als serveis 

públics a nivell nacional, regional o local 

Número FSE Més desenvolupades    46,00 Estadística basada en 
històrics 

Anual 

 

2.A.7 Innovació social, cooperació transnacional i contribució als objectius temàtics 1 a 7 i 13  
Eix prioritari 1A - Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

CONTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES A LA INNOVACIÓ SOCIAL 

Si bé aquest eix prioritari no finançarà accions específiques a favor de la innovació social, moltes de les operacions que inclou contribuiran a innovar en 

el disseny i en els processos de gestió dels serveis públics docupació, dacord amb la línia estratègica 7 de la Estratègia Catalana per a lOcupació 2012-

2020. 

Cal destacar en aquest sentit, projectes i accions a nivell local inclosos a la prioritat d'inversió 8.1, en què intervenen tots els agents locals en 

col·laboració publicoprivada 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). 
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Eix prioritari 1A - Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

CONTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES A LA COOPERACIÓ TRANSNACIONAL 

L'impuls de la internacionalització i la promoció de la mobilitat de la població activa constitueix una de les línies estratègiques de l'Estratègia Catalana 

per l'Ocupació 2012-2020, que es concreta a: 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 a la Generalitat ia les xarxes internacionals constituïdes per implementar programes dintercanvi de coneixement. 

Concretament, en el marc d‟aquest eix es preveu finançar projectes de cooperació transnacional sota la prioritat d‟inversió 8.7 

Així mateix, convé assenyalar que Catalunya participa al Programa de Cooperació Territorial INTERREG VA ESPANYA-FRANÇA-ANDORRA ( 

POCTEFA 2014-2020 ). Es tracta d'un programa europeu de cooperació transfronterera creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori 

fronterer entre els tres països. A més Catalunya també participa al Programa Operatiu Interreg VB MED 2014-2020 aprovat per la Comissió Europea el 2 

de juny de 2015. 

  

 

CONTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES ALS OBJECTIUS TEMÀTICS 1 AL 7 
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Eix prioritari 1A - Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

D'acord amb l'article 3, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1304/2013, les operacions d'aquest eix contribuiran als objectius temàtics dels Fons 

Estructurals i d'Inversió Europeus no finançats pel FSE de la manera següent: 

 Millorant l'accessibilitat i l'ús i la qualitat de les TIC:  
o Les activitats formatives desenvolupades en el marc dels programes mixts docupació i formació en la prioritat dinversió 8.1 podran 

incloure un mòdul obligatori dalfabetització digital. 

o Els programes de formació amb compromís de contractació de prioritat dinversió 8.1 podran incloure accions formatives en la modalitat 

de teleformació. Això implicarà lús de plataformes tecnològiques i ladquisició de competències digitals, fins i tot en especialitats 

formatives que no són de làmbit de les TIC. 

o En el marc dels projectes de suport a l'emprenedoria, el treball autònom i l'economia social de prioritat d'inversió 8.3, està previst oferir a 

les persones emprenedores formació en alfabetització digital, així com informació i assessorament sobre les noves oportunitats de negoci 

per als projectes empresarials TIC i sobre lús de les TIC en la gestió empresarial. 

o Finalment, en el marc de les actuacions de modernització del Sistema dOcupació de Catalunya de la prioritat dinversió 8.7 està previst 

ampliar la cobertura electrònica dels serveis públics docupació, així com la integració de tots els sistemes informàtics de gestió. 

 Millorant la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació:  

o Contribuiran les actuacions que formin part dels anomenats “projectes d'especialització i competitivitat territorial” (PECT) i de les 

comunitats de la RIS3CAT. 

 Millorant la competitivitat i la sostenibilitat a llarg termini de les pimes:  

o El disseny de les estratègies territorials a l'empara 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) tenen per objecte 

fomentar l'activitat econòmica i l'ocupació mitjançant la cooperació pública -privada, especialment amb les pimes del teixit productiu 

local. Es treballarà en làmbit de la dinamització empresarial i sectorial i es dissenyaran accions que majoritàriament, i en funció de les 
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Eix prioritari 1A - Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

necessitats del territori objecte dactuació, tinguin per objectiu la millora de la competitivitat de les pimes. 

o Entre els objectius de les actuacions de formació amb compromís de contractació que es finançaran sota la prioritat d'inversió 8.1, hi ha: 

 Aproximar l'oferta i la demanda de treball i ajustar el perfil dels treballadors i les treballadores a les necessitats del teixit productiu. 

 Programar els continguts formatius i de pràctiques en col·laboració amb el teixit empresarial, de manera que les persones formades 

puguin ocupar els llocs de treball vacants o de nova creació, millorant la competitivitat del sistema econòmic en conjunt. 

o Les accions d'assessorament personalitzat en gestió del negoci adreçades a persones autònomes que es desenvoluparan a la prioritat 

d'inversió 8.3 tindran com a objectiu millorar la competitivitat dels negocis de les persones treballadores autònomes i afavorir els 

processos de millora de les competències professionals d'aquestes persones a partir de la participació en accions formatives sobre gestió 

empresarial. 

o Un dels objectius de les accions de foment de l'economia social de la prioritat d'inversió 8.3 serà el creixement empresarial, que passa 

necessàriament per la cooperació empresarial. Aquesta cooperació es fa del tot imprescindible per a les empreses cooperatives, societats 

laborals i altres empreses d'economia social, ja sigui per la mida de les mateixes –un 95% són pimes– com per la seva particular forma de 

gestió, on és fonamental facilitar formació sobre gestió empresarial als socis i sòcies, i formació sobre lideratge als llocs de gerència. 

o La millora dels serveis públics d‟intermediació laboral i dels serveis públics a empreses de la prioritat d‟inversió 8.7 buscarà incidir en 

temes d‟innovació, organització, models d‟aprenentatge, estratègies d‟adaptació, polítiques responsables, millora de productivitat, etc., 

contribuint a la millora de la competitivitat de les empreses catalanes i al millor posicionament en un context econòmic com l'actual. 

 

 

2.A.8 Marc de rendiment 

 

Quadre 6: Marc de rendiment de l'eix prioritari (per fons i, per al FEDER i el FSE, categoria de regió) 
Eix prioritari 1A - Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

Identificació Tipus d'indicador Indicador o etapa clau d'execució Unitat de mesura, quan escaigui Fons Categoria de regió Fita per al 2018 Valor previst final (2023) Font de dades Explicació de la pertinència de l'indicador, si escau 
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Eix prioritari 1A - Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

Identificació Tipus d'indicador Indicador o etapa clau d'execució Unitat de mesura, quan escaigui Fons Categoria de regió Fita per al 2018 Valor previst final (2023) Font de dades Explicació de la pertinència de l'indicador, si escau 

M W T M W T 

F2 F Financer Cost total FSE Més desenvolupades   736.220   223.157.516,00 Pla financer del programa No escau 

CO01 P aturat, fins i tot de llarga durada Número FSE Més desenvolupades 43.100 43.624 86.724 95.927,00 101.738,00 197.665,00 Estadística basada en històrics No escau 

 

Informació qualitativa addicional sobre l'establiment del marc de rendiment 

El marc de rendiment compta per a cadascun dels eixos amb un indicador financer i amb un indicador de realització i estableix les fites a assolir per als 

anys 2018 i 2023. 

Per establir els indicadors d'execució que formen part del marc de rendiment s'ha tingut en consideració que l'indicador seleccionat representi almenys el 

50% de l'assignació financera de l'eix. 

Com a indicador financer s'ha considerat la “despesa total executada”. Per a l'establiment del valor objectiu a 2018 s'ha considerat que en aquesta data 

almenys s'ha d'haver executat el pressupost corresponent a 2014-2015 (compliment n+3) i per al 2023 la totalitat del pressupost 

 

 

2.A.9 Categories dintervenció 

Categories dintervenció corresponents al contingut de leix prioritari, basades en una nomenclatura adoptada per la Comissió, i desglossament indicatiu de 

lajuda de la Unió. 

 

Quadres 7 a 11: Categories d'intervenció 

 
Quadre 7: Dimensió 1. Àmbit dintervenció 
Eix prioritari 1A - Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 
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Fons Categoria de 

regió 

Codi Import 

(EUR) 

ESF Més 

desenvolupades 

102 . Accés a l'ocupació dels demandants d'ocupació i les persones inactives, inclosos els aturats de llarga durada i les persones allunyades del mercat laboral, també 

mitjançant iniciatives locals d'ocupació i suport a la mobilitat laboral 

93.614.979,00 

ESF Més 
desenvolupades 

104 . Treball per compte propi, esperit emprenedor i creació d'empreses, incloses les microempreses i PIME innovadores 6.123.050,00 

ESF Més 

desenvolupades 

105 . La igualtat entre homes i dones en tots els àmbits, inclosos l'accés a l'ocupació, la progressió a la carrera professional, la conciliació de la vida laboral i la vida privada i la 

promoció d'igual remuneració per la mateixa feina 

254.900,00 

ESF Més 
desenvolupades 

106 . Adaptació al canvi de treballadors, empreses i emprenedors 1.802.608,00 

ESF Més 

desenvolupades 

108 . Modernització de les institucions del mercat laboral, com els serveis d'ocupació públics i privats, i millora de la seva adequació a les necessitats del mercat laboral, fins i 

tot amb mesures que augmentin la mobilitat laboral transnacional i programes de mobilitat, i la millor cooperació entre les institucions i les parts interessades pertinents 

9.783.221,00 

 

Quadre 8: Dimensió 2. Forma de finançament 
Eix prioritari 1A - Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

ESF Més desenvolupades 01 . Subvenció no reemborsable 111.578.758,00 

 

Quadre 9: Dimensió 3. Tipus de territori 
Eix prioritari 1A - Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

 ESF Més desenvolupades 07 . No escau 111.578.758,00 

 

Quadre 10: Dimensió 4. Mecanisme daplicació territorial 
Eix prioritari 1A - Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

 ESF Més desenvolupades 07 . No escau 111.578.758,00 

 

Quadre 11: Dimensió 6 - Tema secundari de l'FSE i de REACT-UE de l'FSE (únicament FSE i IEJ) 

Eix prioritari 1A - Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 
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Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

ESF Més desenvolupades 01 . Finançament de la transició a una economia baixa en carboni i eficient en l'ús dels recursos 0,00 

ESF Més desenvolupades 03 . Millora de la competitivitat de les PIME 7.925.658,00 

ESF Més desenvolupades 04 . Reforç de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació 27.065.410,0

0 

ESF Més desenvolupades 05 . Millorar l'accessibilitat, ús i qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions 180.261,00 

ESF Més desenvolupades 07 . Igualtat entre homes i dones 254.900,00 

ESF Més desenvolupades 08 . No aplicable 76.152.529,0

0 

 

2.A.10 Resum de l'ús previst de l'assistència tècnica, incloses, si escau, les mesures per reforçar la capacitat administrativa de les autoritats que 

participen en la gestió i el control dels programes i beneficiaris (segons correspongui) (per eix prioritari) 
Eix prioritari : 1A - Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

[No escau] 
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. 

2.A.1 Eix prioritari 
Identificació de l'eix prioritari 2A 

Títol de l'eix prioritari Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

 

 La totalitat de l'eix prioritari s'executarà exclusivament mitjançant instruments financers 

 La totalitat de l'eix prioritari s'executarà exclusivament mitjançant instruments financers establerts a nivell de la Unió 

 La totalitat de l'eix prioritari s'executarà a través del desenvolupament local participatiu 

 En el cas del FSE: La totalitat de l'eix prioritari està dedicada a la innovació social, a la cooperació transnacional oa totes dues 

 Pel FEDER: la totalitat de l'eix prioritari està dedicat a les operacions adreçades a la reconstrucció en resposta a desastres naturals d'abast general o 

regional. 

 Pel FEDER: la totalitat de l'eix prioritari està dedicat a les pimes (article 39) 

 Tot l´eix prioritari es dedica a afavorir la reparació de la crisi en el marc de REACT-UE 

 La totalitat de l'eix prioritari abordarà els reptes migratoris derivats de l'agressió militar de Rússia, també de conformitat amb l'article 98, apartat 4, del 

Reglament (UE) núm. 1303/2013 

 La totalitat de l'eix prioritari utilitzarà recursos de REACT-UE per abordar els reptes migratoris derivats de l'agressió militar de Rússia de conformitat 

amb l'article 98, apartat 4, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 

 

2.A.2 Justificació de l'establiment d'un eix prioritari que abasti més d'una categoria de regió, objectiu temàtic o fons (quan escaigui) (si fos 

aplicable) 

[No escau] 
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2.A.3 Fons, categoria de regió i base de càlcul de lajuda de la Unió 
Fons Categoria de regió Base de càlcul (despesa total subvencionable o despesa pública 

subvencionable) 

Categoria de regió per a les regions ultraperifèriques i les regions escassament poblades del 

nord (quan procedeixi) 

ESF Més 

desenvolupades 

Total  

 

2.A.4 Prioritat d'inversió 

ID de la prioritat d'inversió 9i 

Títol de la prioritat d'inversió Inclusió activa, en particular per promoure la igualtat doportunitats i la participació activa i millorar locupabilitat 

 

2.A.5 Objectius específics corresponents a la prioritat d'inversió i resultats esperats 
Ident. de l'objectiu específic 9i.1 

Títol de lobjectiu específic Millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, mitjançant l'activació i els itineraris integrats i personalitzats d'inserció 

Resultats que els Estats membres 

pretenen aconseguir amb lajuda 

de la Unió 

La tendència negativa general de la situació d'atur ha incidit de manera notòria quant a les xifres de pobresa i exclusió social 

a Catalunya en els darrers anys com mostra l'evolució a l'alça del percentatge de població en risc de pobresa o exclusió 

social així com del percentatge de persones que viuen a llars amb baixa intensitat de treball i de líndex de privació material 

severa. En concret, el 2012, el 23,3% de la població es trobava en situació de risc de pobresa o exclusió social. A més, un 

11,5% de la població catalana viu a llars amb baixa intensitat laboral i un 7,4% viu en condicions de privació material 

severa. 

A aquestes dades cal sumar-hi la situació del conjunt de persones amb discapacitat, amb difícil accés al mercat laboral, que 

presenta una taxa d'activitat molt baixa (el 35% l'any 2012) i un increment en el registre d'atur del 156% entre 2008 i 2013. 

A través de les accions previstes (itineraris d'inserció laboral, programes d'inserció sociolaboral, programes mixts de 

formació i ocupació específics, les accions d'inserció a l'empresa ordinària, etc.) es persegueix: 
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 Que els col·lectius amb dificultats dinserció laboral millorin la seva ocupabilitat en particular, les persones 

perceptores de la Renda Mínima dInserció (RMI) i de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), 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. 

Que els col·lectius més desafavorits incrementin la seva inserció laboral a través dempreses dinserció, del suport a la 

contractació en empreses ordinàries o per mitjà de qualsevol altra fórmula empresarial que afavoreixi la seva inserció. 
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Quadre 4: Indicadors de resultats comuns per als quals s'ha fixat un valor previst i indicadors de resultats específics del programa 

corresponents a l'objectiu específic (per prioritat d'inversió i categoria de regió) (per al FSE i REACT-UE de l'FSE) 

Prioritat d'inversió : 9i - Inclusió activa, en particular per promoure la igualtat doportunitats i la participació activa i millorar locupabilitat 

Identificació Indicador Categoria de 

regió 

Unitat de mesura 

per a lindicador 

Indicador comú de productivitat 

utilitzat com a base per fixar 

objectius 

Valor de 

referència 

Unitat de mesura per al valor 

de referència i el valor previst 

Any de 

referència 

Valor previst 

(2023) 

Font de 

dades 

Periodicitat de la 

informació 

M W T M W T 

ER01 Participants en situació o risc d'exclusió social que busquen feina, s'integren en els sistemes 

d'educació o formació, obtenen una qualificació o obtenen una ocupació, inclòs per compte propi, 

després de la participació 

Més desenvolupades Número  33,42 13,75 25,09  Ràtio (%) 2014 32,14 25,37 29,21 Estadística basada 

en històrics 

Un informe a l'any 

 

 

2.A.6 Acció que es finançarà en el marc de la prioritat d'inversió (per prioritat d'inversió) 

 

 2.A.6.1 Descripció del tipus i exemples de les mesures objecte de l'ajut i la seva contribució esperada als objectius específics, inclosa, si escau, la 

determinació dels principals grups destinataris, els territoris destinataris específics i els tipus de beneficiaris 
Prioritat d'inversió 9i - Inclusió activa, en particular per promoure la igualtat d'oportunitats i la participació activa i millorar l'ocupabilitat 

A fi de contribuir a aconseguir l'objectiu específic definit en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres , els tipus d'operacions 

següents: 

 Accions per a la millora de l'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) i de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), 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. Es finançarà qualsevol tipus d'operació que millori la posició al mercat laboral de les persones més desafavorides, com ara les 

següents: 

o Itineraris d'inserció laboral: Amb l'objectiu d'incrementar el grau d'ocupabilitat d'aquestes persones, se'ls prestaran serveis com ara 

acolliment, diagnòstic de l'ocupabilitat, elaboració de plans d'inserció individual, assessorament en tècniques de recerca de feina, formació 

en competències transversals i en noves tecnologies de la informació, pràctiques en empreses, seguiment al lloc de treball, etc. 

o Programes mixtes que combinin l'experiència professional i la formació per tal d'afavorir la inserció laboral, a través d'accions com, per 
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Prioritat d'inversió 9i - Inclusió activa, en particular per promoure la igualtat d'oportunitats i la participació activa i millorar l'ocupabilitat 

exemple, les següents: 

 Accions dexperiència laboral dirigides a facilitar la pràctica laboral de les persones amb dificultats dinserció laboral per mitjà 

dajuts a la contractació. 

 Accions formatives ocupacionals de caràcter transversal que s'ajustin als perfils professionals de les persones participants i 

accessibles a tots els col·lectius: competències digitals i tecnològiques, competències lingüístiques tant orals com escrites, 

competències d'autonomia i iniciativa personal, “aprendre a aprendre”, amb l'objectiu d'adquirir les competències bàsiques per al 

desenvolupament del procés d'aprenentatge en el context productiu, competències bàsiques en matemàtiques, medi ambient, etc. 

o Inserció laboral en empreses ordinàries: Se subvencionarà a empreses del mercat ordinari ia empresaris i empresàries individuals (amb 

ànim de lucre i sense) la contractació de persones pertanyents a col·lectius desafavorits. 

o Programes dinserció laboral de persones amb discapacitat per incrementar el seu grau docupabilitat. 

o Programes d'inserció sociolaboral adreçats a les persones sotmeses a mesures judicials (persones adultes internades a centres penitenciaris, 

joves dels centres educatius de justícia juvenil, joves al medi obert, persones sotmeses a mesures penals alternatives, víctimes de delictes 

implicades en processos de tipus penal , persones en llibertat condicional, etc.). Aquestes persones seguiran un itinerari dinserció 

sociolaboral personalitzat i individual que els permetrà potenciar les seves capacitats, adaptar-se als continus canvis del mercat de treball, i 

en última instància, accedir a locupació en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania. 

 

 

 2.A.6.2 Principis rectors per a la selecció d'operacions 
Prioritat d'inversió 9i - Inclusió activa, en particular per promoure la igualtat d'oportunitats i la participació activa i millorar l'ocupabilitat 

D'acord amb allò establert pel Reglament (UE) núm. 1303/2013, els criteris de selecció d'operacions asseguraran la contribució de les operacions a 

l'assoliment dels objectius i resultats específics de la prioritat, seran transparents i no discriminatoris, i tindran en compte els principis dels articles 7 i 8 i 

el que estableixen els articles 65 a 71, així com amb allò regulat als articles 13 al 15 del Reglament (UE) núm. 1304/2013. 
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Prioritat d'inversió 9i - Inclusió activa, en particular per promoure la igualtat d'oportunitats i la participació activa i millorar l'ocupabilitat 

Així mateix, la despesa serà subvencionable entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2023. Es garantirà que totes les operacions executades des 

de l'1 de gener de 2014 fins a l'aprovació, pel Comitè de Seguiment, dels criteris de selecció, estaran d'acord amb els mateixos. 

A continuació i tenint en compte que serà el comitè de seguiment del programa, tal com disposa l'article 110 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el que 

examini i aprovi la metodologia i els criteris de selecció de les operacions, es descriuen a títol orientatiu i sense ànim d'exhaustivitat , la tipologia 

d'operacions que es proposaran a cofinançament en el marc d'aquesta prioritat d'inversió i els grups destinataris principals d'aquestes. 

TIPOLOGIA D'OPERACIONS 

A fi de contribuir a aconseguir els objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres, els tipus d'operacions 

següents: 

 Itineraris dinserció laboral per a diferents col·lectius en risc dexclusió social. 

 Programes mixtes de formació ocupacional, de caràcter transversal, i experiència laboral adreçats a facilitar la pràctica laboral de les persones 

participants. 

 Programes dinserció sociolaboral per a persones sotmeses a mesures judicials. 

 Programes dinserció laboral de persones amb discapacitat per incrementar el seu grau docupabilitat. 

 Subvencions a empreses i empresaris/àries individuals per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius desafavorits. 

El programa operatiu no finançarà en cap cas polítiques passives socials o del mercat laboral, entre les quals hi ha les rendes mínimes dinserció o altres 
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Prioritat d'inversió 9i - Inclusió activa, en particular per promoure la igualtat d'oportunitats i la participació activa i millorar l'ocupabilitat 

instruments de suport financer directe incloent els que puguin tenir com a obligació la participació en activitats dinserció sociolaboral. Únicament es 

podran finançar despeses de mesures complementàries per als participants vinculats a plans d'activació sociolaboral, com ara despeses de desplaçament, 

manutenció, despeses de conciliació familiar, etc, limitant-ne sempre la durada i l'abast a les mesures específiques d'assistència, orientació professional, 

activació, formació o ocupació. En tot cas, s'ha de distingir clarament el reemborsament d'aquestes despeses dels pagaments en concepte de rendes 

mínimes d'inserció o pagaments assimilats. 

D'altra banda, en la selecció d'operacions d'aquesta prioritat d'inversió es podran aplicar els principis rectors següents, sens perjudici del que es concreti 

per a cada objectiu específic en aprovar els criteris de selecció d'operacions: 

 La pertinència i la concordança amb el marc estratègic definit al PO, així com amb l'adequació a l'eix prioritari, la prioritat d'inversió i l'objectiu 

específic. 

 Garantia digualtat daccés als serveis i recursos oferts. 

 Prioritzar les accions amb més impacte en la millora de l'ocupabilitat 

 Prioritzar actuacions que impulsin la inserció social i laboral de les persones participants. 

 Prioritzar actuacions sobre els col·lectius que presenten més risc de pobresa o d'exclusió social. 
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Prioritat d'inversió 9i - Inclusió activa, en particular per promoure la igualtat d'oportunitats i la participació activa i millorar l'ocupabilitat 

PRINCIPALS GRUPS DESTINATARIS 

Les operacions d'aquesta prioritat d'inversió s'adreçaran a persones amb risc d'exclusió social (incloses les persones perceptores de la Renda Mínima 

d'Inserció i de la Renda Garantida de Ciutadania), persones amb discapacitat, persones sota mesures judicials, immigrants, població romaní , persones 

amb trastorn de salut mental, etc 

IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 

Amb caràcter general, la selecció d'operacions tindrà en compte el principi establert a l'article 7 del Reglament (UE) núm. 1303/2013. 

Els criteris de selecció doperacions es dissenyaran en concordança amb les bretxes de gènere identificades en el diagnòstic, així com amb els objectius 

digualtat del programa. Es fomentarà que les accions cofinançades persegueixin lequitat de gènere. 

IGUALTAT D'OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ 

Així mateix, s'aplicarà del principi de no discriminació recollit a la normativa nacional i comunitària, garantint la igualtat de tracte entre els individus 

sigui quina sigui la seva nacionalitat, sexe, raça o origen ètnic, la seva religió o les seves conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual .Així, totes les 

actuacions previstes en aquesta prioritat d'inversió s'encaminen a combatre les mancances que poden desencadenar situacions de discriminació a l'àmbit 

laboral 
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Prioritat d'inversió 9i - Inclusió activa, en particular per promoure la igualtat d'oportunitats i la participació activa i millorar l'ocupabilitat 

 

 

2.A.6.3 Ús previst d'instruments financers (segons correspongui) 
Prioritat d'inversió 9i - Inclusió activa, en particular per promoure la igualtat d'oportunitats i la participació activa i millorar l'ocupabilitat 

[No escau] 

 

 

2.A.6.4 Ús previst de grans projectes (segons correspongui) 
Prioritat d'inversió 9i - Inclusió activa, en particular per promoure la igualtat d'oportunitats i la participació activa i millorar l'ocupabilitat 

[No escau] 

 

 

2.A.6.5 Indicadors de productivitat per prioritat d'inversió i, quan escaigui, per categoria de regió 

 

Quadre 5: Indicadors de productivitat comuns i específics del programa (per prioritat d'inversió, desglossats per categoria de regió per al FSE i, quan 

escaigui, per al FEDER) 
Prioritat d'inversió 9i - Inclusió activa, en particular per promoure la igualtat d'oportunitats i la participació activa i millorar l'ocupabilitat 

Identificació Indicador Unitat de 

mesura 

Fons Categoria de regió (quan 

procedeixi) 

Valor previst (2023) Font de dades Periodicitat de la 

informació 
M W T 

EO01 Participants en situació o risc dexclusió 

social 

Número FSE Més desenvolupades  20.384,00 26.432,00 46.816,00 Estadística basada en 

històrics 

Anual 

 

2.A.4 Prioritat d'inversió 

ID de la prioritat d'inversió 9iv 
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ID de la prioritat d'inversió 9iv 

Títol de la prioritat d'inversió Millora de l'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials d'interès general 

 

2.A.5 Objectius específics corresponents a la prioritat d'inversió i resultats esperats 
Ident. de l'objectiu específic 9iv.1 

Títol de lobjectiu específic Millorar l'accessibilitat per a les persones més vulnerables a serveis d'atenció sanitària, socials i d'orientació, formació i educació, incloent-hi l'eliminació dels 

estereotips. 

Resultats que els Estats membres 

pretenen aconseguir amb lajuda 

de la Unió 

Evitar la pobresa o l'exclusió social no només es pot abordar des de mesures d'inclusió activa sinó que sovint cal destinar un 

altre tipus de recursos. 

A través d'aquest objectiu específic es pretén que alguns grups especialment desafavorits –com són els immigrants 

nouvinguts (inclosos tots els subgrups, com ara els sol·licitants d'asil o beneficiaris de protecció internacional)– disposin de 

serveis socials especialitzats per proporcionar-los recursos , que garanteixin la seva autonomia, inclusió social i que 

permetin evitar el risc de pobresa en el futur. Per fer-ho, es desenvoluparan programes com el d'Acollida d'immigrants o 

altres de mitigació de la pobresa. 

 

Ident. de l'objectiu específic 9iv.2 

Títol de lobjectiu específic Millora de l'accés als serveis de salut durant la pandèmia COVID-19 

Resultats que els Estats membres 

pretenen aconseguir amb lajuda 

de la Unió 

En el context de la pandèmia originada pel COVID-19, és essencial comptar amb els recursos humans necessaris per fer 

front a la intensa demanda d'atenció en l'àmbit sanitari requerida per la població dels països afectats. No només s'exigeix 

reforçar aquests recursos, sinó que aquest mateix personal és víctima del contagi i cal substituir-lo per poder continuar 

prestant el servei. A més, és imprescindible proporcionar a aquest personal els equips de protecció necessaris per poder 

atendre amb prou garanties. 
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Amb aquest objectiu específic es pretén: 

 Que la població rebi una atenció sanitària adequada, amb prou recursos humans. 

 Que aquests recursos humans comptin amb el material necessari per protegir-se ells mateixos i les persones que 

atenen. 
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Quadre 4: Indicadors de resultats comuns per als quals s'ha fixat un valor previst i indicadors de resultats específics del programa 

corresponents a l'objectiu específic (per prioritat d'inversió i categoria de regió) (per al FSE i REACT-UE de l'FSE) 

Prioritat d'inversió : 9iv - Millora de l'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials d'interès general 

Identificació Indicador Categoria de 

regió 

Unitat de mesura per a 

lindicador 

Indicador comú de productivitat utilitzat com 

a base per fixar objectius 

Valor de 

referència 

Unitat de mesura per al valor de 

referència i el valor previst 

Any de 

referència 

Valor previst 

(2023) 

Font de 

dades 

Periodicitat de la 

informació 

M W T M W T 

CV33 Entitats recolzades en la lluita contra la 

pandèmia de COVID-19 

Més desenvolupades Entities      Número 2020   17,00 Estimació Un informe a l'any 

ER40 Participants que acaben l'acció Més desenvolupades Número  92,66 85,51 89,02  Ràtio (%) 2014 92,66 85,51 89,02 Estadística basada en 

històrics 

Anual 

 

 

2.A.6 Acció que es finançarà en el marc de la prioritat d'inversió (per prioritat d'inversió) 

 

 2.A.6.1 Descripció del tipus i exemples de les mesures objecte de l'ajut i la seva contribució esperada als objectius específics, inclosa, si escau, la 

determinació dels principals grups destinataris, els territoris destinataris específics i els tipus de beneficiaris 
Prioritat d'inversió 9iv - Millora de l'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials d'interès general 

A fi de contribuir a l'assoliment dels objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres : 

Objectiu específic 9.4.1 

Programa d'acollida a persones immigrants . A través de les actuacions desenvolupades al programa s'ofereix a les persones immigrants una primera 

oportunitat per adquirir habilitats bàsiques que els confereixin certa autonomia. S'hi inclouen: accions d'informació i formació sobre l'entorn social, 

dirigides a proporcionar un arrelament social més gran; competències lingüístiques bàsiques, que els permetin la integració a la societat d'acollida i els 

facilitin la inserció laboral; accions de reagrupació familiar, adreçades 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 
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Prioritat d'inversió 9iv - Millora de l'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials d'interès general 

presten els serveis que faciliten, entre d'altres, la integració a la societat i la inserció laboral de les persones immigrants . 

Objectiu específic 9.4.2 

- Contractació de personal assignat als centres de salut per fer front a la pandèmia tant als hospitals com als centres d'atenció primària. S'hi inclou no 

només la contractació de personal addicional sinó també el personal contractat per cobrir les baixes que ha produït l'alt nombre de contagis. 

- Compra de material de protecció individual (mascaretes, guants, ulleres de protecció, bates, etc.) per al personal dels centres de salut. 

- Altres mesures que puguin contribuir a millorar la prestació del servei a l'àmbit de la Salut mentre duri la situació de pandèmia. 

  

 

 

 2.A.6.2 Principis rectors per a la selecció d'operacions 
Prioritat d'inversió 9iv - Millora de l'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials d'interès general 

Segons el que estableix el Reglament (UE)1303/2013, els criteris de selecció d'operacions asseguraran la contribució de les operacions a l'assoliment dels 

objectius i resultats específics de la prioritat, seran transparents i no discriminatoris, i tindran en compte els principis de els arts. 7 i 8 i el que estableixen 

els arts. 65 a 71, i amb allò regulat als arts. 13 al 15 del Reglament (UE) 1304/2013. 
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Prioritat d'inversió 9iv - Millora de l'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials d'interès general 

Així mateix, la despesa serà subvencionable entre l'1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2023. Es garantirà que totes les operacions executades des 

de l'1 de gener de 2014 fins a l'aprovació, pel Comitè de Seguiment, dels criteris de selecció, estaran d'acord amb els mateixos. 

A continuació i tenint en compte que serà el comitè de seguiment del programa, tal com disposa el Reglament (UE) 1303/2013, el que examini i aprovi la 

metodologia i els criteris de selecció de les operacions, es descriuen a títol orientatiu i sense ànim d'exhaustivitat, la tipologia d'operacions que es 

proposaran a cofinançament en el marc d'aquesta prioritat d'inversió, els grups destinataris principals d'aquestes. 

TIPOLOGIA D'OPERACIONS 

A fi de contribuir a aconseguir els objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres, els tipus d'operacions 

següents: 

 Serveis de primera acollida a immigrants, incloses actuacions d'informació sobre l'entorn, formació en competències lingüístiques bàsiques, 

suport a la reagrupació familiar, acompanyament i orientació per a la millora de la capacitació professional i la intermediació laboral. 

 Contractació de personal per fer front a la pandèmia tant a hospitals com a centres d'atenció primària. 

 Compra de material de protecció individual per al personal dels centres de salut. 

 Altres mesures que puguin millorar la prestació del servei a l'àmbit de la Salut durant la pandèmia. 

El PO no finançarà en cap cas polítiques passives socials o del mercat laboral, entre les quals hi ha les rendes mínimes dinserció o altres instruments de 

suport financer directe incloent els que puguin tenir com a obligació la participació en activitats dinserció sociolaboral. Només es podran finançar 
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Prioritat d'inversió 9iv - Millora de l'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials d'interès general 

despeses de mesures complementàries per als participants vinculats a plans d'activació sociolaboral, com ara despeses de desplaçament, manutenció, 

despeses de conciliació familiar, etc, limitant sempre la seva durada i abast a les mesures específiques d'assistència, orientació professional, activació, 

formació o ocupació. En tot cas, s'ha de distingir el reemborsament d'aquestes despeses dels pagaments en concepte de rendes mínimes d'inserció o 

pagaments assimilats. 

A la selecció d'operacions d'aquesta PI es podran aplicar els principis rectors següents, sens perjudici del que es concreti per a cada objectiu específic en 

aprovar els criteris de selecció d'operacions: 

 La pertinència i la concordança amb el marc estratègic definit al PO, així com amb l'adequació a l'eix prioritari, la prioritat d'inversió i l'objectiu 

específic. 

 Garantia digualtat daccés als serveis i recursos oferts. 

 Prioritzar les accions amb més impacte a millorar les condicions de vida dels destinataris. 

 Prioritzar les actuacions que contribueixin a pal·liar les situacions de precarietat dels destinataris dels programes, a evitar-ne l'exclusió ia 

aconseguir-ne la plena integració social. 

PRINCIPALS GRUPS DESTINATARIS 

 Immigrants, ja siguin de caràcter econòmic, sol·licitants d'asil o beneficiaris de protecció internacional i els seus familiars. 

 La població, en general, és receptora dels serveis de salut i, en especial, els grups més vulnerables, que són els més afectats per la pandèmia. 
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Prioritat d'inversió 9iv - Millora de l'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials d'interès general 

IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 

Amb caràcter general, la selecció doperacions tindrà en compte el principi de lart. 7 del Reglament (UE) 1303/2013, promovent activament la igualtat 

doportunitats entre dones i homes i la integració de la perspectiva de gènere en les operacions objecte de cofinançament. 

Els criteris de selecció doperacions es dissenyaran en concordança amb les bretxes de gènere identificades, i amb els objectius digualtat del programa. 

Així, fomentaran que les accions cofinançades persegueixin, de manera específica o de manera transversal, l'equitat de gènere. 

IGUALTAT D'OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ 

A la selecció d'operacions s'aplicarà el principi de no discriminació recollit a la normativa nacional i comunitària, garantint la igualtat de tracte entre els 

individus sigui quina sigui la seva nacionalitat, sexe, raça o origen ètnic, la seva religió o les seves conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual. 

Les actuacions que s'inclouen en aquesta prioritat d'inversió s'orienten a facilitar oportunitats d'integració social per tal que la situació de desavantatge 

inicial no llasti les possibilitats de desenvolupar un projecte vital en igualtat de condicions. 
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2.A.6.3 Ús previst d'instruments financers (segons correspongui) 
Prioritat d'inversió 9iv - Millora de l'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials d'interès general 

[No escau] 

 

 

2.A.6.4 Ús previst de grans projectes (segons correspongui) 
Prioritat d'inversió 9iv - Millora de l'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials d'interès general 

[No escau] 

 

 

2.A.6.5 Indicadors de productivitat per prioritat d'inversió i, quan escaigui, per categoria de regió 

 

Quadre 5: Indicadors de productivitat comuns i específics del programa (per prioritat d'inversió, desglossats per categoria de regió per al FSE i, quan 

escaigui, per al FEDER) 
Prioritat d'inversió 9iv - Millora de l'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials d'interès general 

Identificació Indicador Unitat de 

mesura 

Fons Categoria de regió (quan 

procedeixi) 

Valor previst (2023) Font de dades Periodicitat de la 

informació 
M W T 

CV30 Valor de les accions del FSE per combatre els 

efectes del COVID-19 

EUR FSE Més desenvolupades    74.357.569,00 Estimació Anual 

EO01 Participants en situació o risc dexclusió social Número FSE Més desenvolupades  4.227,00 5.662,00 9.889,00 Estadística basada en 
històrics 

Anual 

 

2.A.4 Prioritat d'inversió 

ID de la prioritat d'inversió 9v 

Títol de la prioritat d'inversió Foment de l'emprenedoria social i la integració professional a les empreses socials i l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 

 



  

  

Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-2020 

                                                                                                                   

  
140 

 

2.A.5 Objectius específics corresponents a la prioritat d'inversió i resultats esperats 
Ident. de l'objectiu específic 9v.2 

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

social 

Resultats que els Estats membres 

pretenen aconseguir amb lajuda de la 

Unió 

Com hem indicat, les persones amb discapacitat presenten taxes d'activitat molt baixes. En aquest objectiu específic es 

plantegen actuacions desenvolupades per entitats deconomia social (entitats del Tercer Sector) per aconseguir: 

 Incrementar l'ocupació gràcies a mesures de suport a la contractació a empreses d'inserció 

Que les persones amb discapacitat comptin amb tècnics dacompanyament a la inserció o amb altres serveis per al 

treball amb suport. 
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Quadre 4: Indicadors de resultats comuns per als quals s'ha fixat un valor previst i indicadors de resultats específics del programa 

corresponents a l'objectiu específic (per prioritat d'inversió i categoria de regió) (per al FSE i REACT-UE de l'FSE) 

Prioritat d'inversió : 9v - Foment de l'emprenedoria social i la integració professional a les empreses socials i l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 

Identificació Indicador Categoria de 

regió 

Unitat de mesura per 

a lindicador 

Indicador comú de productivitat utilitzat 

com a base per fixar objectius 

Valor de 

referència 

Unitat de mesura per al valor de 

referència i el valor previst 

Any de 

referència 

Valor previst 

(2023) 

Font de 

dades 

Periodicitat de la 

informació 

M W T M W T 

ER12 Participants en situació o risc d'exclusió social que 

mantenen la feina en entitats d'economia social 

Més desenvolupades Número  42,56 48,13 45,00  Ràtio (%) 2014 44,56 50,13 46,99 Estadística basada en 

històrics 

Un informe a l'any 

 

 

2.A.6 Acció que es finançarà en el marc de la prioritat d'inversió (per prioritat d'inversió) 

 

 2.A.6.1 Descripció del tipus i exemples de les mesures objecte de l'ajut i la seva contribució esperada als objectius específics, inclosa, si escau, la 

determinació dels principals grups destinataris, els territoris destinataris específics i els tipus de beneficiaris 
Prioritat d'inversió 9v - Foment de l'emprenedoria social i la integració professional a les empreses socials i l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 

Per tal de contribuir a aconseguir l'objectiu específic definit en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres : 

 Ajuts a les empreses d'inserció (inscrites al registre corresponent) tant per a la contractació de persones en risc d'exclusió com per als 

tècnics d'acompanyament que els donen suport . 

o Se subvencionarà a les empreses dinserció la contractació de personal tècnic dinserció per acompanyar en les accions formatives en 

competències transversals, hàbits laborals i millora de les habilitats personals i socials, i per a lorientació laboral i prospecció a lempresa 

ordinària. Així mateix, se subvencionarà la contractació de personal tècnic de producció per a les accions formatives en competències 

tecnicoprofessionals i en ladquisició dhàbits laborals. 

o També es concediran ajuts a les empreses dinserció per mantenir o incrementar el nombre de persones en risc dexclusió contractades. 
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 2.A.6.2 Principis rectors per a la selecció d'operacions 
Prioritat d'inversió 9v - Foment de l'emprenedoria social i la integració professional a les empreses socials i l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 

D'acord amb l'article 125, apartat 3, lletra a, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, els criteris de selecció d'operacions asseguraran la contribució de les 

operacions a l'assoliment dels objectius i resultats específics de la prioritat, seran transparents i no discriminatoris, i tindran en compte els principis 

exposats als articles 7 (promoció de la igualtat entre homes i dones i no discriminació) i 8 (desenvolupament sostenible) de l'esmentat Reglament. 

Amb caràcter general, totes les operacions seleccionades compliran amb el que estableixen els articles 65 a 71 (sobre subvencionabilitat de la despesa i 

durabilitat) del Reglament (UE) núm. 1303/2013, així com amb el que regula els articles 13 al 15 (sobre gestió financera) del Reglament (UE) núm. 

1304/2013. 

Així mateix, en funció de l'article 65.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, la despesa serà subvencionable entre l'1 de gener del 2014 i el 31 de 

desembre del 2023. En conseqüència es garantirà que totes les operacions executades des de l'1 de gener de 2014 fins a l'aprovació, pel Comitè de 

Seguiment, dels criteris de selecció, estaran d'acord amb aquests. 

A continuació i tenint en compte que serà el comitè de seguiment del programa, tal com disposa l'article 110 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el que 

examini i aprovi la metodologia i els criteris de selecció de les operacions, es descriuen a títol orientatiu i sense ànim d'exhaustivitat , la tipologia 

d'operacions que es proposaran a cofinançament en el marc d'aquesta prioritat d'inversió, els principals grups destinataris d'aquestes. 

 

TIPOLOGIA D'OPERACIONS 
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Prioritat d'inversió 9v - Foment de l'emprenedoria social i la integració professional a les empreses socials i l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 

A fi de contribuir a aconseguir els objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres, els tipus d'operacions 

següents: 

 Ajuts a empreses dinserció per a la contractació de persones en risc dexclusió. 

 Subvencions a empreses dinserció per a la contractació de personal tècnic de suport. 

El programa operatiu no finançarà en cap cas polítiques passives socials o del mercat laboral, entre les quals hi ha les rendes mínimes dinserció o altres 

instruments de suport financer directe incloent els que puguin tenir com a obligació la participació en activitats dinserció sociolaboral. Únicament es 

podran finançar despeses de mesures complementàries per als participants vinculats a plans d'activació sociolaboral, com ara despeses de desplaçament, 

manutenció, despeses de conciliació familiar, etc, limitant-ne sempre la durada i l'abast a les mesures específiques d'assistència, orientació professional, 

activació, formació o ocupació. En tot cas, s'ha de distingir clarament el reemborsament d'aquestes despeses dels pagaments en concepte de rendes 

mínimes d'inserció o pagaments assimilats. 

D'altra banda, en la selecció d'operacions d'aquesta prioritat d'inversió es podran aplicar els principis rectors següents, sens perjudici del que es concreti 

per a cada objectiu específic en aprovar els criteris de selecció d'operacions: 

 La pertinència i la concordança amb el marc estratègic definit al PO, així com amb l'adequació a l'eix prioritari, la prioritat d'inversió i l'objectiu 

específic. 

 Garantia digualtat daccés als serveis i recursos oferts. 
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Prioritat d'inversió 9v - Foment de l'emprenedoria social i la integració professional a les empreses socials i l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 

 Prioritzar la contractació de les persones amb més risc d'exclusió social. 

 Prioritzar els projectes d'acompanyament a la inserció i/o producció les metodologies i les eines d'intervenció dels quals s'adaptin millor als 

col·lectius d'intervenció. 

 PRINCIPALS GRUPS DESTINATARIS 

 Persones en risc dexclusió social 

 Persones amb discapacitat 

 Empreses d'economia social 

IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 

Amb caràcter general, la selecció d'operacions tindrà en compte el principi establert a l'article 7 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, promovent 

activament la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la integració de la perspectiva de gènere a les operacions objecte de cofinançament. 

Els criteris de selecció doperacions es dissenyaran en concordança amb les bretxes de gènere identificades en el diagnòstic, així com amb els objectius 

digualtat del programa. Així, fomentaran que les accions cofinançades persegueixin, de manera específica o de manera transversal, l'equitat de gènere. 

IGUALTAT D'OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ 
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Prioritat d'inversió 9v - Foment de l'emprenedoria social i la integració professional a les empreses socials i l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 

Així mateix, en la selecció d'operacions s'aplicarà del principi de no discriminació recollit a la normativa nacional i comunitària, garantint la igualtat de 

tracte entre els individus sigui quina sigui la seva nacionalitat, sexe, raça o origen ètnic, la seva religió o les seves conviccions, discapacitat , edat o 

orientació sexual. 

D'altra banda, cal assenyalar que les actuacions previstes en aquesta prioritat d'inversió es dirigeixen, precisament, a evitar situacions de discriminació a 

l'àmbit laboral per a determinats col·lectius. 

 

 

2.A.6.3 Ús previst d'instruments financers (segons correspongui) 
Prioritat d'inversió 9v - Foment de l'emprenedoria social i la integració professional a les empreses socials i l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 

 

 

2.A.6.4 Ús previst de grans projectes (segons correspongui) 
Prioritat d'inversió 9v - Foment de l'emprenedoria social i la integració professional a les empreses socials i l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 

 

 

2.A.6.5 Indicadors de productivitat per prioritat d'inversió i, quan escaigui, per categoria de regió 

 

Quadre 5: Indicadors de productivitat comuns i específics del programa (per prioritat d'inversió, desglossats per categoria de regió per al FSE i, quan 

escaigui, per al FEDER) 
Prioritat d'inversió 9v - Foment de l'emprenedoria social i la integració professional a les empreses socials i l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 

Identificació Indicador Unitat de 

mesura 

Fons Categoria de regió (quan 

procedeixi) 

Valor previst (2023) Font de dades Periodicitat de la 

informació 
M W T 
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Prioritat d'inversió 9v - Foment de l'emprenedoria social i la integració professional a les empreses socials i l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 

Identificació Indicador Unitat de 

mesura 

Fons Categoria de regió (quan 

procedeixi) 

Valor previst (2023) Font de dades Periodicitat de la 

informació 
M W T 

EO01 Participants en situació o risc dexclusió 

social 

Número FSE Més desenvolupades  3.779,00 2.966,00 6.745,00 Estadíctica basada en 

històrics 

Anual 

 

2.A.7 Innovació social, cooperació transnacional i contribució als objectius temàtics 1 a 7 i 13  
Eix prioritari 2A - Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació en regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

CONTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES A LA INNOVACIÓ SOCIAL 

Si bé aquest eix prioritari no finançarà accions específiques a favor de la innovació social, les operacions gestionades pels agents del sistema públic 

docupació contribuiran a innovar en el disseny i en els processos de gestió dels serveis públics docupació, dacord amb la línia estratègica 7 de l' 

Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020 (Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020), segons s'ha explicat a l'eix prioritari 1. 

CONTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES A LA COOPERACIÓ TRANSNACIONAL 

Concretament en el marc d'aquest eix no es preveu contribuir-hi directament, si bé la promoció de la internacionalització i la mobilitat de la població 

activa constitueix una de les línies estratègiques de l' Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020 (Estratègia Catalana per l'Ocupació 2012-2020) i 

aquest enfocament estarà present a totes les operacions gestionades pel SOC. 

Així mateix, convé assenyalar que Catalunya participa al Programa de Cooperació Territorial INTERREG VA ESPANYA-FRANÇA-ANDORRA ( 

POCTEFA 2014-2020 ). Es tracta d'un programa europeu de cooperació transfronterera creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori 

fronterer entre els tres països l'eix 5 dels quals inclou actuacions de l'Objectiu temàtic 8 i de l'Objectiu Temàtic 9. A més, Catalunya també participa al 
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Eix prioritari 2A - Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació en regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 
 

Programa Operatiu Interreg VB MED 2014- 2020 aprovat per la Comissió Europea el 2 de juny de 2015. 

CONTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES ALS OBJECTIUS TEMÀTIQUES 1 AL 7 

D'acord amb l'article 3, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1304/2013, les operacions d'aquest eix contribuiran als objectius temàtics dels Fons 

Estructurals i d'Inversió Europeus no finançats pel FSE de la manera següent: 

Millorant l'accessibilitat i l'ús i la qualitat de les TIC : A les accions formatives dels itineraris d'inserció laboral i als programes mixtos que combinen 

formació i experiència professional de la prioritat d'inversió 9.1 (INCLUSIÓ ACTIVA) es podrà incloure un mòdul dedicat a l'alfabetització en l'ús de les 

TIC. 

  

 

 

2.A.8 Marc de rendiment 

 

Quadre 6: Marc de rendiment de l'eix prioritari (per fons i, per al FEDER i el FSE, categoria de regió) 
Eix prioritari 2A - Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Identificació Tipus d'indicador Indicador o etapa clau d'execució Unitat de mesura, quan escaigui Fons Categoria de regió Fita per al 2018 Valor previst final (2023) Font de dades Explicació de la pertinència de l'indicador, si escau 

M W T M W T 

F2 F Financer Cost total FSE Més desenvolupades   16.774.034   311.561.704,00 Pla financer del programa No escau 

EO01 P Participants en situació o risc dexclusió social Número FSE Més desenvolupades 14.058 12.489 26.547 28.390,00 35.060,00 63.450,00 Estadística basada en històrics No escau 
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Informació qualitativa addicional sobre l'establiment del marc de rendiment 

El marc de rendiment compta per a cadascun dels eixos amb un indicador financer i amb un indicador de realització i estableix les fites a assolir per als 

anys 2018 i 2023. 

Per establir els indicadors d'execució que formen part del marc de rendiment s'ha tingut en consideració que l'indicador seleccionat representi almenys el 

50% de l'assignació financera de l'eix. 

Com a indicador financer s'ha considerat la “despesa total executada”. Per a l'establiment del valor objectiu a 2018 s'ha considerat que en aquesta data 

almenys s'ha d'haver executat el pressupost corresponent a 2014-2015 (compliment n+3) i per al 2023 la totalitat del pressupost 

 

 

2.A.9 Categories dintervenció 

Categories dintervenció corresponents al contingut de leix prioritari, basades en una nomenclatura adoptada per la Comissió, i desglossament indicatiu de 

lajuda de la Unió. 

 

Quadres 7 a 11: Categories d'intervenció 

 
Quadre 7: Dimensió 1. Àmbit dintervenció 
Eix prioritari 2A - Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

ESF Més desenvolupades 109 . Inclusió activa, en particular per promoure la igualtat doportunitats i la participació activa i millorar locupabilitat 72.541.390,00 

ESF Més desenvolupades 112 . Millora de l'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials d'interès general 75.630.334,00 
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Eix prioritari 2A - Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 
 

Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

ESF Més desenvolupades 113 . Foment de l'emprenedoria social i la integració professional a les empreses socials i l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 7.609.128,00 

 

Quadre 8: Dimensió 2. Forma de finançament 
Eix prioritari 2A - Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

ESF Més desenvolupades 01 . Subvenció no reemborsable 155.780.852,00 

 

Quadre 9: Dimensió 3. Tipus de territori 
Eix prioritari 2A - Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

 ESF Més desenvolupades 07 . No escau 155.780.852,00 

 

Quadre 10: Dimensió 4. Mecanisme daplicació territorial 
Eix prioritari 2A - Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació en regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 
Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

 ESF Més 

desenvolupades 

07 . No escau 155.780.852,00 

 

Quadre 11: Dimensió 6 - Tema secundari de l'FSE i de REACT-UE de l'FSE (únicament FSE i IEJ) 

Eix prioritari 2A - Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació en regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

ESF Més desenvolupades 06 . No discriminació 155.780.852,00 
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2.A.10 Resum de l'ús previst de l'assistència tècnica, incloses, si escau, les mesures per reforçar la capacitat administrativa de les autoritats que 

participen en la gestió i el control dels programes i beneficiaris (segons correspongui) (per eix prioritari) 
Eix prioritari : 2A - Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació en regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

[No escau] 
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. 

2.A.1 Eix prioritari 
Identificació de l'eix 

prioritari 
3A 

Títol de l'eix prioritari Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i l'aprenentatge permanent a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% 

del FSE 

 

 

 La totalitat de l'eix prioritari s'executarà exclusivament mitjançant instruments financers 

 La totalitat de l'eix prioritari s'executarà exclusivament mitjançant instruments financers establerts a nivell de la Unió 

 La totalitat de l'eix prioritari s'executarà a través del desenvolupament local participatiu 

 En el cas del FSE: La totalitat de l'eix prioritari està dedicada a la innovació social, a la cooperació transnacional oa totes dues 

 Pel FEDER: la totalitat de l'eix prioritari està dedicat a les operacions adreçades a la reconstrucció en resposta a desastres naturals d'abast general o 

regional. 

 Pel FEDER: la totalitat de l'eix prioritari està dedicat a les pimes (article 39) 

 Tot l´eix prioritari es dedica a afavorir la reparació de la crisi en el marc de REACT-UE 

 La totalitat de l'eix prioritari abordarà els reptes migratoris derivats de l'agressió militar de Rússia, també de conformitat amb l'article 98, apartat 4, del 

Reglament (UE) núm. 1303/2013 

 La totalitat de l'eix prioritari utilitzarà recursos de REACT-UE per abordar els reptes migratoris derivats de l'agressió militar de Rússia de conformitat 

amb l'article 98, apartat 4, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 

 

2.A.2 Justificació de l'establiment d'un eix prioritari que abasti més d'una categoria de regió, objectiu temàtic o fons (quan escaigui) (si fos 

aplicable) 

[No escau] 
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2.A.3 Fons, categoria de regió i base de càlcul de lajuda de la Unió 
Fons Categoria de regió Base de càlcul (despesa total subvencionable o despesa pública 

subvencionable) 

Categoria de regió per a les regions ultraperifèriques i les regions escassament poblades del 

nord (quan procedeixi) 

ESF Més 

desenvolupades 

Total  

 

2.A.4 Prioritat d'inversió 

ID de la prioritat 

d'inversió 
10iii 

Títol de la prioritat 

d'inversió 

Millora de la igualtat daccés a laprenentatge permanent per a tots els grups dedat en una activitat formal, no formal i informal, millora dels coneixements, les aptituds i les 

competències de la població activa i promoció ditineraris flexibles daprenentatge, fins i tot a través de mesures d'orientació professional i validació de competències adquirides 

 

2.A.5 Objectius específics corresponents a la prioritat d'inversió i resultats esperats 
Ident. de l'objectiu específic 10.31 

Títol de lobjectiu específic Millorar les capacitats i l'aprenentatge permanent dels participants, entre altres competències en matèria de TIC i idiomes. 

Resultats que els Estats 

membres pretenen aconseguir 

amb lajuda de la Unió 

El diagnòstic dut a terme ha permès constatar que la taxa de participació de la població catalana de 25 a 64 anys en activitats 

de formació permanent se situava el 2012 per sota de l'espanyola i de l'europea. Augmentar els nivells educatius i la 

capacitació, en general, permet accedir a llocs més qualificats i de més valor afegit. Així, doncs, es considera necessari 

facilitar l'aprenentatge i l'accés a estudis de nivell superior. 

Els resultats principals que es pretenen aconseguir en el marc d'aquest objectiu específic són els següents: 

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

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

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

Que sincrementi el coneixement didiomes per part de la població. 
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Quadre 4: Indicadors de resultats comuns per als quals s'ha fixat un valor previst i indicadors de resultats específics del programa 

corresponents a l'objectiu específic (per prioritat d'inversió i categoria de regió) (per al FSE i REACT-UE de l'FSE) 

Prioritat d'inversió : 10iii - Millora de la igualtat daccés a laprenentatge permanent per a tots els grups dedat en una activitat formal, no formal i informal, millora dels coneixements, les aptituds i les competències de 

la població activa i promoció ditineraris flexibles daprenentatge, fins i tot a través de mesures d'orientació professional i validació de competències adquirides 
Identificació Indicador Categoria de 

regió 

Unitat de mesura per a 

lindicador 

Indicador comú de productivitat utilitzat 

com a base per fixar objectius 

Valor de 

referència 

Unitat de mesura per al valor de 

referència i el valor previst 

Any de 

referència 

Valor previst 

(2023) 

Font de 

dades 

Periodicitat de la 

informació 

M W T M W T 

CR03 participants que persegueixen una qualificació 

després de la seva participació 

Més desenvolupades Número aturat, fins i tot de llarga durada 46,95 44,01 45,03  Ràtio (%) 2013 51,80 49,47 50,44 Estadística basada en 

històrics 

Anual 

CR03 participants que persegueixen una qualificació 

després de la seva participació 

Més desenvolupades Número empleat, fins i tot per compte propi 46,95 44,01 45,03  Ràtio (%) 2013 51,80 49,47 50,44 Estadística basada en 

històric 

Un informe a l'any 

ER38 Participants que poden accedir a un nou nivell 

educatiu 

Més desenvolupades Número  73,30 56,61 64,00  Ràtio (%) 2013 79,30 62,61 70,00 Estadística basada en 

històrics 

Un informe a l'any 

 

 

2.A.6 Acció que es finançarà en el marc de la prioritat d'inversió (per prioritat d'inversió) 

 

 2.A.6.1 Descripció del tipus i exemples de les mesures objecte de l'ajut i la seva contribució esperada als objectius específics, inclosa, si escau, la 

determinació dels principals grups destinataris, els territoris destinataris específics i els tipus de beneficiaris 
Prioritat 

d'inversió 

10iii - Millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en una activitat formal, no formal i informal, millora dels coneixements, aptituds i 

competències de la població activa i promoció d'itineraris flexibles d'aprenentatge, fins i tot mitjançant mesures d'orientació professional i validació de competències adquirides 

A fi de contribuir a l'assoliment dels objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre altres accions: 

 Formació adreçada a persones adultes (majors de 18 anys), per exemple: 

o Obtenció del títol de Graduat a ESO. 

o Preparació de les proves daccés a cicles formatius de grau superior. 

o Preparació de les proves daccés a batxillerat 

o Accés a la universitat 

o Formació en idiomes. 

o Formació en competències bàsiques TIC. 
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Prioritat 

d'inversió 

10iii - Millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en una activitat formal, no formal i informal, millora dels coneixements, aptituds i 

competències de la població activa i promoció d'itineraris flexibles d'aprenentatge, fins i tot mitjançant mesures d'orientació professional i validació de competències adquirides 

 Formació en competències bàsiques: a fi de millorar i completar els coneixements no adquirits durant l'etapa de formació obligatòria. 

 Formació tècnica de formadors : dissenyades per promoure la innovació i l'actualització d'habilitats i competències tecnicopedagògiques que 

afavoreixin l'aplicació de noves tècniques i processos innovadors en àrees prioritàries. 

 Plans de formació professional per a l'ocupació dirigits a col·lectius desafavorits , en particular persones internes en centres penitenciaris i de 

justícia juvenil, consistents en accions formatives amb una doble finalitat: d'una banda, dotar les persones participants de les competències 

tecnicoprofessionals i personals necessàries per desenvolupar un lloc de treball, sobretot en sectors emergents, amb la finalitat de facilitar-ne la 

inserció laboral, i d'altra banda, expedir certificats de professionalitat vinculats a les competències professionals que demana l'actual mercat de 

treball. 

 Accions d'impuls de la formació permanent en determinats sectors d'activitat, amb vista a incrementar la capacitat de les persones 

treballadores i empresàries, així com impulsar la competitivitat i la innovació en la gestió empresarial . En el marc d'aquesta línia, es 

podrien finançar, per exemple: 

o Formació directiva: organització de seminaris, tallers, conferències, jornades de feina, etc. centrats en temes específics dinterès per a les 

empreses del sector en qüestió. 

o Formació específica per a les persones treballadores que en permeti l'adaptació a les noves exigències de les empreses. 

o Accions d'actualització de competències, capacitació i formació dels gestors de la Xarxa Natura 2000 : D'acord amb el Marc d'Acció 

Prioritària (MAP) per al finançament de la Xarxa Natura 2000, es podran finançar accions de capacitació i formació dels gestors de la 

Xarxa Natura 2000, així com d'altres agents o entitats amb competències als espais de la Xarxa (forestals, agrícoles, confederacions 

hidrogràfiques, etc.) en relació amb la planificació i gestió de les zones Natura 2000, la participació ciutadana, la gestió concertada i el 

desenvolupament local. 

 Accions dacreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació. 

Formació en llengües estrangeres , orientada a l'obtenció de certificats homologats i destinada a millorar les capacitats i l'aprenentatge permanent dels 

participants en matèria d'idiomes. 
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Prioritat 

d'inversió 

10iii - Millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en una activitat formal, no formal i informal, millora dels coneixements, aptituds i 

competències de la població activa i promoció d'itineraris flexibles d'aprenentatge, fins i tot mitjançant mesures d'orientació professional i validació de competències adquirides 

  

  

 

 

 2.A.6.2 Principis rectors per a la selecció d'operacions 
Prioritat 

d'inversió 

10iii - Millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en una activitat formal, no formal i informal, millora dels coneixements, aptituds i competències 

de la població activa i promoció d'itineraris flexibles d'aprenentatge, fins i tot mitjançant mesures d'orientació professional i validació de competències adquirides 

D'acord amb l'article 125, apartat 3, lletra a, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, els criteris de selecció d'operacions asseguraran la contribució de les 

operacions a l'assoliment dels objectius i resultats específics de la prioritat, seran transparents i no discriminatoris, i tindran en compte els principis 

exposats als articles 7 (promoció de la igualtat entre homes i dones i no discriminació) i 8 (desenvolupament sostenible) del Reglament esmentat. 

Amb caràcter general, totes les operacions seleccionades compliran amb el que estableixen els articles 65 a 71 (sobre subvencionabilitat de la despesa i 

durabilitat) del Reglament (UE) núm. 1303/2013, així com amb el que regula els articles 13 al 15 (sobre gestió financera) del Reglament (UE) núm. 

1304/2013. 

Així mateix, en funció de l'article 65.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, la despesa serà subvencionable entre l'1 de gener del 2014 i el 31 de 

desembre del 2023. En conseqüència es garantirà que totes les operacions executades des de l'1 de gener de 2014 fins a l'aprovació, pel Comitè de 

Seguiment, dels criteris de selecció, estaran d'acord amb aquests. 
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Prioritat 

d'inversió 

10iii - Millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en una activitat formal, no formal i informal, millora dels coneixements, aptituds i competències 

de la població activa i promoció d'itineraris flexibles d'aprenentatge, fins i tot mitjançant mesures d'orientació professional i validació de competències adquirides 

A continuació i tenint en compte que serà el comitè de seguiment del programa, tal com disposa l'article 110 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el que 

examini i aprovi la metodologia i els criteris de selecció de les operacions, es descriuen a títol orientatiu i sense ànim d'exhaustivitat , la tipologia 

d'operacions que es proposaran a cofinançament en el marc d'aquesta prioritat d'inversió i els grups destinataris principals d'aquestes. 

TIPOLOGIA D'OPERACIONS 

A fi de contribuir a aconseguir els objectius específics definits en el marc de la prioritat d'inversió, es finançaran, entre d'altres, els tipus d'operacions 

següents: 

 Accions de formació per a persones adultes: obtenció del títol de Graduat en ESO, proves daccés a cicles formatius de grau mitjà i superior, al 

batxillerat oa la universitat, idiomes, etc. 

 Accions de formació en competències bàsiques. 

 Accions de formació tècnica de formadors. 

 Plans de formació professional per a l'ocupació adreçats a col·lectius desafavorits. 

 Accions d´impuls a la formació permanent. 

 Accions de formació en llengües estrangeres. 

 Accions de formació en TIC. 

A la selecció d'operacions d'aquesta prioritat d'inversió es poden aplicar els principis rectors següents, sens perjudici del que es concreti per a cada 
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Prioritat 

d'inversió 

10iii - Millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en una activitat formal, no formal i informal, millora dels coneixements, aptituds i competències 

de la població activa i promoció d'itineraris flexibles d'aprenentatge, fins i tot mitjançant mesures d'orientació professional i validació de competències adquirides 

objectiu específic en aprovar els criteris de selecció d'operacions: 

 La pertinència i la concordança amb el marc estratègic definit al PO, així com amb l'adequació a l'eix prioritari, la prioritat d'inversió i l'objectiu 

específic. 

 Garantia digualtat daccés als serveis i recursos oferts. 

 Prioritzar la formació que permeti obtenir certificats oficials en els diferents tipus de formació 

 Seleccionar en matèria de TIC i idiomes únicament la formació que permeti obtenir certificats o títols reconeguts o oficials. 

 Prioritzar les activitats formatives adaptades a les necessitats de les persones. 

 Prioritzar la formació que permeti accedir a nivells superiors de formació i que permetin obtenir les competències necessàries per poder accedir a 

una ocupació. 

 PRINCIPALS GRUPS DESTINATARIS 

 Persones que no acreditin els estudis requerits. 

 Persones internes a centres penitenciaris i de justícia juvenil. 

 Persones treballadores i empresàries. 

  



  

  

Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-2020 

                                                                                                                   

  
159 

 

Prioritat 

d'inversió 

10iii - Millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en una activitat formal, no formal i informal, millora dels coneixements, aptituds i competències 

de la població activa i promoció d'itineraris flexibles d'aprenentatge, fins i tot mitjançant mesures d'orientació professional i validació de competències adquirides 

IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES 

Amb caràcter general, la selecció d'operacions tindrà en compte el principi establert a l'article 7 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, promovent 

activament la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la integració de la perspectiva de gènere a les operacions objecte de cofinançament. 

Els criteris de selecció doperacions es dissenyaran en concordança amb les bretxes de gènere identificades en el diagnòstic, així com amb els objectius 

digualtat del programa. Així, fomentaran que les accions cofinançades persegueixin, de manera específica o de manera transversal, l'equitat de gènere. 

IGUALTAT D'OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ 

Així mateix, en la selecció d'operacions s'aplicarà del principi de no discriminació recollit a la normativa nacional i comunitària, garantint la igualtat de 

tracte entre els individus sigui quina sigui la seva nacionalitat, sexe, raça o origen ètnic, la seva religió o les seves conviccions, discapacitat , edat o 

orientació sexual. 

  

 

 

2.A.6.3 Ús previst d'instruments financers (segons correspongui) 
Prioritat 

d'inversió 

10iii - Millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en una activitat formal, no formal i informal, millora dels coneixements, aptituds i competències 

de la població activa i promoció d'itineraris flexibles d'aprenentatge, fins i tot mitjançant mesures d'orientació professional i validació de competències adquirides 
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Prioritat 

d'inversió 

10iii - Millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en una activitat formal, no formal i informal, millora dels coneixements, aptituds i competències 

de la població activa i promoció d'itineraris flexibles d'aprenentatge, fins i tot mitjançant mesures d'orientació professional i validació de competències adquirides 

[No escau] 

 

 

2.A.6.4 Ús previst de grans projectes (segons correspongui) 
Prioritat 

d'inversió 

10iii - Millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en una activitat formal, no formal i informal, millora dels coneixements, aptituds i competències 

de la població activa i promoció d'itineraris flexibles d'aprenentatge, fins i tot mitjançant mesures d'orientació professional i validació de competències adquirides 

[No escau] 

 

 

2.A.6.5 Indicadors de productivitat per prioritat d'inversió i, quan escaigui, per categoria de regió 

 

Quadre 5: Indicadors de productivitat comuns i específics del programa (per prioritat d'inversió, desglossats per categoria de regió per al FSE i, quan 

escaigui, per al FEDER) 
Prioritat d'inversió 10iii - Millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en una activitat formal, no formal i informal, millora dels coneixements, aptituds i 

competències de la població activa i promoció d'itineraris flexibles d'aprenentatge, fins i tot mitjançant mesures d'orientació professional i validació de competències 

adquirides 

Identificació Indicador Unitat de 

mesura 

Fons Categoria de regió (quan 

procedeixi) 

Valor previst (2023) Font de dades Periodicitat de la 

informació 
M W T 

E040 Participants en formació 

per a accés a nous nivells 

educatius 

Número FSE Més desenvolupades  21.202,00 20.032,00 41.234,00 Estadística basada en 

històrics 

Anual 

CO01 aturat, fins i tot de llarga 

durada 

Número FSE Més desenvolupades  10.166,00 15.408,00 25.574,00 Estadística basada en 

històrics 

Anual 

CO05 empleat, fins i tot per 

compte propi 

Número FSE Més desenvolupades  11.135,00 18.743,00 29.878,00 Estadística basada en 

històrics 

Anual 
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2.A.7 Innovació social, cooperació transnacional i contribució als objectius temàtics 1 a 7 i 13  
Eix prioritari 3A - Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i l'aprenentatge permanent a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

CONTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES A LA INNOVACIÓ SOCIAL 

Si bé aquest eix prioritari no finançarà accions específiques a favor de la innovació social, les operacions gestionades pels agents del sistema públic 

docupació de Catalunya contribuiran a innovar en el disseny i en els processos de gestió dels serveis públics docupació, dacord amb la línia estratègica 7 

de l' Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020 (Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020) segons s'ha explicat en eix prioritari 1. 

CONTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES A LA COOPERACIÓ TRANSNACIONAL 

L'impuls de la internacionalització i la promoció de la mobilitat de la població activa constitueix una de les línies estratègiques de l' Estratègia Catalana 

per a l'Ocupació 2012-2020 , que es concreta a: 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 a la Generalitat 

ia les xarxes internacionals constituïdes per implementar programes dintercanvi de coneixement. 

Concretament en el marc d'aquest eix es preveu contribuir-hi formant en llengües estrangeres, a través de la prioritat d'inversió 10.3 (MILLORA DE 

L'ACCÉS A L'APRENENTATGE PERMANENT), ja que és un requisit imprescindible perquè es produeixin intercanvis o per facilitar la mobilitat 

laboral 

CONTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES ALS OBJECTIUS TEMÀTIQUES 1 AL 7 
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Eix prioritari 3A - Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i l'aprenentatge permanent a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 
 

D'acord amb l'article 3, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1304/2013, les operacions d'aquest eix contribuiran als objectius temàtics dels Fons 

Estructurals i d'Inversió Europeus no finançats pel FSE de la manera següent: 

 Millorant l'accessibilitat i l'ús i la qualitat de les TIC:  
o Algunes de les accions formatives previstes en aquest eix contribueixen directament a l'ús i la qualitat de les TIC promovent l'obtenció de 

certificats o titulacions oficials en aquest àmbit. 

o D'altra banda, a la resta d'accions formatives es tindrà en compte l'evolució constant dels perfils professionals, sobretot amb relació a 

l'aplicació de les noves tecnologies i serveis TIC promovent que materials, equipaments i recursos utilitzats estiguin adaptats a les noves 

tecnologies . 

Millorant la competitivitat i la sostenibilitat a llarg termini de les pimes i dels seus treballadors/ores d'acord amb els objectius definits a la RIS3CAT. 

 

 

2.A.8 Marc de rendiment 

 

Quadre 6: Marc de rendiment de l'eix prioritari (per fons i, per al FEDER i el FSE, categoria de regió) 
Eix prioritari 3A - Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i l'aprenentatge permanent a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Identificació Tipus d'indicador Indicador o etapa clau d'execució Unitat de mesura, quan escaigui Fons Categoria de regió Fita per al 2018 Valor previst final (2023) Font de dades Explicació de la pertinència de l'indicador, si escau 

M W T M W T 

F2 F Financer Cost total FSE Més desenvolupades   6.428.358   55.574.860,00 Pla financer del programa No escau 

CO01 P aturat, fins i tot de llarga durada Número FSE Més desenvolupades 7.692 12.236 19.928 10.166,00 15.408,00 25.574,00 Estadística basada en històrics No escau 

CO05 P empleat, fins i tot per compte propi Número FSE Més desenvolupades 9.170 14.615 23.785 11.135,00 18.743,00 29.878,00 Estadística basada en històrics No escau 
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Informació qualitativa addicional sobre l'establiment del marc de rendiment 

El marc de rendiment compta per a cadascun dels eixos amb un indicador financer i amb un indicador de realització i estableix les fites a assolir per als 

anys 2018 i 2023. 

Per establir els indicadors d'execució que formen part del marc de rendiment s'ha tingut en consideració que l'indicador seleccionat representi almenys el 

50% de l'assignació financera de l'eix. 

Com a indicador financer s'ha considerat la “despesa total executada”. Per a l'establiment del valor objectiu a 2018 s'ha considerat que en aquesta data 

almenys s'ha d'haver executat el pressupost corresponent a 2014-2015 (compliment n+3) i per al 2023 la totalitat del pressupost 

 

 

2.A.9 Categories dintervenció 

Categories dintervenció corresponents al contingut de leix prioritari, basades en una nomenclatura adoptada per la Comissió, i desglossament indicatiu de 

lajuda de la Unió. 

 

Quadres 7 a 11: Categories d'intervenció 

 
Quadre 7: Dimensió 1. Àmbit dintervenció 
Eix prioritari 3A - Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i l'aprenentatge permanent a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Fons Categoria de 

regió 

Codi Import 

(EUR) 

ESF Més 

desenvolupades 

117 . Millora de la igualtat daccés a laprenentatge permanent per a tots els grups dedat en una activitat formal, no formal i informal, millora dels coneixements, les aptituds i les 

competències de la població activa i promoció ditineraris flexibles daprenentatge permanent, fins i tot a mitjançant mesures d'orientació professional i validació de 

competències adquirides 

27.787.430,00 
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Quadre 8: Dimensió 2. Forma de finançament 
Eix prioritari 3A - Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i l'aprenentatge permanent a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

ESF Més 

desenvolupades 

01 . Subvenció no reemborsable 27.787.430,00 

 

Quadre 9: Dimensió 3. Tipus de territori 
Eix prioritari 3A - Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i l'aprenentatge permanent a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

 ESF Més 

desenvolupades 

07 . No escau 27.787.430,00 

 

Quadre 10: Dimensió 4. Mecanisme daplicació territorial 
Eix prioritari 3A - Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i l'aprenentatge permanent a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 

50% del FSE 

 
Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

 ESF Més 

desenvolupades 

07 . No escau 27.787.430,00 

 

Quadre 11: Dimensió 6 - Tema secundari de l'FSE i de REACT-UE de l'FSE (únicament FSE i IEJ) 
Eix prioritari 3A - Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i l'aprenentatge permanent a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Fons Categoria de regió Codi Import (EUR) 

ESF Més 

desenvolupades 

01 . Finançament de la transició a una economia baixa en carboni i eficient en l'ús dels recursos 100.000,00 

ESF Més 
desenvolupades 

05 . Millorar l'accessibilitat, ús i qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions 0,00 

ESF Més 

desenvolupades 

08 . No aplicable 27.687.430,00 
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2.A.10 Resum de l'ús previst de l'assistència tècnica, incloses, si escau, les mesures per reforçar la capacitat administrativa de les autoritats que 

participen en la gestió i el control dels programes i beneficiaris (segons correspongui) (per eix prioritari) 
Eix prioritari : 3A - Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i l'aprenentatge permanent a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

[No escau] 
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. 

2.B DESCRIPCIÓ DELS EIXOS PRIORITARIS RELATIUS A LASSISTÈNCIA TÈCNICA 
 

2.B.1 Eix prioritari 
Identificació de l'eix prioritari R-AT 

Títol de l'eix prioritari Assistència Tècnica REACT-UE 

 

 Tot l´eix prioritari es dedica a assistència tècnica finançada en el marc de REACT-UE 
 

2.B.2 Justificació per establir un eix prioritari que inclogui més d'una categoria de regió (si fos aplicable) 

2.B.3 Fons i categoria de regió 
Fons Categoria de regió  Base de càlcul (despesa total subvencionable o despesa pública subvencionable) 

 FSE  Total 

 

2.B.4 Objectius específics i resultats esperats  
Identificació Objectiu específic   Resultats que els Estats membres pretenen aconseguir amb lajuda de la Unió 

R-AT Assistència Tècnica 
REACT-UE 

Assegurar una gestió de qualitat, que permeti la consecució dels objectius del programa operatiu amb eficiència i eficàcia i 

amb taxes derror mínimes. 

Conèixer els resultats de l'Eix REACT-UE i del conjunt del Programa Operatiu a través de la realització d'estudis i 

avaluacions de qualitat que permetin mesurar-ne l'eficàcia, l'eficiència i l'impacte. 

Aconseguir que els potencials beneficiaris, així com la societat en conjunt, estiguin degudament informats sobre la 

contribució dels fons REACT-UE i, en general, de tots els aspectes rellevants del Programa Operatiu. 
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Identificació Objectiu específic   Resultats que els Estats membres pretenen aconseguir amb lajuda de la Unió 

  

 

 

2.B.5 Indicadors de resultats 

 

Quadre 12: Indicadors de resultats específics del programa (per objectiu específic) (per al FEDER/FSE/Fons de Cohesió/REACT-UE del 

FEDER/REACT-UE del FSE) (per objectiu específic) (per al FEDER / FSE / Fons de Cohesió) 
Eix prioritari  R-AT - Assistència Tècnica REACT-UE 

Identificació Indicador Unitat de mesura Valor de referència Any de referència Valor previst (2023) Font de dades Periodicitat de la informació 

M W T M W T 

 

2.B.6 Accions que seran objecte d'ajuda i la seva contribució esperada als objectius específics (per eix prioritari) 

 

2.B.6.1 Descripció de les accions que seran objecte d'ajuda i la seva contribució esperada als objectius específics 
Eix prioritari R-AT - Assistència Tècnica REACT-UE 

Actuacions per a una execució eficaç de les operacions: 

 Creació, disseny, desenvolupament, manteniment evolutiu i correctiu de les bases de dades, aplicacions de gestió i webs relacionades amb les 

operacions cofinançades a tots els eixos del programa. 

 Informació, formació i serveis de suport als òrgans gestors i beneficiaris del programa ia les entitats col·laboradores del SOC a les operacions 

cofinançades. 

 Accions d'impuls de l'aplicació de la transversalitat de gènere a les accions cofinançades: accions formatives, assessorament a òrgans gestors i 
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Eix prioritari R-AT - Assistència Tècnica REACT-UE 

formació per a l'atenció adequada a les víctimes de violència de gènere. 

 Realització destudis de costos simplificats vinculats a la justificació econòmica de les operacions. 

 Formació adreçada al personal de l'organisme intermedi i dels organismes beneficiaris del programa, així com a tots els agents participants al 

programa. 

 Activitats vinculades a la participació i capacitació dels socis en el seguiment i l'avaluació del programa i la seva participació a les reunions del 

comitè de seguiment. 

 Elaboració dinformes de seguiment, inclosa lobtenció dindicadors. 

 Realització de tasques vinculades als informes i tancaments anuals. 

 Contractació de personal de suport a les tasques de reprogramació, gestió, seguiment i declaracions de despesa del programa operatiu. 

 Actuacions amb motiu de la celebració o la participació en comitès de seguiment, seminaris, jornades, xarxes o grups de treball com són les 

despeses de viatge, contractació d'intèrprets, equips, etc. 

Actuacions d'avaluació, verificació i control de les operacions de l'Eix REACT-UE i del conjunt del programa operatiu: 

 Verificacions administratives i sobre el terreny de les operacions, ja sigui realitzades amb recursos propis o mitjançant empreses contractades. 

 Actuacions de control de qualitat. 

 Implantació de millores als sistemes de gestió i control, seguiment i avaluació de les operacions. 

 Avaluacions previstes al Pla d'Avaluació oa les disposicions reglamentàries posteriors. 

 Obtenció d'informació requerida pels informes anuals i final: indicadors d'execució, de resultats a 6 mesos ia més llarg termini (incloses eines per 

a la sistematització i el càlcul), informació sobre els principis horitzontals, etc. 

 Contractació de personal de suport a les tasques d'avaluació, verificació i control del programa. 
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Eix prioritari R-AT - Assistència Tècnica REACT-UE 

Actuacions vinculades a lestratègia de comunicació del programa: 

 Disseny, execució, seguiment i avaluació de les mesures incloses a l'estratègia de comunicació del programa i específicament a l'Eix REACT-UE. 

 Preparació i desenvolupament de jornades o mesures de difusió del programa operatiu o de qualsevol de les actuacions cofinançades per aquest. 

 Inserció de publicitat sobre les actuacions cofinançades als mitjans de comunicació. 

 Contractació de personal de suport a les tasques d'informació i publicitat del programa. 

 Actuacions de suport al tancament del programa operatiu: 

 Tasques de tancament del Programa Operatiu FSE 2014-2020, inclòs l'Eix R, i actuacions complementàries necessàries. 

 Contractació de personal de suport a les tasques de tancament. 

Actuacions de planificació i disseny de programes operatius del proper període 2021-2027: 

 Desenvolupament de tasques vinculades a la posada en marxa: disseny del programa o programes, adaptació dels sistemes de gestió i control al 

nou període de programació, definició de les estructures necessàries, elaboració de normes reguladores, creació de comissions, adaptació d'eines 

informàtiques o creació de noves eines, etc. 

 Activitats vinculades a la participació i capacitació dels socis en el disseny i aprovació. 

 Realització destudis, mapes de necessitats formatives i docupació, i altres instruments de diagnòstic per a la definició de les polítiques. 

 Contractació de personal de suport en la planificació, disseny i posada en marxa del nou programa o programes operatius. 
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Eix prioritari R-AT - Assistència Tècnica REACT-UE 

Altres accions que contribueixin a aconseguir els objectius específics. 

 

 

2.B.6.2 Indicadors de productivitat que s'espera contribueixin als resultats  

 

Quadre 13: Indicadors de productivitat (per al FEDER/FSE/Fons de Cohesió/REACT-UE del FEDER/REACT-UE del FSE) (per eix prioritari) (per 

al FEDER / FSE / Fons de Cohesió) 
Eix prioritari R-AT - Assistència Tècnica REACT-UE 

Identificació Indicador (nom de l'indicador) Unitat de mesura Valor previst (2023) (opcional) Font de dades 

M W T  

ATR-1 Nombre de verificacions in situ realitzades?????? %   9,00 Sistema de seguiment 

 

2.B.7 Categories dintervenció (per eix prioritari) 

Categories corresponents d'intervenció, basades en una nomenclatura adoptada per la Comissió, i desglossament indicatiu de l'ajut de la Unió 

 

Quadres 14-16: Categories d'intervenció 
 

Quadre 14: Dimensió 1. Àmbit dintervenció 
Eix prioritari R-AT - Assistència Tècnica REACT-UE 

Fons Categoria de regió Codi Import en EUR 

 FSE REACT-UE  121 . Preparació, execució, seguiment i inspecció 13.123.076,00   

 
Quadre 15: Dimensió 2. Forma de finançament 
Eix prioritari R-AT - Assistència Tècnica REACT-UE 
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Fons Categoria de regió Codi Import en EUR 

   FSE REACT-UE  01 . Subvenció no reemborsable 13.123.076,00 

 
Quadre 16: Dimensió 3. Tipus de territori 
Eix prioritari R-AT - Assistència Tècnica REACT-UE 

Fons Categoria de regió Codi Import en EUR 

FSE REACT-UE  07 . No escau 13.123.076,00  

 

2.B.1 Eix prioritari 
Identificació de l'eix prioritari 8A 

Títol de l'eix prioritari Assistència tècnica per a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 
 

 Tot l´eix prioritari es dedica a assistència tècnica finançada en el marc de REACT-UE 
 

2.B.2 Justificació per establir un eix prioritari que inclogui més d'una categoria de regió (si fos aplicable) 

[No escau] 

 

2.B.3 Fons i categoria de regió 
Fons Categoria de regió  Base de càlcul (despesa total subvencionable o despesa pública subvencionable) 

 FSE Més desenvolupades Total 

 

2.B.4 Objectius específics i resultats esperats  
Identificació Objectiu específic   Resultats que els Estats membres pretenen aconseguir amb lajuda de la Unió 

1 Assolir una gestió i un control de qualitat que 
permeti la consecució dels objectius del programa 

operatiu assegurant unes taxes d'error mínimes 

El canvi esperat a través d‟aquest objectiu específic consisteix a assolir un nivell de gestió de qualitat, que 

permeti l‟eficàcia il‟eficiència en la consecució dels objectius de programa operatiu, garantint unes taxes 
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Identificació Objectiu específic   Resultats que els Estats membres pretenen aconseguir amb lajuda de la Unió 

d‟error mínimes. 

Per fer efectiu aquest objectiu es recolzarà la realització de les activitats que facin viable la bona gestió, 

principalment als nivells de programació, gestió, seguiment i control. 

Es reforçaran especialment les tasques de control (especialment les verificacions de gestió i de control de 

qualitat) amb l'objectiu de permetre una detecció primerenca de les possibles deficiències, de manera que 

no siguin incloses en les sol·licituds de pagament que s'enviïn a la Comissió Europea. 

Pel que fa a les verificacions sobre el terreny es pretén millorar la qualitat de les mostres, adoptar criteris 

més eficaços quant als possibles riscos, i optimitzar el temps i els recursos destinats a la verificació in situ. 

Així, es prioritzarà la qualitat sobre la quantitat de verificacions realitzades. 

A més, la reducció de les taxes d'error passa necessàriament per l'ús de mètodes de costos simplificats, per 

la qual cosa a través d'aquest Eix també es cofinançaran les actuacions tendents a la implantació de models 

de costos simplificats, des de l'anàlisi oportuna, fins a la formació necessària per al seu desenvolupament. 

D'altra banda, la consecució d'aquest objectiu específic també exigeix el manteniment i la millora de les 

capacitats administratives. Per això, es desenvoluparan les actuacions de formació i capacitació oportunes, 

que garanteixin la bona gestió del programa operatiu. 
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Identificació Objectiu específic   Resultats que els Estats membres pretenen aconseguir amb lajuda de la Unió 

En tot cas, es fomentarà la coordinació, la participació i la capacitació de tots els socis pertinents. 

 

 

2.B.5 Indicadors de resultats 

 

Quadre 12: Indicadors de resultats específics del programa (per objectiu específic) (per al FEDER/FSE/Fons de Cohesió/REACT-UE del 

FEDER/REACT-UE del FSE) (per objectiu específic) (per al FEDER / FSE / Fons de Cohesió) 
Eix prioritari  1 - Assolir una gestió i un control de qualitat que permeti la consecució dels objectius del programa operatiu assegurant unes taxes d'error mínimes 

Identificació Indicador Unitat de mesura Valor de referència Any de referència Valor previst (2023) Font de dades Periodicitat de la informació 

M W T M W T 

  ATR1 Percentatge de despesa coberta per verificacions in situ Percentatge   49,00 2013   15,00 Registre de despeses certificats Anual 

 

2.B.4 Objectius específics i resultats esperats  
Identificació Objectiu específic   Resultats que els Estats membres pretenen aconseguir amb lajuda de la Unió 

2 Realitzar estudis i avaluacions de qualitat 
per mesurar l'eficàcia, l'eficiència i 

l'impacte del Programa Operatiu 

El resultat que es pretén assolir a través d'aquest objectiu específic és disposar d'avaluacions i estudis de qualitat 

i en nombre suficient en relació amb les operacions cofinançades, de manera que sigui possible determinar la 

validesa i els resultats aconseguits per les polítiques públiques en qüestió i decidir, en conseqüència, sobre el 

manteniment o la modificació. Així mateix, entre els resultats assolits, s'espera disposar de la informació 

suficient per poder determinar l'impacte que el programa operatiu pugui tenir en la consecució dels objectius. 

Amb aquesta finalitat, es posaran en marxa actuacions de seguiment i avaluació de les accions i programes 

desenvolupats en el marc del programa operatiu, de manera que es puguin dissenyar més polítiques i 

intervencions de base factual atenent allò que funciona, on funciona i per què funciona , garantint així l'ús 
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Identificació Objectiu específic   Resultats que els Estats membres pretenen aconseguir amb lajuda de la Unió 

eficient dels recursos i uns rendiments positius de la inversió, així com tenir una visió de conjunt actualitzada de 

la quantitat de finançament assignada a l'establiment i posada en pràctica del programa operatiu. 

També s'hi inclouran actuacions que permetin obtenir les dades necessàries per proporcionar informació 

requerida pels informes anuals i final (indicadors d'execució, de resultats, informació sobre els principis 

horitzontals, etc.) 

 

 

2.B.5 Indicadors de resultats 

 

Quadre 12: Indicadors de resultats específics del programa (per objectiu específic) (per al FEDER/FSE/Fons de Cohesió/REACT-UE del 

FEDER/REACT-UE del FSE) (per objectiu específic) (per al FEDER / FSE / Fons de Cohesió) 
Eix prioritari  2 - Realitzar estudis i avaluacions de qualitat per mesurar l'eficàcia, l'eficiència i l'impacte del Programa Operatiu 

Identificació Indicador Unitat de 

mesura 

Valor de 

referència 

Any de 

referència 

Valor previst 

(2023) 

Font de dades Periodicitat de la 

informació 

M W T M W T 

  ATR2 Percentatge de recomanacions proposades a les avaluacions realitzades que 

són ateses 

Percentatge   51,00 2013   60,00 Seguiment de la Secretaria Tècnica del 

SOC 

Anual 

 

2.B.4 Objectius específics i resultats esperats  
Identificació Objectiu específic   Resultats que els Estats membres pretenen aconseguir amb lajuda de la Unió 

3 Aconseguir que els potencials beneficiaris, així com la 

societat en conjunt, estiguin degudament informats sobre tots 

els aspectes rellevants del Programa Operatiu i puguin actuar 
en conseqüència 

El resultat que es pretén aconseguir sota aquest objectiu específic és que tots els potencials 

beneficiaris del programa operatiu, així com la societat en conjunt, estiguin degudament informats 

sobre el desenvolupament i les actuacions implementades en el marc del programa operatiu, i 

puguin actuar en conseqüència . Amb aquesta finalitat, es durà a terme la difusió adequada del 
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Identificació Objectiu específic   Resultats que els Estats membres pretenen aconseguir amb lajuda de la Unió 

programa operatiu i de les actuacions que es realitzin a l'empara d'aquest, d'acord amb els articles 

115 a 117 del Reglament (UE) núm. 1303/2013. Aquesta informació anirà adreçada a la ciutadania 

de la Unió Europea ia la potencial població beneficiària del programa, amb la finalitat de destacar 

el paper que ha exercit la Unió Europea i l'Estat membre i garantir la transparència de l'ajuda 

procedent de l'FSE. 

 

 

2.B.5 Indicadors de resultats 

 

Quadre 12: Indicadors de resultats específics del programa (per objectiu específic) (per al FEDER/FSE/Fons de Cohesió/REACT-UE del 

FEDER/REACT-UE del FSE) (per objectiu específic) (per al FEDER / FSE / Fons de Cohesió) 
Eix prioritari  3 - Aconseguir que els potencials beneficiaris, així com la societat en conjunt, estiguin degudament informats sobre tots els aspectes rellevants 

del Programa Operatiu i puguin actuar en conseqüència 

Identificació Indicador Unitat de mesura Valor de referència Any de referència Valor previst (2023) Font de dades Periodicitat de la informació 

M W T M W T 

  ATR3 Percentatge de participants del programa operatiu que coneix les actuacions 

cofinançades a través de les mesures de comunicació 

Percentatge   56,00 2013   60,00 Informe avaluació Anual 

 

2.B.6 Accions que seran objecte d'ajuda i la seva contribució esperada als objectius específics (per eix prioritari) 

 

2.B.6.1 Descripció de les accions que seran objecte d'ajuda i la seva contribució esperada als objectius específics 
Eix prioritari 8A - Assistència tècnica per a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Aquest Eix té com a prioritat donar una resposta adequada a les obligacions que reglamentàriament s'atribueixen als organismes intermedis i als 

beneficiaris per dur a terme una bona gestió, seguiment, avaluació, comunicació i control del programa operatiu. 
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Eix prioritari 8A - Assistència tècnica per a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 
 

Les actuacions que es descriuen en aquest apartat són complementàries a les que es finançaran al Programa Operatiu nacional d'Assistència Tècnica, tal 

com es descriu detalladament a la Secció 8 d'aquest Programa Operatiu. 

Cal destacar que les actuacions que s'indiquen a continuació reflecteixen la tipologia més habitual d'operacions que preveu aquest Programa Operatiu. 

Això no obstant, l'enumeració recollida no té caràcter exclusiu, i es poden introduir noves actuacions si l'aplicació del programa operatiu així ho 

recomana. 

Així, doncs, es finançaran, entre altres accions: 

 Actuacions planificadores de preparació per a una execució eficaç del programa operatiu, com ara: 

o Realització destudis, mapes de necessitats formatives i docupació, i altres instruments de diagnòstic per a la definició de les polítiques. 

o Desenvolupament de tasques vinculades a la posada en marxa del programa: disseny i posada en marxa dels sistemes de gestió i control 

del programa, definició de les estructures necessàries, elaboració de normes reguladores, creació de comissions, contractació de personal 

extern de suport, etc. . 

o Creació, disseny, desenvolupament, manteniment evolutiu i correctiu de les bases de dades, aplicacions de gestió i webs relacionades amb 

les operacions cofinançades. 

o Serveis de suport a la gestió de les operacions als òrgans gestors i les entitats beneficiàries i col·laboradores en lexecució de les 

operacions. 

o Informació, formació i suport als òrgans gestors i beneficiaris del programa ia les entitats col·laboradores del SOC a les operacions 

cofinançades. 

o Accions d'impuls de l'aplicació de la transversalitat de gènere a les accions cofinançades a través del programa operatiu (accions 

formatives, assessorament a òrgans gestors, proves pilot, avaluacions de resultats, etc.) i formació per a l'atenció adequada a les víctimes 
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Eix prioritari 8A - Assistència tècnica per a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 
 

de violència de gènere. 

o Contractació de personal de suport a les tasques de planificació i preparació del programa i de desenvolupament i manteniment de les 

aplicacions informàtiques de gestió. 

 Actuacions de suport a la gestió i el seguiment de les operacions, com ara: 

o Realització destudis de costos simplificats vinculats a la justificació econòmica de les operacions cofinançades. 

o Formació adreçada al personal de l'organisme intermedi i dels organismes beneficiaris del programa, així com a tots els agents participants 

al programa. 

o Activitats vinculades a la participació i capacitació dels socis en la implementació, el seguiment i l'avaluació del programa i la seva 

participació a les reunions del comitè de seguiment. 

o Elaboració dinformes de seguiment: informes dexecució anual, informes devolució del marc de rendiment, etc. inclosa lobtenció 

dindicadors. 

o Realització de tasques vinculades als informes i tancaments anuals ia l'elaboració dels informes de tancament. 

o Contractació de personal de suport a les tasques de reprogramació, gestió, seguiment i declaracions de despesa del programa operatiu. 

o Actuacions amb motiu de la celebració o la participació en comitès de seguiment, seminaris, jornades, xarxes o grups de treball com són 

les despeses de viatge, contractació d'intèrprets, equips, etc. 

 Actuacions d'avaluació, control i inspecció de les operacions:  
o Verificacions administratives i sobre el terreny de les operacions, ja sigui realitzades amb recursos propis o mitjançant empreses 

contractades. 

o Actuacions de control de qualitat 

o Implantació de millores als sistemes de gestió i control, seguiment i avaluació de les operacions. 

o Disseny del pla davaluació del programa. 

o Avaluacions ex ante, intermèdies i finals del programa operatiu. 

o Avaluació de les polítiques actives docupació del SOC cofinançades en el marc del programa operatiu que permetin garantir la qualitat de 

les actuacions a desenvolupar, de manera que es puguin reorientar per al cas que no quedi demostrada la sostenibilitat. 

o Obtenció d'informació requerida pels informes anuals i final: indicadors d'execució, de resultats a 6 mesos ia més llarg termini, informació 
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Eix prioritari 8A - Assistència tècnica per a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 
 

sobre els principis horitzontals, etc. 

o Contractació de personal de suport a les tasques d'avaluació i control del programa. 

 Actuacions vinculades a lestratègia de comunicació del programa:  
o Disseny, execució, seguiment i avaluació de les mesures incloses a l'estratègia de comunicació del programa. 

o Publicació de guies per al tractament de les mesures dinformació i publicitat de les actuacions cofinançades. 

o Preparació i desenvolupament de jornades o mesures de difusió del programa operatiu o de qualsevol de les actuacions cofinançades per 

aquest. 

o Inserció de publicitat sobre les actuacions cofinançades als mitjans de comunicació. 

o Contractació de personal de suport a les tasques d'informació i publicitat del programa. 

 Actuacions de suport al tancament del programa operatiu del període anterior:  
o Tasques de tancament del Programa Operatiu de l'FSE 2007-2013 de Catalunya i actuacions complementàries necessàries. 

o Contractació de personal de suport a les tasques de tancament del FSE 2007-2013. 

 Actuacions de planificació i disseny de programes operatius del proper període. 

Altres accions que contribueixin a aconseguir els objectius específics. 
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2.B.6.2 Indicadors de productivitat que s'espera contribueixin als resultats  

 

Quadre 13: Indicadors de productivitat (per al FEDER/FSE/Fons de Cohesió/REACT-UE del FEDER/REACT-UE del FSE) (per eix prioritari) (per 

al FEDER / FSE / Fons de Cohesió) 
Eix prioritari 8A - Assistència tècnica per a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Identificació Indicador (nom de l'indicador) Unitat de mesura Valor previst (2023) (opcional) Font de dades 

M W T  

AT01 Verificacions in situ?????? Número    Sistema de seguiment 

AT02 Estudis i avaluacions relacionades amb el programa operatiu?????? Número   12,00 Estimació 

AT03 Campanyes relacionades amb el programa operatiu?????? Número   8,00 Estimació 

 

2.B.7 Categories dintervenció (per eix prioritari) 

Categories corresponents d'intervenció, basades en una nomenclatura adoptada per la Comissió, i desglossament indicatiu de l'ajut de la Unió 

 

Quadres 14-16: Categories d'intervenció 
 

Quadre 14: Dimensió 1. Àmbit dintervenció 
Eix prioritari 8A - Assistència tècnica per a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Fons Categoria de regió Codi Import en EUR 

 FSE Més desenvolupades 121 . Preparació, execució, seguiment i inspecció 11.858.935,00   

 FSE Més desenvolupades 122 . Avaluació i estudis 235.731,00   

 FSE Més desenvolupades 123 . Informació i comunicació 203.124,00   

 
Quadre 15: Dimensió 2. Forma de finançament 
Eix prioritari 8A - Assistència tècnica per a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Fons Categoria de regió Codi Import en EUR 
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Eix prioritari 8A - Assistència tècnica per a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Fons Categoria de regió Codi Import en EUR 

   FSE Més desenvolupades 01 . Subvenció no reemborsable 12.297.790,00 

 
Quadre 16: Dimensió 3. Tipus de territori 
Eix prioritari 8A - Assistència tècnica per a regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

Fons Categoria de regió Codi Import en EUR 

FSE Més desenvolupades 07 . No escau 12.297.790,00  
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3. PLA FINANCER 

 

3.1 Crèdit financer procedent de cada fons i imports per a la reserva de rendiment 

 

Quadre 17 
Fons Categoria de regió 2014 2015 2016 2017 2018 

Assignació principal Reserva de rendiment Assignació principal Reserva de rendiment Assignació principal Reserva de rendiment Assignació principal Reserva de rendiment Assignació principal Reserva de rendiment 

FSE Més desenvolupades 0,00 0,00 32.035.568,00 2.044.823,00 48.635.944,00 3.104.422,00 49.738.008,00 3.174.767,00 50.862.094,00 3.246.517,00 

FSE REACT-UE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total   0,00 0,00 32.035.568,00 2.044.823,00 48.635.944,00 3.104.422,00 49.738.008,00 3.174.767,00 50.862.094,00 3.246.517,00 

 
Fons Categoria de regió 2019 2020 2021 2022 Total 

Assignació principal Reserva de rendiment Assignació principal Reserva de rendiment Assignació principal Assignació principal Assignació principal Reserva de rendiment 

FSE Més desenvolupades 52.008.639,00 3.319.700,00 55.698.600,00 3.575.748,00   288.978.853,00 18.465.977,00 

FSE REACT-UE  0,00 0,00 0,00 0,00 595.666.960,00 86.733.040,00 682.400.000,00 0,00 

Total   52.008.639,00 3.319.700,00 55.698.600,00 3.575.748,00 595.666.960,00 86.733.040,00 971.378.853,00 18.465.977,00 

 

3.2 Total del crèdit financer per Fons i cofinançament nacional (EUR) 

 

Quadre 18a: Pla de finançament 

 

Eix 

prioritari 

Fons Categoria 

de regió 

Base de càlcul de 

lajuda de la Unió 

(cost total 

subvencionable o 

cost públic 

subvencionable) 

Ajuda de 

la Unió 

(a) 

Contrapartida 

nacional 

(b) = (c) + (d) 

Desglossament indicatiu de la 

contrapartida nacional 

Finançament 

total 

(e) = (a) + (b) 

Taxa de 

cofinançament 

(f) = (a) / (e) 

(2) 

PERCENTATGE DE 
COFINANÇAMENT 
DEL 100 % PER A 
L'EXERCICI 2020-

2021 (3) 
 

100% CO-

FINANCING 

RATE FOR 

ACCOUNTING 

YEAR 2021-2022 

(4) 

Contribucions 

del BEI (g) 

Assignació principal  Reserva de rendiment Import de la 

reserva de 

rendiment 

com a 

percentatge 

del total de 

lajuda de la 

Unió 
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Finançament 

públic 

nacional: 

(c ) 

Finançament 

privat 

nacional 

(d) (1) 

Ajuda de 

la Unió 

(h) = (a) - 

(j) 

Contrapartida 

nacional 

 (i) = (b) – (k)  

Ajuda de 

la Unió  

(j) 

Contrapartida 

nacional  

(k) = (b) * ((j) / 

(a) 

(l) = (j) / (a) 

* 100 

1A FSE Més 

desenvolupades 

Total  111.578.758,00 111.578.758,00 110.578.758,00 1.000.000,00 223.157.516,00 50,0000000000%   
 

 104.597.794,00 104.597.794,00 6.980.964,00 6.980.964,00 6,26% 

2A FSE Més 

desenvolupades 

Total  155.780.852,00 155.780.852,00 155.780.852,00 0,00 311.561.704,00 50,0000000000%   
 

 146.034.369,00 146.034.369,00 9.746.483,00 9.746.483,00 6,26% 

3A FSE Més 

desenvolupades 

Total  27.787.430,00 27.787.430,00 27.787.430,00  55.574.860,00 50,0000000000%   
 

 26.048.900,00 26.048.900,00 1.738.530,00 1.738.530,00 6,26% 

R FSE 

REACT-

UE 

 Total  669.276.924,00 0,00 0,00  669.276.924,00 100,0000000000%    669.276.924,00 0,00  0,00 0,00% 

8A FSE Més 

desenvolupades 

Total  12.297.790,00 12.297.790,00 12.297.790,00  24.595.580,00 50,0000000000%   
 

 12.297.790,00 12.297.790,00    

R-AT FSE 

REACT-

UE 

 Total  13.123.076,00 13.123.076,00 13.123.076,00  26.246.152,00 50,0000000000%    13.123.076,00 13.123.076,00    

Total FSE Més 

desenvolupades 

 307.444.830,00 307.444.830,00 306.444.830,00 1.000.000,00 614.889.660,00 50,0000000000%    288.978.853,00 288.978.853,00 18.465.977,00 18.465.977,00 6,01% 

Total FSE 

REACT-

UE 

  682.400.000,00 13.123.076,00 13.123.076,00  695.523.076,00 98,1132076774%    682.400.000,00 13.123.076,00 0,00 0,00 0,00% 

Total  

REACT-

UE 

  682.400.000,00 13.123.076,00 13.123.076,00  695.523.076,00 98,1132076774%    682.400.000,00 13.123.076,00 0,00 0,00 0,00% 

Total general    989.844.830,00 320.567.906,00 319.567.906,00 1.000.000,00 1.310.412.736,00 75,5368749713%   0,00 971.378.853,00 302.101.929,00 18.465.977,00 18.465.977,00  

(1) Completeu-vos únicament quan els eixos prioritaris s'expressin en despeses totals. 

(2) Aquest percentatge es pot arrodonir al nombre enter més proper del quadre. El percentatge exacte utilitzat per al reemborsament dels pagaments és la ràtio (f). 
(3) En marcar la casella, l'Estat membre sol·licita, d'acord amb l'article 25 bis, apartat 1, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, que s'apliqui un percentatge de cofinançament del 100 % a la despesa declarada a les sol·licituds de 

pagament durant l'exercici comptable que comença l'1 de juliol del 2020 i finalitza el 30 de juny del 2021 per a tots els eixos prioritaris del programa operatiu o per a alguns. 

(4) En marcar la casella, l'Estat membre sol·licita que, de conformitat amb l'article 25 bis, apartat 1a, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, s'apliqui un percentatge de cofinançament del 100% a les despeses declarades a les 

sol·licituds de pagament durant l'exercici comptable que comença l'1 de juliol de 2021 i finalitza el 30 de juny de 2022 per a tots o alguns dels eixos prioritaris del programa operatiu. 

 

 

Quadre 18b: Iniciativa d'Ocupació Juvenil: assignacions especials del FSE, REACT-UE del FSE i IEJ, REACT-UE per a la IEJ (quan escaigui) 

Eix 

prioritari 

Fons Categoria de 

regió 

Base de càlcul de lajuda de la 

Unió 

(cost total subvencionable o cost 

públic subvencionable) 

Ajuda de 

la Unió 

(a) 

Contrapartida 

nacional 

(b) = (c) + (d) 

Desglossament indicatiu de la 

contrapartida nacional 

Finançament 

total 

(e) = (a) + (b) 

Taxa de 

cofinançament 

(f) = (a)/(e) (2) Finançament públic 

nacional: 

(c ) 

Finançament privat 

nacional 

(d) (1) 

Total    0,00 0,00 0,00   0,00% 

 

Ràtio % 

Ràtio del FSE per a les regions menys desenvolupades 0,00% 

Ràtio del FSE per a les regions en transició 0,00% 

Ràtio del FSE per a les regions més desenvolupades 0,00% 
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(1) Completeu-vos únicament quan els eixos prioritaris s'expressin en despeses totals. 

(2) Aquest percentatge es pot arrodonir al nombre enter més proper del quadre. El percentatge exacte utilitzat per al reemborsament dels pagaments és la ràtio (f). 

 

Quadre 18c: Desglossament del pla financer per eix prioritari, Fons, categoria de regió i objectiu temàtic 

Eix prioritari Fons Categoria de 

regió 

Objectiu temàtic Ajuda de la 

Unió 

Contrapartida 

nacional 

Finançament 

total 

 Fomentar la reparació de la crisi en el context de la pandèmia COVID-

19 i les conseqüències socials i preparar una recuperació ecològica, 
digital i resistent de l'economia. 

FSE  Foment de la reparació de la crisi en el context de la 

pandèmia de COVID-19 i preparació d'una recuperació verda, 
digital i resilient de l'economia 

669.276.924,00 0,00 669.276.924,00  

 Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a 

regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del 
FSE 

FSE Més 

desenvolupades 

Promoure la sostenibilitat i la qualitat a l'ocupació i afavorir 

la mobilitat laboral 

111.578.758,00 111.578.758,00 223.157.516,00  

 Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma 

de discriminació a regions més desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 
 

FSE Més 

desenvolupades 

Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra 

qualsevol tipus de discriminació 

155.780.852,00 155.780.852,00 311.561.704,00  

 Inversió en educació, formació i millora de les competències 

professionals i l'aprenentatge permanent a regions més desenvolupades 

amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

FSE Més 

desenvolupades 

Invertir en l'educació, la formació, inclosa la formació 

professional, per al desenvolupament de les capacitats i 

l'aprenentatge permanent 

27.787.430,00 27.787.430,00 55.574.860,00  

 Total    964.423.964,00 295.147.040,00 1.259.571.004,00  

 

Quadre 19: Import indicatiu de l'ajut que es destinarà als objectius en matèria de canvi climàtic 

Eix prioritari Import indicatiu de l'ajut que es destinarà als objectius en matèria de canvi climàtic (EUR) Percentatge de l'assignació total al programa operatiu (%) 

 R 6.000.000,00 0,61%  

 3A 100.000,00 0,01%  

 Total REACT-UE 6.000.000,00 0,61%  

 Total 6.100.000,00 0,62%  
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4. ENFOCAMENT INTEGRAT DEL DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 

 

Descripció de l'enfocament integrat del desenvolupament territorial, tenint en compte el 

contingut i els objectius del programa operatiu, tenint en compte l'acord d'associació i 

mostrant com contribueix el programa a aconseguir els seus objectius i resultats previstos 

A la zona costanera mediterrània, la població està molt concentrada a les zones a tocar 

del mar, amb un interior molt allunyat del model turístic, motor econòmic de Catalunya 

juntament amb la indústria, l'agricultura i la pesca. 

Segons les tipologies definides al Tractat de Funcionament de la Unió Europea i als 

Reglaments ia nivell NUTS 3 (provincial), Catalunya es divideix a Barcelona, Tarragona, 

Lleida i Girona, i aquestes són dues últimes zones transfrontereres. A més, totes les 

províncies es poden considerar muntanyoses i Barcelona, Tarragona i Girona són zones 

costaneres (amb proporció elevada, molt elevada i mitjana de població a la costa, 

respectivament). 

D'altra banda, Barcelona és predominantment urbana i Lleida predominantment rural, 

mentre que Girona i Tarragona són intermèdies. Així, la densitat de població difereix en 

gran mesura entre aquestes províncies, especialment entre les comarques costaneres que 

formen l'àrea metropolitana de Barcelona (Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental 

i Maresme, principalment) i Tarragona respecte de les comarques d'interior, 

principalment les de Lleida. Les úniques comarques costaneres amb una densitat de 

població relativament baixes són les que formen el delta de l´Ebre (Baix Ebre i Montsià, 

a Tarragona) així com la fronterera Alt Empordà a Girona. 

L'envelliment de la població també afecta més les zones d'interior (Lleida i l'oest de 

Girona) encara que també les zones costaneres del sud de Tarragona. 

D'altra banda, la taxa de pobresa i exclusió social afecta més les províncies de Girona i 

Tarragona. Lleida, malgrat la seva baixa densitat i més concentració rural de la població, 

té menys atur, cosa que afecta directament aquesta taxa. 

Finalment, quant a la immigració, si analitzem el percentatge de persones amb 

nacionalitat estrangera respecte al total de població ens trobem amb la província de 

Girona al capdavant, seguida per Tarragona. No obstant això, atesa la seva elevada 

població total, és la província de Barcelona la que acull un nombre més gran 

d'immigrants, a força distància de les altres províncies. 

Per tant, l'enfocament integrat ha de promoure l'equilibri territorial tenint en compte les 

característiques particulars de cada província perquè hi hagi un nivell de renda 

proporcionat, així com un nivell d'accés als serveis d'interès general igual per a tota la 

població. 

És per tant necessari dur a terme polítiques socials per tal d'actuar a les zones amb més 

desigualtat en aquests sentits, principalment: 
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 Amb més dispersió de població 

 Amb més percentatge de població en risc de pobresa i exclusió social 

 Amb més envelliment poblacional 

 Amb més immigració 

A partir de la detecció d'aquesta situació, aquest Programa Operatiu 2014-2020 de 

Catalunya desenvolupa diferents actuacions que incidiran directament en els problemes, 

centrant-se en l'àmbit laboral, formació, contractació i emprenedoria, ja que ajuda més a 

pal·liar tant les taxes de pobresa i exclusió social com l'envelliment i la despoblació rural 

i la inserció de les persones immigrants. 

A més, es preveuen accions específiques enfocades a la població juvenil ia la inserció de 

la població immigrant, incidint directament en les diferències territorials respectives. 

  

 

4.1 Desenvolupament local participatiu (segons correspongui) 

El plantejament relatiu a la utilització dinstruments de desenvolupament local participatiu 

i principis per determinar les zones en què saplicarà. 

[No escau] 

 

 

4.2 Accions integrades de desenvolupament urbà sostenible (segons correspongui) 

Import indicatiu de l'ajut del FEDER per a accions integrades de desenvolupament urbà 

sostenible, que s'haurà d'executar de conformitat amb el que disposa l'article 7, apartat 2, 

del Reglament (UE) núm. 1301/2013, i assignació indicativa de l'ajut del FSE per a 

accions integrades. 

[No escau] 
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Quadre 20: Accions integrades per al desenvolupament urbà sostenible: imports 

indicatius de lajuda del FEDER i el FSE 

Fons Suport del FEDER i el FSE 

(indicatiu) (EUR) 

Percentatge de l'assignació total 

del Fons al programa 

Total FSE sense REACT-UE 0,00 0,00% 

TOTAL del FEDER+FSE  

sense REACT-UE 

0,00 0,00% 

 

4.3 Inversió territorial integrada (ITI) (segons correspongui) 

El plantejament sobre la utilització dels instruments d'inversió territorial integrada (ITI) 

[d'acord amb la definició de l'article 36 del Reglament (UE) no 1303/2013] en casos 

diferents dels contemplats al punt 4.2, i la seva assignació financera indicativa de cada 

eix prioritari. 

[No escau] 

 

 

Quadre 21: Dotació financera indicativa a l'ITI en casos diferents dels esmentats al 

punt 4.2 (import agregat) 

Eix prioritari 
Fons Assignació financera indicativa (ajuda de la Unió) (EUR) 

Total 
 

0,00 

 

4.4 Les disposicions en favor de mesures interregionals i transnacionals, al si del 

programa operatiu, amb beneficiaris situats, almenys, en un altre Estat membre; 

(segons correspongui) 

[No escau] 

 

 

4.5 Contribució de les mesures previstes en el marc del programa a les estratègies 

macroregionals i de les conques marítimes, subjectes a les necessitats de la zona del 

programa identificades per l'Estat membre (quan sigui procedent) (segons 

correspongui) 

(Si l'Estat membre i les regions participen en estratègies macroregionals i de conques 

marítimes). 

[No escau] 
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5. NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE LES ZONES GEOGRÀFIQUES MÉS 

AFECTADES PER LA POBRESA O DELS GRUPS DESTINATARIS QUE 

CORREN MAJOR RISC DE DISCRIMINACIÓ O EXCLUSIÓ SOCIAL (SEGONS 

CORRESPONGUI) 

 

5.1 Zones geogràfiques més afectades per la pobresa o grups destinataris que corren 

més risc de discriminació o exclusió social 

El risc de pobresa o exclusió social a Catalunya no afecta igual tots els territoris ni tots 

els col·lectius socials. 

A nivell territorial, si bé no es disposa d'una anàlisi específica en termes de risc de 

pobresa, l'informe diagnòstic del programa operatiu ha territorialitzat l'anàlisi del mercat 

laboral, del qual se n'han exposat les conclusions principals i les possibles línies de 

planificació estratègica a la secció 1 del present document. 

Pel que fa als col·lectius, la recent Proposta de Pacte per a la Lluita contra la Pobresa a 

Catalunya 2014 (Proposta de Pacte per a la Lluita contra la Pobresa a Catalunya 2014), 

sobre la base de les dades de l'Enquesta de Condicions de Vida de l'Institut Nacional 

d'Estadística presenta els percentatges de població que viuen a Catalunya en risc de 

pobresa per col·lectius. 

Per grups d'edat, el risc de pobresa afectava el 2011 el 26,4% de la població menor de 16 

anys (332.655 persones), el 17,7% de la població entre 16 i 64 anys (882.762 persones) i 

el 17, 7% de la població més gran de 64 anys (224.650 persones). La trajectòria d'aquests 

col·lectius en els darrers anys mostra una evolució positiva en els grups de més edat, 

mentre que la població menor de 16 anys evoluciona negativament, ja que el percentatge 

s'ha incrementat des del 22,2% el 2006 fins al nivell actual (26,4%)[1]. En aquest sentit, 

la població infantil i adolescent és, per la seva vulnerabilitat més gran, un dels 

col·lectius que s'hauria d'atendre amb més prioritat en el plantejament estratègic del 

programa operatiu. 

Pel que fa a la relació amb l'activitat laboral, a l'any 2010 el percentatge de persones 

aturades que es trobaven en situació de risc de pobresa arribava al 30,3%. La proliferació 

d'ocupacions amb retribucions baixes en els darrers anys ha fet emergir el fenomen dels 

treballadors i treballadores en risc de pobresa , és a dir, persones que malgrat estar 

utilitzades i tenir una remuneració, no disposen de recursos suficients per garantir un 

nivell de vida adequat al de la societat a què pertany, situant-se per sota del llindar de 

pobresa. Aquest fenomen, destacat no només a la Proposta de Pacte per a la Lluita 

contra la Pobresa a Catalunya , sinó estudiat també amb profunditat a l'informe sobre 

“El risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball” del Consell de Treball, Econòmic 

i Social de Catalunya (2012), ha situat la taxa de risc de pobresa d'aquest col·lectiu al 

10% el 2011, una xifra si bé inferior a la de persones aturades en risc de pobresa, 

mereixedora d'atenció. 

Pel que fa al nivell educatiu de la població, la taxa de risc de pobresa de les persones amb 

estudis superiors se situava per sota del 10% el 2011, mentre que a l'altre extrem les 

persones amb nivells de formació primària presenten un risc del 24, 2%. 
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Finalment, en relació amb la nacionalitat, l'any 2011 la taxa de població estrangera 

adulta en risc de pobresa se situava en el 42,2%, pràcticament el triple que la dels de 

nacionalitat espanyola, per als quals la taxes se situava al 17,7%. Aquestes dades situen 

el col·lectiu estranger en una situació de més vulnerabilitat i, per tant, de prioritat en la 

intervenció estratègica en la lluita contra la pobresa. 

En aquest context i tenint en compte la necessitat de concentració temàtica, el programa 

operatiu tractarà, a través de la prioritat d'inserció 9.4 (ACCÉS A SERVEIS SOCIALS) 

de procurar serveis socials especialitzats a la infància i l'adolescència, un dels grups més 

afectats per la pobresa a Catalunya, com posen en relleu les dades anteriorment 

presentades. 

  

[1] Dades obtingudes de la Proposta de Pacte per a la Lluita contra la Pobresa a 

Catalunya 2014 (Proposta de Pacte per a la Lluita contra la Pobresa a Catalunya 2014), 

sobre la base de les dades de l'Enquesta de Condicions de Vida de l'Institut Nacional 

d'Estadística (2011-2012). 

 
 

 

5.2 Estratègia per abordar les necessitats específiques de les zones geogràfiques més 

afectades per la pobresa o dels grups destinataris que corren més risc de 

discriminació o exclusió social i, si escau, contribució a l'enfocament integrat recollit 

a l'acord d'associació 

Totes les actuacions programades en aquest apartat corresponen a l'Eix prioritari 2, atès 

l'enfocament de l'OT 9 d'abordatge de les necessitats específiques de grups en risc de 

discriminació i d'exclusió social o també a l'OE 2 REACT UE. 

Aquest conjunt d‟accions se centra en la inserció laboral dels diferents col·lectius, però 

també abasta la formació, l‟acompanyament il‟acollida, segons el col·lectiu. Les mesures 

determinades són la creació de borses de treball específiques per al col·lectiu dels 

exreclusos, acompanyades d'accions de foment de la seva formació, itineraris d'inserció 

personificats per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció i de la Renda 

Garantida de Ciutadania, ajudes a les empreses dinserció per al foment de la contractació 

i lacompanyament de persones en risc dexclusió social, un programa dinserció laboral per 

a discapacitats, i un programa dacollida de persones immigrants. 
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A més, el programa aborda a través d'algunes actuacions com els ajuts a la contractació 

dels OE 1 i 2 REACT UE, els programes mixtos que combinen l'experiència professional 

i la formació, previstes a la prioritat 8.1, la millora de l'ocupabilitat, la inserció laboral i 

la integració social dels habitants de determinats barris i zones urbanes especialment 

desafavorits. 

Finalment, encara que la millora de l'accés als serveis sanitaris es proposa per a la 

població en general, alguns estudis demostren que són els col·lectius més vulnerables i 

amb més risc de pobresa els més exposats al contagi i els que presenten més taxa de 

mortalitat, per cosa que les accions en l'àmbit de Salut hi repercuteixen directament. 
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Quadre 22: Accions per abordar les necessitats específiques de les zones geogràfiques més afectades per la pobresa o els grups destinataris que 

corren més risc de discriminació o exclusió social 

Grup destinatari / zona 

geogràfica 

Principals tipus de mesures previstes com a 

part de lenfocament integrat 

Eix prioritari Fons Categoria de 

regió 

Prioritat d'inversió 

Persones sota mesures 

judicials 

 

Accions de formació i suport a l'ocupació per a 

exreclusos a través d'una borsa de treball 

específica. 

2A - Promoure la inclusió social, lluitar 

contra la pobresa i qualsevol forma de 

discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

FSE Més 

desenvolupades 

9i - Inclusió activa, en 

particular per promoure la 

igualtat doportunitats i la 

participació activa i millorar 

locupabilitat 

Persones amb discapacitat  

Accions de foment de la inserció laboral a 

persones amb discapacitat 

2A - Promoure la inclusió social, lluitar 

contra la pobresa i qualsevol forma de 

discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

FSE Més 

desenvolupades 

9i - Inclusió activa, en 

particular per promoure la 

igualtat doportunitats i la 

participació activa i millorar 

locupabilitat 

Persones desafavorides  

Serveis socials d'interès general que afavoreixin la 

inclusió social 

2A - Promoure la inclusió social, lluitar 

contra la pobresa i qualsevol forma de 

discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

FSE Més 

desenvolupades 

9iv - Millora de l'accés a 

serveis assequibles, 

sostenibles i de qualitat, 

inclosos els serveis sanitaris i 

socials d'interès general 

Persones destinatàries de 

la Renda Mínima 

d'Inserció (RMI) i de la 

Renda Garantida de 

Ciutadania 

 

Accions mixtes, formatives i dobtenció 

dexperiència laboral, o ajudes a la contractació, 

per a beneficiaris de la Renda Mínima dInserció i 

de la Renda Garantida de Ciutadania, així com 

itineraris dinserció laboral personalitzats 

2A - Promoure la inclusió social, lluitar 

contra la pobresa i qualsevol forma de 

discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

FSE Més 

desenvolupades 

9i - Inclusió activa, en 

particular per promoure la 

igualtat doportunitats i la 

participació activa i millorar 

locupabilitat 

Persones en risc de 

pobresa o exclusió social 

 

Itineraris dinserció laboral personalitzats Accions 

dacompanyament i de foment de la contractació de 

persones en risc dexclusió social a través dajudes 

a les empreses dinserció o deconomia social. 

2A - Promoure la inclusió social, lluitar 

contra la pobresa i qualsevol forma de 

discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

FSE Més 

desenvolupades 

9i - Inclusió activa, en 

particular per promoure la 

igualtat doportunitats i la 

participació activa i millorar 

locupabilitat 

Persones immigrants  2A - Promoure la inclusió social, lluitar FSE Més 9iv - Millora de l'accés a 
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Grup destinatari / zona 

geogràfica 

Principals tipus de mesures previstes com a 

part de lenfocament integrat 

Eix prioritari Fons Categoria de 

regió 

Prioritat d'inversió 

Accions d´acollida de persones immigrants contra la pobresa i qualsevol forma de 

discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

desenvolupades serveis assequibles, 

sostenibles i de qualitat, 

inclosos els serveis sanitaris i 

socials d'interès general 

Persones usuàries del 

sistema sanitari de 

Catalunya 

 

Mesures adreçades als serveis sanitaris que puguin 

contribuir a millorar la prestació del servei a 

l'àmbit de la Salut, especialment mentre duri la 

situació de pandèmia COVID-19 

2A - Promoure la inclusió social, lluitar 

contra la pobresa i qualsevol forma de 

discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

FSE Més 

desenvolupades 

9iv - Millora de l'accés a 

serveis assequibles, 

sostenibles i de qualitat, 

inclosos els serveis sanitaris i 

socials d'interès general 
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6. NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE LES ZONES GEOGRÀFIQUES QUE 

PATEIXEN DESAVANTATGES NATURALS O DEMOGRÀFIQUES GREUS I 

PERMANENTS (SEGONS CORRESPONGUI) 

 

Lleida és la demarcació catalana que presenta, a priori, trets típics de territori amb 

desavantatges naturals i demogràfiques, i en particular les comarques que se situen a 

l'àmbit territorial del Pirineu. Lleida és la província amb més superfície de Catalunya 

(més de 12.000 km2), amb una densitat demogràfica molt baixa (amb poc més de 36,6 

habitants per km2), i per tant prototip de territori rural a Catalunya. 

Així mateix, Lleida té caràcter de territori transfronterer (pel nord amb França, a 

través dels Pirineus, i per l'oest amb la resta d'Espanya, a través de la Comunitat 

Autònoma d'Aragó) i també muntanyós : la major part de la serralada dels Pirineus a 

Catalunya se situa en territori lleidatà, i és en aquest sentit que làmbit territorial del 

Pirineu té com a marc de referència la província de Lleida. 

Tot i això, aquestes característiques no fan de Lleida automàticament un territori 

amb unes necessitats estratègiques més grans pel que fa a l'ocupació o la lluita 

contra la pobresa i l'exclusió social , ja que, d'una banda, la taxa d'atur de la província ( 

inferior al 15% el 2012) és la menor de les quatre províncies catalanes, mostrant, en 

aquest sentit, més capacitat per resistir la crisi econòmica en el període 2007-2013); i, per 

altra banda, la taxa d'activitat emprenedora és la més gran de Catalunya (16,3%, per 6,5% 

a Barcelona), mostrant en aquest altre sentit una capacitat per a l'emprenedoria i per a la 

generació d'ocupació per compte propi superior a la resta de províncies. 

A nivell comarcal, les comarques que formen part de la província de Lleida i de l'àmbit 

territorial del Pirineu són les que presenten les taxes d'atur més baixes de tot Catalunya, 

per la qual cosa no es considera que, per la seva especial situació natural i demogràfica, 

siguin mereixedores d'atenció especial estratègica en el marc del programa operatiu, a 

excepció del Pallars Jussà que forma part del grup de comarques que presenten més 

necessitats de reactivació econòmica. 

En canvi, les comarques de Tarragona , i en concret les comarques costaneres i les de 

l' àmbit territorial del Penedès , tot i no presentar a priori més desavantatges naturals o 

demogràfiques, són els que presenten una taxa més elevada d'atur registrat el desembre 

de 2011, i sí que poden ser mereixedors en aquest sentit de més atenció estratègica. 

Destaquen el Baix Ebre , el Montsià , la Ribera d'Ebre i la Terra Alta com les comarques 

de Tarragona que, en conjunt, presenten més necessitat de reequilibri social i territorial. 

Per part seva, a Barcelona, la comarca de l'Anoia és una de les que mostra uns indicadors 

socioeconòmics més negatius així com el Ripollès a Girona. 
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El programa operatiu tindrà en compte les necessitats especials d'aquestes zones en el 

marc de les actuacions de modernització del sistema públic d'ocupació de Catalunya que 

s'inclouen a 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), s'implementaran a nivell local a fi d'oferir 

solucions a mida per a cada territori. 
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7. AUTORITATS I ORGANISMES RESPONSABLES DE LA GESTIÓ, EL 

CONTROL I L'AUDITORIA I PAPER DELS SOCIS PERTINENTS 

 

7.1 Autoritats i organismes pertinents 

 

Quadre 23: Autoritats i organismes pertinents 
Autoritat/organis

me 

Nom de 

l'autoritat / 

l'organisme i 

departament 

o unitat 

Cap de 

l'autoritat/organis

me (funció o lloc) 

Direcció Correu electrònic 

Autoritat de gestió Subdirecció 

General 

Adjunta de 

Gestió de la 

Unitat 

Administrado

ra del Fons 

Social 

Europeu 

(UAFSE), del 

Ministeri de 

Treball, 

Migracions i 

Seguretat 

Social. 

Subdirector Adjunt 

de Gestió de la 

UAFSE 

Pio 

Baroja, 

número 

6 28009 

Madrid 

unitatgestionfse@mitramiss.es 

Autoritat de 

certificació 

Subdirecció 

General 

Adjunta de 

Control i 

Pagaments de 

la Unitat 

Administrado

ra del Fons 

Social 

Europeu 

(UAFSE), del 

Ministeri de 

Treball, 

Migracions i 

Seguretat 

Social 

Subdirector General 

Adjunt de Control i 

Pagaments de la 

Unitat 

Administradora del 

Fons Social 

Europeu (UAFSE) 

carrer 

Pío 

Baroja, 

6. 28009 

Madrid 

unitatcertificacionfse@mitramis

s.es 

Autoritat 

d'auditoria 

Intervenció 

General de la 

Generalitat de 

Catalunya 

Intervenció General 

de la Generalitat de 

Catalunya 

Rambla 

de 

Cataluny

a 19-21 - 

08007 

Barcelon

a 

intervencio_general.eco@gencat

.cat 

Organisme a què la 

Comissió ha de fer 

els pagaments 

Subdirecció 

General 

Adjunta de 

Control i 

Pagaments de 

la Unitat 

Administrado

ra del FSE 

(UAFSE) 

Subdirector/a 

General Adjunt de 

Control i Pagaments 

 unitatcertificacionfse@mitramis

s.es 
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7.2 Participació de socis pertinents 

 

7.2.1 Mesures adoptades perquè els socis pertinents participin en la preparació del 

programa operatiu, i el paper d'aquests socis en l'execució, el seguiment i l'avaluació 

del programa 

El procés participatiu posat en marxa pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per al 

disseny del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de Catalunya per al període 

2014-2020 ha constat de tres fases , iniciades després d'haver realitzat un primer informe 

diagnòstic de la situació de Catalunya en els àmbits dintervenció del FSE: ocupació, 

pobresa i exclusió social, i educació i formació. 

◙ La primera fase, orientada a consensuar l' anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, 

fortaleses i oportunitats) i la definició de l'estratègia , ha consistit en dues activitats: 

- L'emplenament d'un qüestionari on line (sota la Plataforma Survey Monkey ) sobre la 

situació actual del mercat de treball català i sobre les prioritats d'inversió del programa. 

- I la celebració de 4 grups de debat amb: 

1. Els membres del Consell de Direcció del SOC, com a òrgan de govern del SOC: 

o Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya . 

o Representants sindicals: Comissió Obrera Nacional de Catalunya i Unió 

General de Treballadors de Catalunya. 

o Representants patronals: Foment del Treball Nacional i PIMEC. 

o Representants d'ens locals: Federació de Municipis de Catalunya  i 

Associació Catalana de Municipis 

2. Representants dels Departaments de la Generalitat de Catalunya amb possible 

implicació al programa operatiu: 

o Departament d'Ensenyament  

o Departament de Territori i Sostenibilitat  

o Departament de Benestar Social i Família. 

o Institut Català de les Dones. 

o Institut Català d'Assistència i Serveis Socials . 

3. Representants de la Taula del Tercer Sector, de la qual formen part: 

o Càritas Catalunya. 

o Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, 

COCARMI). 

o Confederació ECOM . 

o Creu Roja Catalunya . 

o Discapacitat Intel·lectual de DINCAT). 

o Coordinadora de Comunitats Terapèutiques i Pisos de Reinserció per a 

Drogodependents de Catalunya. 

o Empresa Social - Cooperatives datenció a les persones. 

o Entitats Catalanes d'Acció Social, ECAS). 

o Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes, 

FACEPA 

o Federació d´Associacions de Familiars d´Alzheimer de Catalunya, 

FAFAC. 

o Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, FATEC). 
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o Federació Catalana de Drogodependèncie . 

o Federació Catalana de Donants de Sang. 

o Federació Catalana de Llars de Salut Mental. 

o Federació Catalana de la Unió Democràtica de Pensionistes. 

o Federació Catalana de Voluntariat Social. 

o Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat, FEATE. 

o Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer  FECEC. 

o Federació d'Entitats d'Atenció i Educació a la Infància i l'Adolescència. 

o Federació d'Entitats Llatinoamericanes de Catalunya  FEDELATINA. 

o Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i etiologies similars, FEPCCAT. 

o Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits, FEPA. 

o Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família 

FOCAGG. 

o Fòrum d'iniciatives assistencials i de gestió de salut mental a Catalunya. 

o Fundació Catalana de l'Esplai. 

o Fundació Escolta Josep Carol – Escoltes Catalans . 

o Fundació Pere Tarrés. 

o ONCE Catalunya . 

o Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu. 

o Minyons Escoltes i Guies de Catalunya – Fundació Josep Sans. 

o Moviment laic i progressista . 

o Voraviu. 

4. Representants de les Cambres de Comerç de Catalunya. 

◙ La segona fase, la finalitat de la qual ha estat la pròpia elaboració del programa , ha 

constat de diverses reunions i treball conjunt amb els potencials òrgans gestors del 

programa, a fi de seleccionar les operacions que formarien part del programa, dissenyar i 

quantificar els indicadors associats, anar perfilant els criteris de selecció d'operacions i 

decidir el repartiment financer. 

En aquesta fase hi han participat diverses unitats del Servei d'Ocupació de Catalunya 

(SOC) i dels Departaments d' Empresa i Ocupació (Empresa i Ocupació), Ensenyament 

(Educació), Benestar Social i Família (Benestar Social i Família), Justícia (Justícia ) i la 

Direcció General d'Universitat i Recerca (Direcció General d'Universitats i Recerca) de 

la Generalitat de Catalunya . 

Així mateix, el SOC ha mantingut contactes amb altres Departaments de la Generalitat , 

la participació dels quals en el programa operatiu finalment no s'ha concretat. 

◙ La tercera fase ha consistit en un procés de consulta pública , sobre la versió del 

programa resultat de la fase anterior, després del qual se n'ha procedit a la redacció final 

per enviar-lo a la Comissió Europea. 

Fruit d'aquest procés, s'han incorporat al programa diverses observacions de: 

- la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i 

Sostenibilitat (Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i 

Sostenibilitat) de la Generalitat de Catalunya ; 
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 el Departament de Benestar Social i Família (Departament de Benestar Social i 

Família) de la Generalitat de Catalunya ; 

 els sindicats UGT i CCOO de Catalunya; 

 la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (Taula d'Entitats del 

Tercer Sector Social de Catalunya); 

 la Fundació Secretariat Gitano (Fundació Secretariat Gitano); 

 la Creu Roja a Catalunya (Creu Roja de Catalunya); 

 i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (Centre d'Iniciatives per a la 

Reinserció) de la Generalitat de Catalunya . 

Així mateix, amb caràcter previ a la consulta pública es va facilitar el document 

esborrany als membres del Consell de Direcció del SOC, atès que la mateixa llei del SOC 

els atribueix la competència de pronunciar-se amb caràcter previ sobre els programes 

operatius que afectin les competències del SOC, com és el cas. 

Així mateix, la versió final del document ha estat sotmesa a l'aprovació de l'òrgan 

esmentat. 

 

 

Cal esmentar, finalment que, al llarg del període de programació es preveu que la 

participació dels socis es desenvolupi a través de: 

 La seva pertinença al Consell de Direcció del SOC: 

La Llei del 17/2002 de creació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya estableix a 

l'article 14 la composició del Consell de Direcció del SOC, al qual pertanyen 

representants de les organitzacions sindicals, empresarials i de les entitats locals. Entre 

les seves funcions es compta, entre d'altres, debatre i aprovar els criteris d'actuació en 

relació amb les polítiques del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, cosa que inclou la 

participació dels socis en la preparació de les convocatòries de propostes, entre les quals 

es inclouen les cofinançades pel FSE. 

 La seva pertinença al comitè de seguiment del programa operatiu, segons el que 

disposen els articles 47 al 49 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, sense que es 

descartin altres mecanismes de coordinació que es pugui considerar convenient 

desenvolupar per atendre les obligacions que marca el Reglament Delegat (UE) 

núm. 240/2014 relatiu al Codi de Conducta Europeu, en particular: 

-Per garantir la participació dels socis en la preparació dels informes devolució i en el 

seguiment i en lavaluació del programa operatiu. 



                       

 Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-2020  

   
198 

 

-Per vetllar perquè els socis del programa operatiu siguin conscients de les seves 

obligacions pel que fa a la protecció de dades, la confidencialitat i els conflictes d'interès. 

-I, si és el cas, per potenciar la capacitat institucional dels socis, per tal que puguin 

exercir eficaçment les seves funcions. 

Al Comitè de seguiment, a més dels socis esmentats es comptarà amb representants dels 

diferents departaments de la Generalitat implicats en la gestió del Programa Operatiu, 

així com una representació de la mesa del Tercer Sector 

  

  

 

 

 

 

 

7.2.2 Subvencions globals (per al FSE i REACT-UE de l'FSE, quan escaigui) (per al 

FSE, si escau) 

[No escau] 

 

7.2.3 Assignació d'una quantitat per al desenvolupament de capacitats (per al FSE i 

REACT-UE de l'FSE, quan escaigui) (per al FSE, si escau) 

[No escau] 
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8. COORDINACIÓ ENTRE ELS FONS, EL FEADER, EL FEMP I ALTRES 

INSTRUMENTS DE FINANÇAMENT DE LA UNIÓ I NACIONALS, AIXÍ COM 

AMB EL BEI 

Mecanismes que garanteixen la coordinació entre els Fons, el Fons Europeu Agrícola de 

Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i 

altres instruments de finançament de la Unió i nacionals, així com amb el Banc Europeu 

d'Inversions (BEI), tenint en compte les disposicions pertinents establertes en el marc 

estratègic comú. 

S'han establert una sèrie de mecanismes d'identificació i promoció de les possibles 

complementarietats entre programes operatius regionals i nacionals, per tal d'establir 

sinergies entre les actuacions i evitar duplicitats, aportant un valor afegit als resultats 

finals ia l'impacte de l'FSE. 

El fet que les autoritats de gestió i de certificació siguin comunes a tots els programes 

operatius del FSE actua com un element que aporta una garantia suplementària a la 

coordinació entre programes 

Un altre instrument, de naturalesa més temàtica, que propicia la complementarietat 

d'actuacions entre programes operatius són les xarxes . Les xarxes permeten la 

coordinació entre els organismes de les comunitats i ciutats autònomes i entre aquests i 

els de lAdministració general de lEstat i faciliten la interlocució amb les unitats sectorials 

especialitzades en cada àrea temàtica. 

La Generalitat de Catalunya , per Acord de Govern de data 23 de desembre de 2013, ha 

creat dos instruments de coordinació dels recursos del marc financer pluriennal de la 

Unió Europea 2014-2020: la Comissió de Coordinació dels Fons Europeus del Marc 

Estratègic Comú i la Comissió Interdepartamental de Programes de la Unió 

Europea. 

La Comissió de Coordinació dels Fons Europeus del MEC integrada pels tres 

departaments de la Generalitat amb responsabilitat en la gestió dels fons del MEC, és a 

dir, el Departament d'Economia i Coneixement (Departament d'Economia i 

Coneixement) que gestiona el FEDER , el Departament d'Empresa i Ocupació 

(Departament d'Empresa i Ocupació, a través del SOC) que gestiona el FSE i el 

Departament d'Agricultura, Ganaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (Departament 

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) que gestiona el FEADER i 

el FEMP. 

La Comissió de Coordinació dels Fons Europeus del MEC és un òrgan col·legiat adscrit 

al Departament d'Economia i Coneixement i té assignades les funcions següents: 

1. Proposar al Govern la priorització de les actuacions i assignació de recursos del 

tram autonòmic del FEDER, del FSE, del FEADER i del FEMP. 

2. Proposar al Govern els diferents programes operatius del període de programació 

2014-2020 que ha de gestionar la Generalitat . 

3. Fer un seguiment dels programes operatius al llarg del període de programació 

2014-2020, que permeti mesurar leficiència i leficàcia de les actuacions que 

continguin i proposar les mesures correctores que siguin necessàries. 
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4. Fer el seguiment de les eventuals modificacions dels recursos dels fons europeus 

del Marc Estratègic Comú assignats a Catalunya. 

5. Assegurar que els programes operatius són coherents amb l'Estratègia Catalunya 

2020 (ECAT 2020), l'Estratègia de Recerca i Innovació per a l'especialització 

intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i els plans del Govern. 

6. Definir les directrius per delimitar les operacions susceptibles de ser finançades 

per més d‟un fons. 

7. Impulsar i orientar l'elaboració dels sistemes d'avaluació dels programes operatius 

i els àmbits temàtics transversals (medi ambient i sostenibilitat, integració de la 

perspectiva de gènere, comunicació i publicitat, etc.) amb la metodologia 

establerta per les autoritats competents. 

8. Definir el sistema de seguiment intern de la Generalitat pel que fa als quatre fons 

del MEC i col·laborar amb les funcions de control establertes per les autoritats 

competents. 

9. Orientar l'elaboració i implantació dels procediments de gestió i control que han 

d'aplicar els organismes executors dels projectes. 

10. Qualsevol altra funció que li pugui correspondre a l'àmbit de la coordinació dels 

fons europeus, sobre la base de les competències delegades pels seus membres. 

La Comissió Interdepartamental de Programes de la Unió Europea és un òrgan 

col·legiat adscrit al Departament de la Presidència (Departament de Presidència) i està 

composta per la Delegació de la Generalitat de Catalunya a la UE, que exerceix la 

presidència, el Departament d'Economia i Coneixement , que exerceix la vicepresidència 

i també la secretaria i un vocal per cada departament de la Generalitat de Catalunya . 

La Comissió Interdepartamental de Programes de la Unió Europea té assignades les 

funcions següents: 

1. Informar sobre les polítiques i les iniciatives europees que puguin ser d'interès per 

als departaments. 

2. Fer propostes i identificar projectes que permetin optimitzar el finançament de les 

iniciatives dels departaments amb fons europeus. 

3. Fomentar la cooperació interdepartamental per identificar nous àmbits de 

col·laboració en el marc de les prioritats fixades per la Comissió Europea per 

millorar la captació de fons europeus. 

4. Compartir les propostes dels departaments amb vista als programes operatius dels 

fons europeus del MEC. 

5. Identificar projectes i actuacions susceptibles de ser finançats amb altres recursos 

europeus diferents dels fons europeus del MEC. 

6. Compartir informació, experiències i bones pràctiques amb relació als recursos 

europeus. 

7. Qualsevol altra funció que li pugui correspondre en l'àmbit de la coordinació del 

finançament amb fons europeus, sobre la base de les competències delegades a la 

Comissió per als seus membres. 
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COORDINACIÓ AMB EL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT 

REGIONAL (FEDER) 

El Programa Operatiu del FSE de Catalunya 2014-2020 s'ha elaborat de manera 

coordinada amb el Programa Operatiu del FEDER, tractant de generar sinergies que 

permetin un millor aprofitament, així com una eficàcia més gran. 

El FEDER contribuirà de manera important a l'aplicació de l' Estratègia per a 

l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), una agenda de transformació 

econòmica integral d'àmbit autonòmic, basada en la innovació, la investigació i la 

col·laboració entre agents, en el qual intervindran el finançament, a més del FEDER, la 

resta de Fons Estructurals i d'Inversió, fons privats, fons procedents d'altres programes 

comunitaris (com a Horitzó 2020), etc. 

Per impulsar aquestes iniciatives coordinades, s'ha creat un comitè de direcció de la 

RIS3CAT, com un òrgan col·legiat que elabora, impulsa i coordina la implementació de 

l'estratègia RIS3CAT amb l'objectiu de donar coherència a les inversions de recerca i 

innovació, que cal cofinançar amb Fons Europeus en el període de programació 2014-

2020. 

En aquest sentit, l'FSE podrà finançar algunes de les actuacions que formen part dels 

anomenats “projectes d'especialització i competitivitat territorial” (PECT) de les 

comunitats de la RIS3CAT. Es preveu que les sol·licituds que continguin línies 

d'actuació susceptibles de ser cofinançades pel FSE siguin valorades pel SOC per 

dictaminar-ne l'elegibilitat 

Així mateix, el FSE està obert a finançar activitats que complementin altres mesures 

desenvolupades a través de JEREMIE o altres instruments financers gestionats per 

FEDER. 

Els criteris de delimitació entre els fons FSE i FEDER, en particular en els objectius 

temàtics 8, 9 i 10, seran definits pels criteris de selecció d'operacions. 

Els organismes responsables de la gestió dels programes han d'instrumentalitzar els 

mecanismes necessaris per evitar, en qualsevol cas, l'existència d'activitats finançades 

pels dos fons, en particular en el marc de la Comissió de Coordinació dels Fons 

Estructurals i d'Inversió. 

COORDINACIÓ AMB EL FONS EUROPEU AGRÍCOLA DE 

DESENVOLUPAMENT RURAL (FEADER) 

El Programa Operatiu FSE 2014-2020 de Catalunya s'ha elaborat de manera coordinada 

amb el Programa de Desenvolupament Rural del FEADER, tractant de generar sinergies 

entre ambdós programes que permetin un millor aprofitament, així com una eficàcia més 

gran, del finançament europeu. 
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Els organismes responsables de la gestió dels programes del FEADER i de l'FSE 

instrumentalitzaran els mecanismes necessaris per evitar, en qualsevol cas, l'existència 

d'activitats finançades pels dos Fons, en particular en el marc de la Comissió de 

Coordinació dels Fons Estructurals i de Inversió. 

Així mateix, els criteris de delimitació entre els fons FSE i FEADER seran definits pels 

criteris de selecció d'operacions que s'estableixin i que seran aprovats pels respectius 

comitès de seguiment dels programes. 

El FSE està obert a la possibilitat d'aplicar un enfocament plurifons per als territoris 

rurals i les zones contigües rurals-costeres en col·laboració amb FEADER i amb un 

enfocament de desenvolupament local participatiu si s'identifiquen estratègies de 

desenvolupament local adequades per aplicar-les. En aquest supòsit, i dacord amb el 

marc legal, la seva adopció definitiva serà conjunta entre els Grups dAcció Local i el 

SOC. 

COORDINACIÓ AMB ELS PROGRAMES OPERATIUS DE L'FSE D'ÀMBIT 

ESTATAL 

A Espanya hi haurà tres programes operatius d'àmbit nacional de caràcter temàtic: el 

Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ), el Programa Operatiu d'Inclusió Social i 

de l'Economia Social (POISES) i el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació 

(POEFE) . En aquests programes operatius pluriregionals de l'FSE, la complementarietat 

amb altres actuacions, iniciatives, programes i fons comunitaris constitueix uns dels 

principis rectors de la selecció d'operacions . 

La complementarietat entre les accions de l'Eix d'Assistència Tècnica d'aquest Programa 

Operatiu i les accions que es finançaran al Programa Operatiu nacional d'Assistència 

Tècnica està garantida, mentre el primer sufragarà les despeses en què incórreguen els 

Organismes Intermedis i els beneficiaris del Programa, mentre que el segon cobrirà les 

despeses realitzades per les autoritats de gestió, certificació i auditoria, així com pels 

organismes intermedis i beneficiaris del programa nacional. 

COORDINACIÓ AMB ALTRES INSTRUMENTS DE FINANÇAMENT DE LA 

UNIÓ 

Tal com s'ha indicat amb anterioritat, la coordinació de l'FSE amb altres programes de la 

UE es produirà en el marc de la Comissió Interdepartamental de Programes de la Unió 

Europea. 

Amb relació al Programa Operatiu del Fons d'Ajuda Europea per a les Persones més 

Desfavorides a Espanya (FEAD) , l'ajuda es destinarà a Espanya a pal·liar la privació 

alimentària, centrant-se en la distribució d'aliments i en mesures d'acompanyament 
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En el cas de Catalunya les mesures incloses al PO regional tenen un doble vessant: així a 

les prioritats d'inversió 9.1 i 9.5 també es desenvolupen mesures d'accés al mercat de 

treball, però a la prioritat 9.4 les actuacions previstes es dirigeixen fonamentalment a 

dotar d'autonomia personal als col·lectius destinataris (joves tutelats i extutelats i 

immigrants). El SOC assegurarà la complementarietat de les mesures esmentades 

comprovant que els seus beneficiaris no reben ajudes procedents d'altres fons 

comunitaris. 

Pel que fa a la complementarietat amb el Fons d'Asil i Migració , es preveu establir un 

programa d'activitats conjunta mitjançant reunions d'intercanvi d'experiències que 

impliquin un coneixement més gran i millor de les actuacions de cada fons per establir 

les sinergies oportunes. 

Pel que fa al Programa d'Ocupació i Innovació Social (EaSI) s'intentarà establir una 

estructura estable de cooperació entre els responsables i les unitats de gestió i coordinació 

de l'EaSI i de l'FSE. 

COORDINACIÓ AMB EL FONS EUROPEU MARÍTIM I DE LA PESCA (FEMP) 

En aquest cas, la coordinació amb el FEMP es produirà en el marc de la Comissió de 

Coordinació dels Fons Europeus del MEC. 

COORDINACIÓ AMB EL MARC D'ACCIÓ PRIORITÀRIA (MAP) PER AL 

FINANÇAMENT DE LA XARXA NATURA 2000 I EL PROGRAMA LIFE 

El Marc d'Acció Prioritària (MAP) per al finançament de la Xarxa Natura 2000 és un 

document de planificació estratègica, i una obligació comunitària establerta a la Directiva 

d'Hàbitats (92/43/CEE), l'objectiu de la qual és millorar la capacitat de finançament i 

gestió d‟aquesta xarxa d‟espais protegits a Espanya. Inclou prioritats estratègiques i 

línies de conservació, així com possibilitats de finançament, inclosa la possible utilització 

d'instruments financers de la UE. 

Amb relació a l'FSE de Catalunya, s'han identificat una sèrie de mesures susceptibles de 

ser cofinançades en el marc del programa operatiu: iniciatives d'ocupació local i 

desenvolupament de negocis a petita escala relacionats amb els valors naturals de les 

zones Red Natura 2000 i la seva gestió i millora, susceptibles de ser finançats en la 

prioritat d'inversió 8.1; i accions de capacitació i formació dels gestors de la Xarxa 

Natura 2000, així com altres gestors o entitats amb competències als espais de la Xarxa, 

susceptibles de ser finançades a la prioritat d'inversió 10.3 . 
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Finalment, en relació amb el Programa LIFE, aquest Programa Operatiu vetllarà per la 

complementarietat i la coordinació amb aquest programa, en particular, amb els projectes 

integrats LIFE a les àrees de la natura i la biodiversitat, l'aigua, els residus, l'aire , la 

mitigació del canvi climàtic i la seva adaptació. Aquesta coordinació es durà a terme 

mitjançant mesures com ara el foment del finançament d'activitats a través del PO que 

complementin els projectes integrats en el marc del Programa LIFE, així com promovent 

la utilització de solucions, mètodes i plantejaments validats en el marc de LIFE ( com a 

inversions en infraestructura ecològica, eficiència energètica, innovació ecològica, 

solucions basades en ecosistemes i l'adopció de tecnologies innovadores en aquests 

àmbits). Els plans, programes o estratègies sectorials corresponents (inclosos els marcs 

d'acció prioritària, els plans hidrològics de conca, els plans de gestió de residus, els plans 

de reducció del canvi climàtic o les estratègies d'adaptació al canvi climàtic) serviran de 

marc de coordinació 
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9. CONDICIONS EX ANTE 

 

9.1 Condicions ex ante 

Informació relativa a l'avaluació de l'aplicabilitat i el compliment de les condicions ex 

ante (opcional). 

[No escau] 

 

Quadre 24: Condicions ex-ante aplicables i avaluació del seu compliment 
Condició ex-ante Eixos prioritaris als quals 

s'aplica la condició 

Compliment de la 

condició ex ante 

(sí/no/parcialment) 

T . 08.1 – S'han dissenyat polítiques actives 

del mercat de treball que s'apliquen a la llum 

de les orientacions per a les polítiques 

d'ocupació. 

1A - Foment de l'ocupació 

sostenible i de qualitat i de la 

mobilitat laboral a regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

Sí 

T . 08.2 - Treball per compte propi, esperit 

empresarial i creació dempreses: Existència 

dun marc estratègic per a la creació inclusiva 

dempreses emergents. 

1A - Foment de l'ocupació 

sostenible i de qualitat i de la 

mobilitat laboral a regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

Sí 

T . 08.3 - Les institucions del mercat de 

treball són modernitzades i reforçades a la 

llum de les orientacions per a les polítiques 

de treball. Les reformes de les institucions 

del mercat de treball aniran precedides d'un 

marc polític estratègic clar i una avaluació ex 

ante, en què també es tingui en compte la 

dimensió de gènere. 

1A - Foment de l'ocupació 

sostenible i de qualitat i de la 

mobilitat laboral a regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

Sí 

T . 09.1 - Existència i aplicació d'un marc 

estratègic nacional per a la reducció de la 

pobresa, que té com a objecte la inclusió 

activa de les persones excloses del mercat 

laboral a la llum de les orientacions per a les 

polítiques d'ocupació. 

2A - Promoure la inclusió 

social, lluitar contra la pobresa i 

qualsevol forma de 

discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

Sí 

T . 09.3 – Sanitat: Existència d'un marc 

estratègic nacional o regional en matèria de 

salut dins dels límits de l'article 168 del 

TFUE que garanteix la sostenibilitat 

econòmica. 

2A - Promoure la inclusió 

social, lluitar contra la pobresa i 

qualsevol forma de 

discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

Sí 

T . 10.3 - Aprenentatge permanent: 

Existència d'un marc estratègic nacional i/o 

regional en matèria d'aprenentatge permanent 

dins els límits de l'article 165 del TFUE. 

3A - Inversió en educació, 

formació i millora de les 

competències professionals i 

l'aprenentatge permanent a 

regions més desenvolupades 

amb taxa de cofinançament del 

50% del FSE 

 

Sí 

G. _ 1 - Existència de capacitat 

administrativa per a l'execució i l'aplicació de 

la legislació i la política de la Unió contra la 

discriminació en l'àmbit dels Fons EIE. 

1A - Foment de l'ocupació 

sostenible i de qualitat i de la 

mobilitat laboral a regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

2A - Promoure la inclusió 

social, lluitar contra la pobresa i 

qualsevol forma de 

discriminació en regions més 

Sí 
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Condició ex-ante Eixos prioritaris als quals 

s'aplica la condició 

Compliment de la 

condició ex ante 

(sí/no/parcialment) 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

3A - Inversió en educació, 

formació i millora de les 

competències professionals i 

l'aprenentatge permanent a 

regions més desenvolupades 

amb taxa de cofinançament del 

50% del FSE 

 

G. _ 2 - Existència de capacitat 

administrativa per a l'execució i l'aplicació de 

la legislació i la política de la Unió sobre 

igualtat de gènere en l'àmbit dels Fons EIE. 

1A - Foment de l'ocupació 

sostenible i de qualitat i de la 

mobilitat laboral a regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

2A - Promoure la inclusió 

social, lluitar contra la pobresa i 

qualsevol forma de 

discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

3A - Inversió en educació, 

formació i millora de les 

competències professionals i 

l'aprenentatge permanent a 

regions més desenvolupades 

amb taxa de cofinançament del 

50% del FSE 

 

Sí 

G. _ 3 - Existència de capacitat 

administrativa per a l'execució i l'aplicació de 

la Convenció de les Nacions Unides sobre 

els drets de les persones amb discapacitat en 

l'àmbit dels Fons EIE de conformitat amb la 

Decisió 2010/48/CE del Consell. 

1A - Foment de l'ocupació 

sostenible i de qualitat i de la 

mobilitat laboral a regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

2A - Promoure la inclusió 

social, lluitar contra la pobresa i 

qualsevol forma de 

discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

3A - Inversió en educació, 

formació i millora de les 

competències professionals i 

l'aprenentatge permanent a 

regions més desenvolupades 

amb taxa de cofinançament del 

50% del FSE 

 

Sí 

G. _ 4 - Existència de disposicions per a 

laplicació efectiva de la legislació de la Unió 

en matèria de contractació pública en làmbit 

dels Fons EIE. 

1A - Foment de l'ocupació 

sostenible i de qualitat i de la 

mobilitat laboral a regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

2A - Promoure la inclusió 

social, lluitar contra la pobresa i 

qualsevol forma de 

Sí 
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Condició ex-ante Eixos prioritaris als quals 

s'aplica la condició 

Compliment de la 

condició ex ante 

(sí/no/parcialment) 

discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

3A - Inversió en educació, 

formació i millora de les 

competències professionals i 

l'aprenentatge permanent a 

regions més desenvolupades 

amb taxa de cofinançament del 

50% del FSE 

 

G. _ 5 - Existència de disposicions per a 

l'aplicació efectiva de la legislació de la Unió 

sobre ajuts d'Estat a l'àmbit dels Fons EIE. 

1A - Foment de l'ocupació 

sostenible i de qualitat i de la 

mobilitat laboral a regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

2A - Promoure la inclusió 

social, lluitar contra la pobresa i 

qualsevol forma de 

discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

3A - Inversió en educació, 

formació i millora de les 

competències professionals i 

l'aprenentatge permanent a 

regions més desenvolupades 

amb taxa de cofinançament del 

50% del FSE 

 

Sí 

G. _ 6 - Existència de disposicions per a 

l'aplicació efectiva de la legislació de la Unió 

sobre medi ambient relacionada amb l'EIA i 

l'EEM. 

1A - Foment de l'ocupació 

sostenible i de qualitat i de la 

mobilitat laboral a regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

2A - Promoure la inclusió 

social, lluitar contra la pobresa i 

qualsevol forma de 

discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

3A - Inversió en educació, 

formació i millora de les 

competències professionals i 

l'aprenentatge permanent a 

regions més desenvolupades 

amb taxa de cofinançament del 

50% del FSE 

 

Sí 

G. _ 7 - Existència d'una base estadística que 

permeti avaluar l'eficàcia i l'impacte dels 

programes. Existència d'un sistema 

d'indicadors de resultats que permeti 

seleccionar les mesures que contribueixin 

més eficaçment a obtenir els resultats 

esperats, fer un seguiment dels avenços i fer 

1A - Foment de l'ocupació 

sostenible i de qualitat i de la 

mobilitat laboral a regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

2A - Promoure la inclusió 

social, lluitar contra la pobresa i 

Sí 



                       

 Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-2020  

   
208 

 

Condició ex-ante Eixos prioritaris als quals 

s'aplica la condició 

Compliment de la 

condició ex ante 

(sí/no/parcialment) 

l'avaluació d'impacte. qualsevol forma de 

discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de 

cofinançament del 50% del FSE 

 

3A - Inversió en educació, 

formació i millora de les 

competències professionals i 

l'aprenentatge permanent a 

regions més desenvolupades 

amb taxa de cofinançament del 

50% del FSE 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

T . 08.1 – 

S'han 

dissenyat 

polítiques 

actives del 

mercat de 

treball que 

s'apliquen a la 

llum de les 

orientacions 

per a les 

polítiques 

d'ocupació. 

1 - Els serveis 

d'ocupació tenen 

capacitat d'oferir i 

ofereixen: serveis 

personalitzats i 

mesures actives i 

preventives del 

mercat de treball 

en una fase 

primerenca 

accessibles per a 

tots els 

demandants 

d'ocupació, 

prestant especial 

atenció a les 

persones amb 

més risc 

d'exclusió social, 

incloses les 

pertanyents a 

comunitats 

marginades; 

Present Reial decret llei 3/2011, de 18 de febrer Reial decret llei 8/2014 que modifica la Llei 

56/2003 d'Ocupació Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2014-2016. Portal 

Únic d'Ocupació i Autoocupació Llei 3/2012, de 6 de juliol, Programa PREPARA Portal 

del Sistema Nacional d'Ocupació Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2013-

2016 Estratègia Catalunya 2020 ECO 2012-2020 PDPO 2014-2016 Acord Marc de 

col·laboració de Serveis Públics d'Ocupació amb agències privades de col·locació 

A nivell autonòmic, 

El SOC ofereix 

serveis a persones i 

empreses, de 

caràcter general 

(orientació, 

formació, 

contractació, 

emprenedoria, 

igualtat, mobilitat, 

etc.) i de caràcter 

específic, als 

col·lectius, sectors 

productius i 

territoris més 

desafavorits. 

70 oficines de treball 

ofereixen informació 

sobre les noves 

ofertes de feina, així 

com 217 centres 

especials de treball 

ho fan per a 

col·lectius amb 

dificultats d'inserció 

especials 

El Portal gratuït 

Feina Activa integra 

les ofertes 

d'empreses i altres 

portals privats 

d'ocupació que han 

signat conveni amb 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

el SOC. 

 

T . 08.1 – 

S'han 

dissenyat 

polítiques 

actives del 

mercat de 

treball que 

s'apliquen a la 

llum de les 

orientacions 

per a les 

polítiques 

d'ocupació. 

2 - Els serveis 

d'ocupació tenen 

capacitat d'oferir i 

ofereixen: 

informació 

exhaustiva i 

transparent sobre 

nous llocs de 

treball vacants i 

oportunitats 

d'ocupació tenint 

en compte les 

necessitats 

canviants del 

mercat laboral. 

Present Reial decret llei 3/2011, de 18 de febrer Reial decret llei 8/2014 que modifica la Llei 

56/2003 d'Ocupació Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2014-2016. Portal 

Únic d'Ocupació i Autoocupació Llei 3/2012, de 6 de juliol, Programa PREPARA Portal 

del Sistema Nacional d'Ocupació Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2013-

2016 Estratègia Catalunya 2020 ECO 2012-2020 PDPO 2014-2016 Acord Marc de 

col·laboració de Serveis Públics d'Ocupació amb agències privades de col·locació 

El mes de juliol de 

2014 es va posar en 

marxa el Portal Únic 

d'Ocupació i 

Autoocupació, on es 

registren en temps 

real totes les ofertes 

i demandes 

d'ocupació a les 

bases de dades del 

sistema d'informació 

dels serveis públics 

d'ocupació. A nivell 

autonòmic, El SOC 

ofereix serveis a 

persones i empreses, 

de caràcter general 

(orientació, 

formació, 

contractació, 

emprenedoria, 

igualtat, mobilitat, 

etc.) i de caràcter 

específic, als 

col·lectius, sectors 

productius i 

territoris més 

desafavorits. 

70 oficines de treball 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

ofereixen informació 

sobre les noves 

ofertes de feina, així 

com 217 centres 

especials de treball 

ho fan per a 

col·lectius amb 

dificultats d'inserció 

especials 

El Portal gratuït 

Feina Activa integra 

les ofertes 

d'empreses i altres 

portals privats 

d'ocupació que han 

signat conveni amb 

el SOC. 

 

T . 08.1 – 

S'han 

dissenyat 

polítiques 

actives del 

mercat de 

treball que 

s'apliquen a la 

llum de les 

orientacions 

per a les 

polítiques 

d'ocupació. 

3 - Els serveis 

docupació han 

establert acords 

de cooperació, 

formals o 

informals, amb 

les parts 

interessades 

pertinents. 

Present Reial decret llei 3/2011, de 18 de febrer Reial decret llei 8/2014 que modifica la Llei 

56/2003 d'Ocupació Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2014-2016. Portal 

Únic d'Ocupació i Autoocupació Llei 3/2012, de 6 de juliol, Programa PREPARA Portal 

del Sistema Nacional d'Ocupació Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2013-

2016 Estratègia Catalunya 2020 ECO 2012-2020 PDPO 2014-2016 Acord Marc de 

col·laboració de Serveis Públics d'Ocupació amb agències privades de col·locació 

A nivell autonòmic, 

el Portal gratuït 

Feina Activa integra 

les ofertes 

d'empreses i altres 

portals privats 

d'ocupació que han 

signat conveni amb 

el SOC. 

L'Àrea d'Empresa 

del SOC aproxima i 

intermèdia els 

serveis dels dos ens. 

El Programa “Forma 

i Insereix”, facilita 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

finançament a 

empreses que 

necessiten contractar 

personal o 

requalificar personal 

propi. 

El Programa “Xarxa 

empreses amb 

compromís” té com 

a objectiu principal 

crear una xarxa 

publicoprivada entre 

empreses i la 

Generalitat de 

Catalunya per 

intentar donar suport 

a la millora de 

l'ocupabilitat de la 

població activa de 

Catalunya. 

A més, com ja hem 

esmentat, els agents 

socials formen part 

del Consell de 

Direcció del SOC on 

s'aproven les 

polítiques públiques 

d'ocupació que es 

posen en marxa 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

T . 08.2 - 

Treball per 

compte propi, 

esperit 

empresarial i 

creació 

dempreses: 

Existència dun 

marc 

estratègic per a 

la creació 

inclusiva 

dempreses 

emergents. 

1 - Hi ha un marc 

estratègic per a 

l'ajuda inclusiva a 

empreses 

emergents, amb 

els elements 

següents: 

Present Reial decret llei 19/2012 Llei 14/2013, de suport als emprenedors Sistema CIRCE Pla 

d'acció per a la reducció de càrregues administratives i la millora de la regulació 

Plataforma electrònica d'intercanvi d'informació Tramitació Telemàtica de les Societats 

de Responsabilitat Limitada i de les Limitades de Nova Empresa Pla de Govern de la 

Generalitat de Catalunya 2013-2016 Estratègia Catalunya 2020 Acord de Govern sobre 

la Finestreta Única Empresarial i Pla detallat per a la seva implantació 

 

T . 08.2 - 

Treball per 

compte propi, 

esperit 

empresarial i 

creació 

dempreses: 

Existència dun 

marc 

estratègic per a 

la creació 

inclusiva 

dempreses 

emergents. 

2 - s'han establert 

mesures amb la 

finalitat de reduir 

el temps i els 

costos de creació 

d'una empresa 

tenint en compte 

els objectius de la 

iniciativa SBA; 

Present Reial decret llei 19/2012 Llei 14/2013, de suport als emprenedors Sistema CIRCE Pla 

d'acció per a la reducció de càrregues administratives i la millora de la regulació 

Plataforma electrònica d'intercanvi d'informació Tramitació Telemàtica de les Societats 

de Responsabilitat Limitada i de les Limitades de Nova Empresa Pla de Govern de la 

Generalitat de Catalunya 2013-2016 Estratègia Catalunya 2020 Acord de Govern sobre 

la Finestreta Única Empresarial i Pla detallat per a la seva implantació 

És una competència 

compartida entre 

l'AGE i les CCAA. 

En concret, les 

CCAA tenen la 

competència de la 

promoció econòmica 

i foment empresarial 

a la regió, així com 

la concessió de 

llicències per a 

certes activitats 

industrials. Per part 

seva, l'Estat duu a 

terme funcions de 

coordinació en 

aquesta matèria. La 

coordinació es duu a 

terme a través de la 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

Conferència 

Sectorial de la 

PIME. 

La normativa 

nacional existent 

garanteix l'accés a 

l'emprenedoria en 

condicions d'igualtat 

per a tothom. 

La Llei 14/2013, de 

27 de setembre, de 

suport als 

emprenedors i la 

seva 

internacionalització, 

pretén facilitar tota 

l'activitat 

emprenedora i 

empresarial A nivell 

autonòmic, el 

Govern de la 

Generalitat de 

Catalunya va 

aprovar el setembre 

de 2011 el Pla per a 

la implantació de la 

Finestreta Única 

Empresarial (FUE), 

a través del qual es 

vol impulsar el canvi 

de model de relació 

entre les empreses i 

lAdministració. 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

T . 08.2 - 

Treball per 

compte propi, 

esperit 

empresarial i 

creació 

dempreses: 

Existència dun 

marc 

estratègic per a 

la creació 

inclusiva 

dempreses 

emergents. 

3 - s'han establert 

mesures amb la 

finalitat de reduir 

el termini 

d'obtenció de les 

llicències i els 

permisos per 

iniciar i exercir 

l'activitat 

específica d'una 

empresa tenint en 

compte els 

objectius de la 

iniciativa SBA; 

Present Reial decret llei 19/2012 Llei 14/2013, de suport als emprenedors Sistema CIRCE Pla 

d'acció per a la reducció de càrregues administratives i la millora de la regulació 

Plataforma electrònica d'intercanvi d'informació Tramitació Telemàtica de les Societats 

de Responsabilitat Limitada i de les Limitades de Nova Empresa Pla de Govern de la 

Generalitat de Catalunya 2013-2016 Estratègia Catalunya 2020 Acord de Govern sobre 

la Finestreta Única Empresarial i Pla detallat per a la seva implantació 

És una competència 

compartida entre 

l'AGE i les CCAA. 

En concret, les 

CCAA tenen la 

competència de la 

promoció econòmica 

i foment empresarial 

a la regió, així com 

la concessió de 

llicències per a 

certes activitats 

industrials. Per part 

seva, l'Estat duu a 

terme funcions de 

coordinació en 

aquesta matèria. La 

coordinació es duu a 

terme a través de la 

Conferència 

Sectorial de la 

PIME. 

La normativa 

nacional existent 

garanteix l'accés a 

l'emprenedoria en 

condicions d'igualtat 

per a tothom . 

La Llei 14/2013, de 

27 de setembre, de 

suport als 

emprenedors i la 

seva 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

internacionalització, 

pretén facilitar tota 

l'activitat 

emprenedora i 

empresarial A nivell 

autonòmic, el 

Govern de la 

Generalitat de 

Catalunya va 

aprovar el setembre 

de 2011 el Pla per a 

la implantació de la 

Finestreta Única 

Empresarial (FUE), 

a través del qual es 

vol impulsar el canvi 

de model de relació 

entre les empreses i 

lAdministració. 

T . 08.2 - 

Treball per 

compte propi, 

esperit 

empresarial i 

creació 

dempreses: 

Existència dun 

marc 

estratègic per a 

la creació 

inclusiva 

dempreses 

emergents. 

4 - mesures 

destinades a posar 

en relació serveis 

de 

desenvolupament 

empresarial 

adequats amb els 

serveis financers 

(accés al capital), 

de les quals es 

beneficien també, 

si cal, les zones o 

els grups 

desafavorits. 

Present Oficines Finestreta Única Empresarial Línies de suport financer a PIMES i emprenedors 

Acord de Govern 92/2012 de creació de Catalunya Emprèn Resolució EMO/2098/2012 

(ajudes a Xarxa d'Assessors Financers). Resolució EMO/2781/2012 (ajudes a Xarxa 

d'Inversors Privats) Ordre EMO/167/2012 (garanties, autònoms i comerços). Ordre 

EMO/336/2012 (suport als programes locals d'assessorament empresarial) Convenis amb 

entitats financeres, programa de suport a l'economia social i programa Fes Coop 

A nivell autonòmic, 

al Pla de Govern de 

la Generalitat de 

Catalunya 2013-

2016, dins de l'eix 1 

Recuperació 

econòmica i creació 

d'ocupació, 

s'estableix com a 

objectiu el foment 

del treball autònom, 

l'emprenedoria i les 

petites i mitjanes 

empreses per a la 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

promoció i 

diversificació 

econòmica com a 

element bàsic per a 

la creació 

docupació. 

El 13 de març del 

2012 el Govern va 

aprovar el programa 

Catalunya Emprèn 

(Catalunya 

Emprende) destinat 

a activar totes les 

capacitats del país 

per crear noves 

empreses i generar 

ocupació. 

 

T . 08.3 - Les 

institucions 

del mercat de 

treball són 

modernitzades 

i reforçades a 

la llum de les 

orientacions 

per a les 

polítiques de 

treball. Les 

reformes de 

les institucions 

del mercat de 

treball aniran 

1 - Mesures 

destinades a 

reformar els 

serveis 

d'ocupació, 

perquè tinguin la 

capacitat d' oferir: 

serveis 

personalitzats i 

mesures actives i 

preventives del 

mercat de treball 

en una fase 

primerenca 

accessibles per a 

Present Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2014-2016 Catàleg comú de serveis 

d'ocupació. Portal Únic d'Ocupació Acord Marc de col·laboració publicoprivada amb 

agències de col·locació Pla Anual de Política d'Ocupació Pla de Govern de la Generalitat 

de Catalunya 2013-2016 Estratègia Catalunya 2020 Pla general d'ocupació de Catalunya 

- Estratègia catalana per a l'ocupació 2012-2020 PDPO 2014-2016 Llei 13/2015 

d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 

L'Estratègia 

Espanyola 

d'Activació per a 

l'Ocupació 2014-

2016 aborda 

específicament la 

personalització dels 

serveis d'ocupació, 

convertint-lo en un 

dels eixos dels 

objectius 

estructurals comuns 

a tot el territori. Així 

mateix, certs 

col·lectius 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

precedides 

d'un marc 

polític 

estratègic clar 

i una avaluació 

ex ante, en què 

també es 

tingui en 

compte la 

dimensió de 

gènere. 

tots els 

demandants 

d'ocupació, 

prestant una 

atenció especial a 

les persones amb 

major risc 

d'exclusió social, 

incloses les que 

pertanyen a 

comunitats 

marginades; 

especialment 

vulnerables són 

objectius estratègics 

de l'Estratègia: 

joves, més grans de 

55 anys i aturats de 

llarga durada. 

Aquest conjunt 

d'objectius ja s'ha 

tingut en compte per 

a la distribució del 

40% fons al PAPE 

2014, percentatge 

que passarà al 60% 

al PAPE 2015. 

A nivell autonòmic, 

les 70 oficines de 

treball del SOC 

ofereixen orientació 

inicial i informació 

sobre les 

oportunitats de 

feina. També 

s'ofereixen 

programes específics 

per als col·lectius 

més desafavorits: les 

persones joves amb 

baix nivell de 

formació, persones 

amb discapacitat i 

les persones 

aturades de llarga 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

durada. 

Totes les persones 

inscrites al SOC 

com a demandants 

d'ocupació, reben 

orientació 

professional en el 

termini màxim d'1 

mes 

T . 08.3 - Les 

institucions 

del mercat de 

treball són 

modernitzades 

i reforçades a 

la llum de les 

orientacions 

per a les 

polítiques de 

treball. Les 

reformes de 

les institucions 

del mercat de 

treball aniran 

precedides 

d'un marc 

polític 

estratègic clar 

i una avaluació 

ex ante, en què 

també es 

tingui en 

compte la 

2 - Mesures 

destinades a 

reformar els 

serveis 

docupació, 

perquè tinguin la 

capacitat doferir: 

informació 

exhaustiva i 

transparent sobre 

nous llocs de 

treball vacants i 

oportunitats 

docupació, tenint 

en compte les 

necessitats 

canviants del 

mercat laboral. 

Present Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2014-2016 Catàleg comú de serveis 

d'ocupació. Portal Únic d'Ocupació Acord Marc de col·laboració publicoprivada amb 

agències de col·locació Pla Anual de Política d'Ocupació Pla de Govern de la Generalitat 

de Catalunya 2013-2016 Estratègia Catalunya 2020 Pla general d'ocupació de Catalunya 

- Estratègia catalana per a l'ocupació 2012-2020 PDPO 2014-2016 Llei 13/2015 

d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 

El juliol de 2014 es 

va posar en marxa el 

Portal Únic 

d'Ocupació, on es 

registren en temps 

real totes les ofertes 

i demandes 

d'ocupació a les 

bases de dades del 

sistema d'informació 

dels serveis públics 

d'ocupació. 

De mica en mica 

s'estan incorporant a 

aquest Portal Únic d' 

Ocupació altres 

ofertes d'ocupació 

(ofertes presentades 

directament per 

ocupadors, ofertes 

públiques 

d'ocupació, ofertes 

d'agències de 

col·locació, etc.), en 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

dimensió de 

gènere. 

estreta cooperació 

amb totes les parts 

implicades en aquest 

procés. 

De les ofertes 

incloses fins ara 

s'inclou informació 

sobre el sector o 

subsector i el nivell 

de formació 

requerits per cobrir-

les. 

A nivell autonòmic, 

el SOC gestiona les 

ofertes de feina a 

través de les 70 

oficines, on hi ha un 

tècnic especialista 

en la gestió 

d'ofertes. 

Paral·lelament, el 

servei públic té a 

disposició 

d'empreses i 

persones 

treballadores el 

portal gratuït Feina 

Activa (Treball 

Actiu). 

T . 08.3 - Les 

institucions 

del mercat de 

treball són 

3 - La reforma 

dels serveis 

docupació 

inclourà la 

Present Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2014-2016 Catàleg comú de serveis 

d'ocupació. Portal Únic d'Ocupació Acord Marc de col·laboració publicoprivada amb 

agències de col·locació Pla Anual de Política d'Ocupació Pla de Govern de la Generalitat 

Cada any el SEPE, 

mitjançant l'Ordre 

de distribució de 

fons, assigna unes 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

modernitzades 

i reforçades a 

la llum de les 

orientacions 

per a les 

polítiques de 

treball. Les 

reformes de 

les institucions 

del mercat de 

treball aniran 

precedides 

d'un marc 

polític 

estratègic clar 

i una avaluació 

ex ante, en què 

també es 

tingui en 

compte la 

dimensió de 

gènere. 

creació de xarxes 

de cooperació, 

formals o 

informals, amb 

les parts 

interessades 

pertinents. 

de Catalunya 2013-2016 Estratègia Catalunya 2020 Pla general d'ocupació de Catalunya 

- Estratègia catalana per a l'ocupació 2012-2020 PDPO 2014-2016 Llei 13/2015 

d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 

partides 

pressupostàries a les 

CC.AA. per a 

l'execució de les 

polítiques actives 

d'ocupació. 

A nivell autonòmic, 

els acords entre parts 

interessades es 

fomenten des de 

l'Àrea d'empresa del 

SOC, que fa un 

apropament i una 

cerca de 

compromisos amb 

les empreses 

catalanes. 

Altres exemples de 

programa que el 

SOC ofereix 

anualment i que 

comporten també un 

compromís 

empresarial són el 

denominat Forma i 

Insereix (Forma i 

Insereix) i la Xarxa 

d'empreses amb 

compromís (Xarxa 

d'empreses amb 

compromís). 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

T . 09.1 - 

Existència i 

aplicació d'un 

marc 

estratègic 

nacional per a 

la reducció de 

la pobresa, que 

té com a 

objecte la 

inclusió activa 

de les persones 

excloses del 

mercat laboral 

a la llum de les 

orientacions 

per a les 

polítiques 

d'ocupació. 

1 - Hi ha un marc 

estratègic 

nacional per a la 

reducció de la 

pobresa, que té 

per objecte la 

inclusió activa, 

que: 

Present Estatal: Pla Nacional d'Acció per a la Inclusió Social 2013-2016 Estratègia espanyola 

sobre discapacitat 2012-2020. Autonòmica: Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 

2013-2016 Estratègia Catalunya 2020 PDPO 2014-2016 Llei 27/2002, empreses 

d'inserció laboral Decret 277/2003, Registre d'empreses d'inserció Llei 10/1997, RMI 

lluita contra la pobresa i per la inclusió social 2015-2016 Llei 13/2010, Pla Estadístic de 

Catalunya Llei 12/2007, Serveis Socials 

 

T . 09.1 - 

Existència i 

aplicació d'un 

marc 

estratègic 

nacional per a 

la reducció de 

la pobresa, que 

té com a 

objecte la 

inclusió activa 

de les persones 

excloses del 

mercat laboral 

2 - ofereix dades 

concretes 

suficients per a 

l'elaboració de 

polítiques de 

reducció de la 

pobresa i el 

seguiment dels 

canvis; 

Present Estatal: Pla Nacional d'Acció per a la Inclusió Social 2013-2016 Estratègia espanyola 

sobre discapacitat 2012-2020. Autonòmica: Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 

2013-2016 Estratègia Catalunya 2020 PDPO 2014-2016 Llei 27/2002, empreses 

d'inserció laboral Decret 277/2003, Registre d'empreses d'inserció Llei 10/1997, RMI 

lluita contra la pobresa i per la inclusió social 2015-2016 Llei 13/2010, Pla Estadístic de 

Catalunya Llei 12/2007, Serveis Socials 

L'Informe Nacional 

Social recolza la 

seva estratègia en 

una anàlisi de 

context 

socioeconòmic lligat 

a la protecció social 

i la inclusió social 

(apartat I). A més, 

com a annex 

incorpora els 

indicadors de 

context de nacions i 

europeus més 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

a la llum de les 

orientacions 

per a les 

polítiques 

d'ocupació. 

rellevants en termes 

d'inclusió social des 

del 2005 al 2011. 

El PNR 2013 

contempla noves 

polítiques d'inclusió 

social activa que es 

dirigiran a (i) 

promoure la inserció 

laboral i (ii) 

proporcionar uns 

serveis bàsics 

necessaris per a 

qualsevol ciutadà. 

L'Estratègia 

Espanyola sobre 

Discapacitat 2012-

2020 té un 

diagnòstic de la 

situació de partida 

basat també en 

dades estadístiques. 

A nivell autonòmic, 

el Govern de la 

Generalitat de 

Catalunya, a través 

del Departament de 

Benestar Social i 

Família, treballa i 

planifica considerant 

els indicadors 

establerts al Pla 

d'Acció per a la 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

lluita contra la 

pobresa i per la 

Inclusió social 2015-

2016. 

 

T . 09.1 - 

Existència i 

aplicació d'un 

marc 

estratègic 

nacional per a 

la reducció de 

la pobresa, que 

té com a 

objecte la 

inclusió activa 

de les persones 

excloses del 

mercat laboral 

a la llum de les 

orientacions 

per a les 

polítiques d' 

ocupació. 

3 - conté mesures 

de suport per 

assolir l'objectiu 

nacional en 

matèria de 

pobresa i exclusió 

social (definit al 

programa 

nacional de 

reforma), que 

comprèn la 

promoció de les 

oportunitats 

d'ocupació 

sostenible i de 

qualitat per a 

persones amb alt 

risc d'exclusió 

social, incloses 

les pertanyents a 

comunitats 

marginades; 

Present Estatal S'està elaborant un informe nacional social que serà l'estratègia del Govern en 

matèria d'inclusió social. Pla d'Acció per a la Inclusió Social 2013-2016 Autonòmica Pla 

de Govern de la Generalitat de Catalunya 2013-2016 Estratègia Catalunya 2020 PDPO 

2014-2016 Llei 27/2002, empreses d'inserció laboral /1997, RMI 

A nivell autonòmic, 

al Pla de Govern de 

la Generalitat de 

Catalunya 2013-

2016, dins de l'eix 2 

Cohesió social i 

serveis d'interès 

públic, s'estableix 

com a objectiu 

potenciar la lluita 

contra l'exclusió 

social, reduint el 

nombre de persones 

en risc de pobresa i 

impulsant un pacte 

per a la lluita contra 

la pobresa a 

Catalunya”. 

La DGESCTA 

(Direcció General 

d'Economia Social i 

Cooperativa i 

Treball Autònom) 

desenvolupa 

mesures per assolir 

el compliment de les 

finalitats 

esmentades: 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

-Programes d'ajuts a 

la contractació de 

persones en risc 

d'exclusió per part 

de les empreses 

d'inserció, per a la 

seva posterior 

integració a 

l'empresa ordinària 

-Programa dajuts a 

la contractació de 

tècnics dinserció i 

producció per a les 

empreses dinserció 

que realitzen un 

acompanyament 

especialitzat a les 

persones 

treballadores 

-Itineraris integrats 

dinserció laboral per 

a persones 

perceptores de la 

Renda Mínima 

dInserció i amb 

capacitats dinserció 

laboral 

 

T . 09.1 - 

Existència i 

aplicació d'un 

marc 

estratègic 

4 - implica les 

parts interessades 

pertinents en la 

lluita contra la 

pobresa; 

Present Estatal Pla d'Acció per a la Inclusió Social 2013-2016 Autonòmica Pla de Govern de la 

Generalitat de Catalunya 2013-2016 Estratègia Catalunya 2020 PDPO 2014-2016 Llei 

27/2002, empreses d'inserció laboral 10/1997, RMI Pla d'Acció per a la lluita contra la 

pobresa i per la inclusió social 2015-2016 Plans locals d'inclusió social (PLIS) 

A nivell autonòmic, 

el Pla d'Acció per a 

la lluita contra la 

pobresa i la inclusió 

social 2015-2016 



                       

 Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-2020     
226 

 

Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

nacional per a 

la reducció de 

la pobresa, que 

té com a 

objecte la 

inclusió activa 

de les persones 

excloses del 

mercat laboral 

a la llum de les 

orientacions 

per a les 

polítiques 

d'ocupació. 

permetrà dissenyar 

eines i mecanismes 

d'intervenció per 

reduir la pobresa. La 

gravetat del moment 

obliga a una 

actuació conjunta de 

país en què 

administracions -

locals i 

autonòmiques-, 

grups parlamentaris, 

societat civil i 

iniciativa privada 

social arribin al 

compromís que 

defensi la 

coresponsabilitat, la 

participació i la 

col·laboració de tota 

la ciutadania per a 

una societat més 

cohesionada. 

El document preveu 

mesures daplicació 

immediata, com la 

constitució de la 

Taula de distribució 

daliments. Ha estat 

elaborat amb la 

col·laboració de les 

entitats del tercer 

sector social i de les 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

entitats 

municipalistes, 

representants de 

l'administració local 

de Catalunya i dels 

serveis socials 

bàsics. 

T . 09.1 - 

Existència i 

aplicació d'un 

marc 

estratègic 

nacional per a 

la reducció de 

la pobresa, que 

té com a 

objecte la 

inclusió activa 

de les persones 

excloses del 

mercat laboral 

a la llum de les 

orientacions 

per a les 

polítiques 

d'ocupació. 

5 - segons les 

necessitats 

identificades, 

inclou mesures 

per canviar 

lassistència 

institucional per 

una assistència de 

caràcter local; 

Present Estatal Pla Nacional d'Acció per a la Inclusió Social 2013-2016 Autonòmica Plans locals 

d'inclusió social (PLIS) 

A nivell autonòmic, 

mitjançant els plans 

locals d'inclusió i 

cohesió social es 

dissenyen i 

implanten accions 

prioritàries 

consensuades pels 

agents socials de 

cada territori sobre 

la base de la 

diagnosi prèvia i els 

recursos existents. 

També s'impulsen 

polítiques a nivell 

local per minimitzar 

els factors de risc i 

potenciar i assentar 

aquells aspectes que 

eviten caure en 

situacions 

d'exclusió. Amb els 

plans locals 

d‟inclusió social es 

contribueix a 

avançar 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

col·lectivament cap 

a una societat més 

solidària, inclusiva i 

amb més cohesió 

social. Lexistència 

dels PLIS permet 

garantir el 

compliment del 

criteri dassistència 

de caràcter local. 

T . 09.1 - 

Existència i 

aplicació d'un 

marc 

estratègic 

nacional per a 

la reducció de 

la pobresa, que 

té com a 

objecte la 

inclusió activa 

de les persones 

excloses del 

mercat laboral 

a la llum de les 

orientacions 

per a les 

polítiques 

d'ocupació. 

6 - Les parts 

interessades 

pertinents, a 

petició pròpia, 

rebran, quan 

estigui justificat, 

suport per a la 

presentació de 

propostes de 

projectes i 

l'execució i la 

gestió dels 

projectes 

seleccionats. 

Present Estatal Pla Nacional d'Acció per a la Inclusió Social 2013-2016 Autonòmica Plans locals 

d'inclusió social (PLIS) 

A nivell autonòmic, 

mitjançant els plans 

locals d'inclusió i 

cohesió social es 

dissenyen i 

implanten accions 

prioritàries 

consensuades pels 

agents socials de 

cada territori sobre 

la base de la 

diagnosi prèvia i els 

recursos existents. 

També s'impulsen 

polítiques a nivell 

local per minimitzar 

els factors de risc i 

potenciar i assentar 

aquells aspectes que 

eviten caure en 

situacions 

d'exclusió. Amb els 

plans locals 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

d‟inclusió social es 

contribueix a 

avançar 

col·lectivament cap 

a una societat més 

solidària, inclusiva i 

amb més cohesió 

social. Lexistència 

dels PLIS permet 

garantir el 

compliment del 

criteri dassistència 

de caràcter local. 

T . 09.3 – 

Sanitat: 

Existència 

d'un marc 

estratègic 

nacional o 

regional en 

matèria de 

salut dins dels 

límits de l' 

article 168 del 

TFUE que 

garanteix la 

sostenibilitat 

econòmica. 

1 - Hi ha un marc 

estratègic 

nacional o 

regional en 

matèria de salut 

que conté: 

Present Estatal Llei 14/1986 General de Sanitat Llei 16/2003 de cohesió i qualitat del Sistema 

Nacional de Salut Llei 41/2002 reguladora de l'autonomia i els drets del pacient Llei 

33/2011 General de Salut Pública Estratègies de Salut del SNS. Estratègia de Promoció 

de la Salut i Prevenció al Sistema Nacional de Salut Autonòmica Pla de Govern de la 

Generalitat de Catalunya 2013-2016 Estratègia Catalunya 2020 

http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_Catalana/arxius/ECAT_2020.pdf 

A nivell estatal, hi 

ha un marc normatiu 

general que regula el 

Sistema Nacional de 

Salut i que queda 

recollit a la 

normativa estatal de 

referència. A nivell 

autonòmic, a 

Catalunya el 

Catsalud és 

l'organisme 

responsable de 

garantir la prestació 

de serveis i assignar 

un nivell de 

cobertura d'acord 

amb les 

circumstàncies 

personals 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

T . 09.3 – 

Sanitat: 

Existència 

d'un marc 

estratègic 

nacional o 

regional en 

matèria de 

salut dins dels 

límits de 

l'article 168 

del TFUE que 

garanteix la 

sostenibilitat 

econòmica. 

2 – mesures 

coordinades per 

millorar l'accés a 

serveis sanitaris; 

Present Llei 16/2003 de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut Llei 41/2002 reguladora 

de l'autonomia i els drets del pacient Llei 33/2011 General de Salut Pública Estratègies 

de Salut del SNS. Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció a l'SNS Pla de Govern 

de la Generalitat de Catalunya 2013-2016 Estratègia Catalunya 2020 Pla de Salut de 

Catalunya 2011-2015. Instrucció 10/12 de 30 d'agost (accés als serveis dels ciutadans 

estrangers empadronats a Catalunya) 

les CCAA són 

agents essencials en 

el Sistema Nacional 

de Salut, 

responsables de la 

gestió i aplicació de 

les prestacions 

sanitàries, així com 

de l'elaboració i 

l'execució dels plans 

d'inversió sanitaris. 

Per això 

desenvolupen la 

seva pròpia 

normativa i elaboren 

els seus plans 

regionals de salut. 

Per coordinar 

lactuació de les 

comunitats 

autònomes i 

lAdministració 

general de lEstat en 

matèria de salut, la 

llei crea el Consell 

Interterritorial del 

Sistema Nacional de 

Salut. 

T . 09.3 – 

Sanitat: 

Existència 

d'un marc 

estratègic 

3 - mesures 

destinades a 

estimular 

l'eficiència al 

sector sanitari, 

Present Estatal Reial decret llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del 

Sistema Nacional de Salut. Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el 

sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut 

d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries. Autonòmica Pla de 

A nivell estatal, hi 

ha un marc normatiu 

general que regula el 

Sistema Nacional de 

Salut i que queda 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

nacional o 

regional en 

matèria de 

salut dins dels 

límits de 

l'article 168 

del TFUE que 

garanteix la 

sostenibilitat 

econòmica. 

mitjançant 

l'adopció 

d'infraestructures 

i models de 

prestació de 

serveis; 

Govern de la Generalitat de Catalunya 2013-2016 Estratègia Catalunya 2020 Pla de Salut 

de Catalunya 2011-2015. 

recollit a la 

normativa estatal de 

referència. 

Així, a la Llei 

14/1986 es regula el 

reconeixement a tots 

els ciutadans del dret 

a la protecció de la 

salut. Es configura 

el Sistema Nacional 

de Salut i es regula 

el caràcter públic i la 

universalitat i 

gratuïtat del sistema; 

la definició dels 

drets i deures de 

ciutadans i poders 

públics en aquest 

àmbit; la 

descentralització 

política de la sanitat; 

la integració de les 

diferents estructures 

i serveis públics al 

servei de la salut al 

Sistema Nacional de 

Salut i la seva 

organització en 

àrees de salut. Així 

mateix, s'estableix 

que les CCAA són 

agents essencials en 

el Sistema Nacional 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

de Salut, 

responsables de la 

gestió i l'aplicació de 

les prestacions 

sanitàries, així com 

de l'elaboració i 

l'execució dels plans 

d'inversió sanitaris. 

Per això 

desenvolupen la 

seva pròpia 

normativa i elaboren 

els seus plans 

regionals 

T . 09.3 – 

Sanitat: 

Existència 

d'un marc 

estratègic 

nacional o 

regional en 

matèria de 

salut dins dels 

límits de 

l'article 168 

del TFUE que 

garanteix la 

sostenibilitat 

econòmica. 

4 - un sistema de 

seguiment i 

revisió. 

Present Estatal Llei 14/1986 General de Sanitat Llei16/2003 de cohesió i qualitat del Sistema 

Nacional de Salut Llei 33/2011 General de Salut Pública Reial decret llei 16/2012 de 

mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. Autonòmica 

Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2013-2016 Pla de Salut de Catalunya 2011-

2015. 

A nivell autonòmic, 

disposem de 

diferents sistemes de 

seguiment i revisió 

de les accions dutes 

a terme, (revisions 

sistemàtiques anuals 

i semestrals) tals 

com: 

- Memòria d'activitat 

anual del Catsalut, --

Memòria de 

l'activitat anual de 

les regions 

sanitàries; 

-Memòria dactivitat 

de les empreses 

públiques que 

col·laboren amb el 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

CatSalut; 

-Central de 

balanços, que és un 

instrument tècnic 

que permet conèixer 

levolució en el 

temps de la 

informació 

econòmica i 

financera dels 

hospitals i centres 

del SISCAT. 

- Central de 

resultats, que 

mesura, avalua i 

difon els resultats en 

salut i qualitat 

aconseguits pels 

diferents agents que 

integren el sistema 

sanitari 

- Observatori del 

Sistema de Salut de 

Catalunya 

T . 09.3 – 

Sanitat: 

Existència 

d'un marc 

estratègic 

nacional o 

regional en 

matèria de 

salut dins dels 

5 - L'Estat 

membre o la 

regió ha adoptat 

un marc en què es 

perfilen els 

recursos 

pressupostaris 

disponibles per a 

l'assistència 

Present Estatal Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament 

de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d'autonomia i es 

modifiquen determinades normes tributàries. Autonòmica Pla de Govern de la 

Generalitat de Catalunya 2011-2014) Estratègia Catalunya 2020 Pla de Salut de 

Catalunya 2011-2015. 

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/pla_de_salut_2011_2015 Pressupost anual 

de la Generalitat de Catalunya 

A nivell estatal, , 

El pressupost de la 

Generalitat de 

Catalunya i en 

conseqüència el 

pressupost de Salut 

es nodreix 

majoritàriament dels 

recursos aportats pel 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

límits de 

l'article 168 

del TFUE que 

garanteix la 

sostenibilitat 

econòmica. 

sanitària, amb 

caràcter indicatiu, 

i una 

concentració 

rendible de 

recursos a les 

necessitats 

prioritàries. 

model de 

finançament estatal 

de les comunitats 

autònomes, el qual 

assegura una 

suficiència de 

recursos estàtica i 

dinàmica per cobrir 

les necessitats 

prioritàries de la 

població . 

 

A nivell autonòmic, 

els departaments de 

Salut i Economia de 

Catalunya fan un 

seguiment mensual 

de l'evolució de la 

despesa. 

- El Pla de Salut de 

Catalunya sestableix 

com el pla estratègic 

que garanteix la 

reordenació dels 

recursos per 

prioritzar i donar 

una resposta àgil a 

les noves necessitats 

de la societat ia les 

malalties més 

comunes. Tot això 

en un marc evolutiu 

de sostenibilitat 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

econòmica que 

permeti conciliar la 

qualitat i els 

resultats en salut 

amb lequilibri 

econòmic i la 

cohesió social. 

 

T . 10.3 - 

Aprenentatge 

permanent: 

Existència 

d'un marc 

estratègic 

nacional i/o 

regional en 

matèria d' 

aprenentatge 

permanent 

dins els límits 

de l'article 165 

del TFUE. 

1 - Existència 

d'un marc 

estratègic 

nacional o 

regional per a 

l'aprenentatge 

permanent que 

inclou mesures 

destinades a: 

Present Llei 2/2011, d'Economia Sostenible Llei orgànica 5/2002, de les qualificacions i la 

formació professional Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2014-2016 Pla 

Estratègic Nacional d'Aprenentatge al llarg de la vida 2014-2016 Ordre EMO/286 2012 

Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2013-2016 Estratègia Catalunya 2020 Pla 

general d'ocupació de Catalunya - Estratègia catalana per a l'ocupació 2012-2020 PDPO 

2014-2016 III Pla General d'FP a Catalunya 2013-2016 

El Ministeri 

d'Educació, Cultura i 

Esport va aprovar el 

desembre del 2014 

el Pla Estratègic 

Nacional 

d'aprenentatge al 

llarg de la vida 

2014-2016. Aquest 

Pla, fruit de la 

col·laboració entre 

les administracions 

educatives 

territorials i el 

Ministeri dEducació, 

Cultura i Esport, té 

com a objectiu 

potenciar leducació i 

la formació dels 

ciutadans del nostre 

país al llarg de la 

vida. A més, es 

pretén que la 

participació en 

aquest estigui oberta 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

a altres 

administracions i 

organitzacions que 

tinguin entre les 

seves competències 

la formació 

permanent. 

T . 10.3 - 

Aprenentatge 

permanent: 

Existència 

d'un marc 

estratègic 

nacional i/o 

regional en 

matèria 

d'aprenentatge 

permanent 

dins els límits 

de l'article 165 

del TFUE. 

2 - donar suport a 

la creació i 

vinculació de 

serveis per a 

l'aprenentatge 

permanent (AP), 

inclosa la posada 

en pràctica i la 

millora de les 

capacitats 

(validació, 

orientació, 

educació i 

formació) que 

contemplen la 

participació de les 

parts interessades 

pertinents i la 

cooperació amb 

elles; 

Present Llei 2/2011, d'Economia Sostenible Llei orgànica 5/2002, de les Qualificacions i la 

Formació Professional Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2014-2016 

Resolució de 24/7/2012 de la Secretaria d'Estat d'Ocupació Ordre EMO/286/ 2012 Pla de 

Govern de la Generalitat de Catalunya 2013-2016 Estratègia Catalunya 2020 Pla general 

d'ocupació de Catalunya - Estratègia catalana per a l'ocupació 2012-2020 PDPO 2014-

2016 III Pla General d'FP a Catalunya 2013-2016 

El Ministeri 

d'Educació, Cultura i 

Esport va aprovar el 

desembre del 2014 

el Pla Estratègic 

Nacional 

d'aprenentatge al 

llarg de la vida 

2014-2016. .A nivell 

autonòmic, al Pla de 

Govern de la 

Generalitat de 

Catalunya 2013-

2016, dins de l'eix 1 

Recuperació 

econòmica i creació 

d'ocupació, 

s'estableix com a 

objectiu “avançar en 

la integració efectiva 

de la formació 

professional i 

generalitzar la 

formació 

professional dual ”. 

El III Pla General de 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

Formació 

Professional a 

Catalunya 2013-

2016, aprovat l'abril 

del 2013 en 

concertació amb els 

agents socials i 

econòmics 

T . 10.3 - 

Aprenentatge 

permanent: 

Existència 

d'un marc 

estratègic 

nacional i/o 

regional en 

matèria 

d'aprenentatge 

permanent 

dins els límits 

de l'article 165 

del TFUE. 

3 - el 

desenvolupament 

de les capacitats 

de diversos grups 

destinataris, quan 

estan definits com 

a prioritaris en els 

marcs estratègics 

nacionals o 

regionals (per 

exemple, els 

joves en formació 

professional, els 

adults, els pares 

que es 

reincorporen al 

mercat de treball, 

les persones poc 

qualificades, els 

treballadors de 

més edat, els 

immigrants i 

altres grups 

desafavorits, en 

particular les 

Present Llei orgànica 5/2002, de les Qualificacions i la Formació Professional Reial Decret 

1529/2012 i 3/2011 Resolució de 24/7/2012 de la Secretaria d'Estat d'Ocupació Llei 

3/1991, de formació d'adults Reial Decret Llei 4/ 2015 Ordre EMO/286/2012, 

ENS/172/2012 Resolucions ENS/1204/2012, ENS/1891/2012, ENS/808/2013 Acord de 

Govern de 8 març 2011 Pla Estratègic de la FP dels programes de cooperació territorial 

2014-2016 Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals 

A nivell autonòmic, 

al Pla de Govern de 

la Generalitat de 

Catalunya 2013-

2016, dins de l'eix 1 

Recuperació 

econòmica i creació 

d'ocupació, 

s'estableix com a 

objectiu “avançar en 

la integració efectiva 

de la formació 

professional i 

generalitzar la 

formació 

professional dual” . 

El III Pla General de 

Formació 

Professional a 

Catalunya 2013-

2016, aprovat l'abril 

del 2013 en 

concertació amb els 

agents socials i 

econòmics presenta 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

persones amb 

discapacitat); 

un diagnòstic de la 

situació actual del 

sistema de formació 

i qualificació 

professional a 

Catalunya i estableix 

els reptes de futur. 

 

T . 10.3 - 

Aprenentatge 

permanent: 

Existència 

d'un marc 

estratègic 

nacional i/o 

regional en 

matèria d' 

aprenentatge 

permanent 

dins els límits 

de l'article 165 

del TFUE. 

4 - ampliar l'accés 

a l'AP mitjançant 

esforços per 

aplicar de manera 

efectiva els 

instruments de 

transparència (per 

exemple, el marc 

europeu de 

qualificacions, el 

marc nacional de 

qualificacions, el 

sistema europeu 

de crèdits per a 

l'educació i la 

formació 

professionals, la 

garantia europea 

de la qualitat en 

leducació i la 

formació 

professionals); 

Present Llei 2/2011, d'Economia Sostenible Llei orgànica 5/2002, de les Qualificacions i la 

Formació Professional Decret 1224/2009 Llei 12/2009 d'Educació Ordre EDU/432/2006, 

EMO/286/2012 Resolucions ENS/2559/2011 i ENS/2580/2011 Decret 176/2003 Acords 

de Govern de 8 març 2011 i 30 abril 2013 Reial Decret Llei 4/2015 III Pla General d'FP 

a Catalunya 2013-2016 Llei 10/29 juny, de formació i qualificació professionals 

A nivell autonòmic, 

la Llei 10/2015 

articula un sistema 

de formació i 

qualificació 

professionals adaptat 

a les necessitats de 

les persones i de les 

empreses que 

permet optimitzar i 

compartir, i, si 

escau, redefinir, 

alguns dels recursos 

i procediments 

actuals de cada un 

dels subsistemes que 

integren la formació 

professional. 

Així mateix, recull 

les mesures 

adoptades a la 

Resolució 573/X del 

Parlament de 

Catalunya, de 6 de 

març de 2014, que 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

afecten la formació 

professional de les 

persones amb 

discapacitat 

intel·lectual lleu o 

moderada i que han 

de permetre garantir 

una oferta formativa 

adequada. 

D'altra banda, s'ha 

realitzat formació en 

sistemes de gestió de 

la qualitat, en 

acompanyament a la 

certificació ISO 

9001 i en sistemes 

de gestió 

d'excel·lència i 

acompanyament a 

l'acreditació e2cat. 

 

T . 10.3 - 

Aprenentatge 

permanent: 

Existència 

d'un marc 

estratègic 

nacional i/o 

regional en 

matèria 

d'aprenentatge 

permanent 

dins els límits 

5 - millorar la 

pertinència per al 

mercat laboral de 

l'educació i la 

formació i 

adaptar-les a les 

necessitats de 

grups destinataris 

concrets (per 

exemple, els 

joves en formació 

professional, els 

Present Ordre EDU/432/2006, EMO/286/2012 Resolucions EDU/1779/2010, ENS/2559/2011 i 

ENS/2580/2011 Decret 176/2003 Acords de Govern de 8 març 2011 i 30 abril 20 2015 

III Pla General d'FP a Catalunya 2013-2016 Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i 

qualificació professionals 

A nivell autonòmic, 

la Llei 10/2015 

articula un sistema 

de formació i 

qualificació 

professionals adaptat 

a les necessitats de 

les persones i de les 

empreses que 

permet optimitzar i 

compartir, i, si 

escau, redefinir, 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

de l'article 165 

del TFUE. 

adults, els pares 

que es 

reincorporen al 

mercat de treball, 

les persones poc 

qualificades, els 

treballadors de 

més edat, els 

immigrants i 

altres grups 

desafavorits, en 

particular les 

persones amb 

discapacitat). 

alguns dels recursos 

i procediments 

actuals de cada un 

dels subsistemes que 

integren la formació 

professional. 

Així mateix, recull 

les mesures 

adoptades a la 

Resolució 573/X del 

Parlament de 

Catalunya, de 6 de 

març de 2014, que 

afecten la formació 

professional de les 

persones amb 

discapacitat 

intel·lectual lleu o 

moderada i que han 

de permetre garantir 

una oferta formativa 

adequada. 

D'altra banda, s'ha 

realitzat formació en 

sistemes de gestió de 

la qualitat, en 

acompanyament a la 

certificació ISO 

9001 i en sistemes 

de gestió 

d'excel·lència i 

acompanyament a 

l'acreditació e2cat. 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

G. _ 1 - 

Existència de 

capacitat 

administrativa 

per a 

l'execució i 

l'aplicació de 

la legislació i 

la política de 

la Unió contra 

la 

discriminació 

en l'àmbit dels 

Fons EIE. 

1 - Disposicions 

acords amb el 

marc institucional 

i jurídic dels 

Estats membres 

per a la 

participació dels 

organismes 

responsables de la 

promoció de la 

igualtat de tracte 

de totes les 

persones durant 

l'elaboració i 

aplicació dels 

programes, 

inclosa la 

prestació 

d'assessorament 

sobre la igualtat a 

les activitats 

relacionades amb 

els Fons EIE. 

Present Estatal Llei 62/2003 i Reial decret 1262/2007 que regulen el Consell per a la promoció 

de la igualtat de tracte i no discriminació de les persones per origen racial o ètnic. Llei 

51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat 

universal autonòmica Llei 10/2010, de 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i 

de les tornades a Catalunya Pla de Ciutadania i Immigració Pacte Nacional per a la 

Immigració 

El PO identifica els 

organismes 

responsables de la 

promoció de la 

igualtat de tracte: els 

membres integrants 

de la Mesa del 

Tercer Sector. La 

seva participació a 

les diferents fases de 

preparació del 

programa es mostra 

al llarg del text del 

programa. Així, a La 

intervenció dels 

Socis pertinents que 

participen en la 

preparació del PO, a 

l'apartat 12.3 del 

programa, 

s'enumeren les 

diferents 

Organitzacions que 

intervenen a 

Catalunya i que 

implementen la 

igualtat 

d'oportunitats i no 

discriminació en 

treballar 

específicament amb 

els col·lectius de 

persones més 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

vulnerables 

G. _ 1 - 

Existència de 

capacitat 

administrativa 

per a 

l'execució i 

l'aplicació de 

la legislació i 

la política de 

la Unió contra 

la 

discriminació 

en l'àmbit dels 

Fons EIE. 

2 - Disposicions 

per a la formació 

del personal de 

les autoritats que 

participa en la 

gestió i el control 

dels Fons EIE en 

els àmbits de la 

legislació i la 

política de la 

Unió contra la 

discriminació. 

Present Estatal Llei 62/2003 i Reial decret 1262/2007 que regulen el Consell per a la promoció 

de la igualtat de tracte i no discriminació de les persones per origen racial o ètnic. Llei 

51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat 

universal autonòmica Llei 10/2010, de 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i 

de les tornades a Catalunya Pla de Ciutadania i Immigració Pacte Nacional per a la 

Immigració 

Al llarg del període 

es duran a terme 

accions per a la 

formació del 

personal de les 

autoritats que 

participin en la 

gestió i control dels 

Fons EIE en els 

àmbits de la 

legislació i la 

política de la Unió 

contra la 

discriminació pels 

motius protegits per 

les directives 

europees. Està 

previst que aquestes 

actuacions 

formatives siguin 

cofinançades pel 

Programa Operatiu 

d'Assistència 

Tècnica de l'FSE 

2014-2020. 

G. _ 2 - 

Existència de 

capacitat 

administrativa 

1 - Disposicions 

acords amb el 

marc institucional 

i jurídic dels 

Present Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març Pla estratègic d'Igualtat d'Oportunitats 2014-2016 

Pla estratègic de polítiques de dones 2012 – 2015 Llei 11/1989, de 10 de juliol, de 

creació de l'Institut Català de la Dona Llei 5/2008 , de 24 d'abril, del dret de la dona a 

A nivell autonòmic, 

la Generalitat té 

competències 

exclusives en 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

per a 

l'execució i 

l'aplicació de 

la legislació i 

la política de 

la Unió sobre 

igualtat de 

gènere en 

l'àmbit dels 

Fons EIE. 

Estats membres 

per a la 

participació dels 

organismes 

responsables de la 

igualtat de gènere 

durant 

l'elaboració i 

execució dels 

programes, 

inclosa la 

prestació 

d'assessorament 

sobre la igualtat 

de gènere en les 

activitats 

relacionades amb 

els Fons EIE. 

eradicar la violència masclista Acord de Govern de 14 de març de 2006 relatiu a la 

producció i al desenvolupament d'estadístiques desagregades per sexes Llei 17/2015, de 

21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes 

polítiques de gènere. 

L'Institut Català de 

les Dones (ICD) és 

l'organisme del 

Govern que 

dissenya, impulsa, 

coordina i avalua les 

polítiques per a 

l'equitat de gènere 

que desenvolupa 

l'administració de la 

Generalitat. Una de 

les prioritats de 

l'ICD és la 

incorporació 

transversal de la 

perspectiva de 

gènere a totes les 

polítiques socials.). 

G. _ 2 - 

Existència de 

capacitat 

administrativa 

per a 

l'execució i 

l'aplicació de 

la legislació i 

la política de 

la Unió sobre 

igualtat de 

gènere en 

l'àmbit dels 

Fons EIE. 

2 - Disposicions 

per a la formació 

del personal de 

les autoritats que 

participa en la 

gestió i el control 

dels Fons EIE en 

els àmbits de la 

legislació i la 

política de la 

Unió en matèria 

d'igualtat de 

gènere, així com 

sobre integració 

Present Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març Pla estratègic d'Igualtat d'Oportunitats 2014-2016 

Pla estratègic de polítiques de dones 2012 – 2015 Llei 11/1989, de 10 de juliol, de 

creació de l'Institut Català de la Dona Llei 5/2008 , de 24 d'abril, del dret de la dona a 

eradicar la violència masclista Acord de Govern de 14 de març de 2006 relatiu a la 

producció i al desenvolupament d'estadístiques desagregades per sexes Llei 17/2015, de 

21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes 

A nivell autonòmic, 

la Generalitat té 

competències 

exclusives en 

polítiques de gènere. 

L'Institut Català de 

les Dones (ICD) és 

l'organisme del 

Govern que 

dissenya, impulsa, 

coordina i avalua les 

polítiques per a 

l'equitat de gènere 

que desenvolupa 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

de la perspectiva 

de gènere . 

l'administració de la 

Generalitat. Una de 

les prioritats de 

l'ICD és la 

incorporació 

transversal de la 

perspectiva de 

gènere a totes les 

polítiques socials.). 

G. _ 3 - 

Existència de 

capacitat 

administrativa 

per a l' 

execució i 

l'aplicació de 

la Convenció 

de les Nacions 

Unides sobre 

els drets de les 

persones amb 

discapacitat en 

l'àmbit dels 

Fons EIE de 

conformitat 

amb la Decisió 

2010/48/CE 

del Consell. 

1 - Disposicions 

acords amb el 

marc institucional 

i jurídic dels 

Estats membres 

per a la consulta i 

participació dels 

organismes 

responsables de la 

protecció dels 

drets de les 

persones amb 

discapacitat, o de 

les organitzacions 

de representació 

de les persones 

amb discapacitat 

o altres parts 

interessades 

pertinents, durant 

l'elaboració i 

execució dels 

programes. 

Present Estratègia Espanyola de Discapacitat 2012-2020 Reial Decret legislatiu 1/2013 que 

aprova la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 

social Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials Documents de criteris 

d'interpretació de la normativa d'accessibilitat de la TAAC (Taula d'Accessibilitat a les 

activitats de Catalunya) Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat 

L´Estratègia 

Espanyola sobre 

Discapacitat 2012-

2020 conforma el 

marc nacional 

d´aplicació de les 

polítiques 

d´integració de 

persones amb 

discapacitat 

 

A nivell autonòmic, 

la llei 12/2007 

estableix a l'article 

4.e), com a objectiu 

de les polítiques 

públiques, afavorir 

la igualtat efectiva 

de les persones, 

eliminant 

discriminacions per 

raó de gènere o de 

discapacitat o per 

qualsevol altra 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

condició o 

circumstància 

personal o social 

arbitrària. La 

mateixa Llei, a 

l'article 7, determina 

com a situació amb 

necessitat d'atenció 

especial la 

discapacitat física, 

psíquica o sensorial 

G. _ 3 - 

Existència de 

capacitat 

administrativa 

per a 

l'execució i 

l'aplicació de 

la Convenció 

de les Nacions 

Unides sobre 

els drets de les 

persones amb 

discapacitat en 

l'àmbit dels 

Fons EIE de 

conformitat 

amb la Decisió 

2010/48/CE 

del Consell. 

2 - Disposicions 

per a la formació 

del personal de 

les autoritats que 

participa en la 

gestió i el control 

dels Fons EIE en 

els àmbits de la 

legislació i la 

política nacionals 

i de la Unió 

aplicables en 

matèria de 

discapacitat, 

incloses 

l'accessibilitat i 

l'aplicació 

pràctica de la 

Convenció de les 

Nacions Unides 

sobre els drets de 

les persones amb 

Present Estratègia Espanyola de Discapacitat 2012-2020 Reial Decret legislatiu 1/2013 que 

aprova la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 

social Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials Documents de criteris 

d'interpretació de la normativa d'accessibilitat de la TAAC (Taula d'Accessibilitat a les 

activitats de Catalunya) Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat 

La difusió de la 

informació sobre 

discapacitat 

promoguda pel 

Ministeri de Sanitat, 

Serveis Socials i 

Igualtat s'organitza 

al voltant de la 

Xarxa Espanyola 

d'Informació sobre 

Discapacitat 

(REDID), composta 

pel Centre Espanyol 

de Documentació 

sobre Discapacitat 

(CEDD), 

l'Observatori Estatal 

de la Discapacitat 

(OED) i del Servei 

d'Informació sobre 

Discapacitat (SID). 

Pel que fa 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

discapacitat, com 

es reflecteix a la 

legislació 

nacional i de la 

Unió, segons 

escaigui. 

específicament a la 

formació, 

actualment 

s'imparteix a través 

de l'Institut Nacional 

d'Administració 

Pública el Curs 

sobre Atenció 

Multicanal a la 

Discapacitat, que 

incorporarà el 

personal que 

participi en 

l'execució dels fons. 

Dins del programa 

d'activitats de 

formació per al 

personal encarregat 

de la gestió i control 

dels fons EIE que es 

desenvoluparan al 

llarg del període de 

programació 2014-

2020 s'inclourà la 

referida als àmbits 

de la legislació i la 

política de la Unió a 

matèria de 

discapacitat i, 

específicament, 

sobre accessibilitat 

universal. 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

G. _ 3 - 

Existència de 

capacitat 

administrativa 

per a 

l'execució i 

l'aplicació de 

la Convenció 

de les Nacions 

Unides sobre 

els drets de les 

persones amb 

discapacitat en 

l'àmbit dels 

Fons EIE de 

conformitat 

amb la Decisió 

2010/48/CE 

del Consell. 

3 - Disposicions 

per garantir el 

seguiment de 

l'aplicació de 

l'article 9 de la 

Convenció de les 

Nacions Unides 

sobre els drets de 

les persones amb 

discapacitat en 

relació amb els 

Fons EIE durant 

l'elaboració i 

l'execució dels 

programes. 

Present Estratègia Espanyola de Discapacitat 2012-2020 Reial Decret legislatiu 1/2013 que 

aprova la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 

social Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials Documents de criteris 

d'interpretació de la normativa d'accessibilitat de la TAAC (Taula d'Accessibilitat a les 

activitats de Catalunya) Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat 

La modificació del 

Consell Nacional de 

la Discapacitat 

aprovada pel Reial 

decret núm. 

1855/2009, de 4 de 

desembre, en què 

estan representats 

tots els ministeris, 

així com la societat 

civil, reforça la 

capacitat 

administrativa per a 

l'execució i 

l'aplicació de la 

CDPD. 

També s'està creant 

un grup de treball 

tècnic sobre 

Accessibilitat en 

col·laboració amb 

les CCAA que 

permeti intercanviar 

bones pràctiques i 

informació sobre els 

avenços que a nivell 

europeu es 

produeixin a la 

futura Directiva 

d'Accessibilitat 

(mesura continguda 

a l'Estratègia 

Europea de 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

Discapacitat 2010-

2020) sobre la que la 

Comissió Europea 

està treballant 

actualment 

 

G. _ 4 - 

Existència de 

disposicions 

per a 

laplicació 

efectiva de la 

legislació de la 

Unió en 

matèria de 

contractació 

pública en 

làmbit dels 

Fons EIE. 

1 - Disposicions 

per a laplicació 

efectiva de les 

normes de la 

Unió sobre 

contractació 

pública 

mitjançant els 

mecanismes 

adequats. 

Present Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector 

Públic ORDRE ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la 

Plataforma de serveis de contractació pública ORDRE ECO/ 47/2013, de 15 de març, per 

la qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del Registre públic de contractes 

de la Generalitat de Catalunya DECRET 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula 

el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 

Totes les normes UE 

que regeixen 

actualment la 

contractació pública 

han estat 

transposades 

correctament a 

Espanya i les 

apliquen totes les 

administracions 

públiques, central, 

regional i local. La 

més rellevant és el 

Reial decret 

legislatiu 3/2011, del 

14 de novembre, pel 

qual s'aprova el Text 

refós de la llei de 

contractes del sector 

públic 

La Llei té per 

objecte regular la 

contractació del 

sector públic, a fi de 

garantir que aquesta 

s'ajusta als principis 

de llibertat d'accés a 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

les licitacions, 

publicitat i 

transparència dels 

procediments, i no 

discriminació i 

igualtat de tracte 

entre els candidats, i 

assegurar, en 

connexió amb 

l'objectiu 

d'estabilitat 

pressupostària i 

control de la 

despesa. A nivell 

autonòmic, la 

normativa estatal és 

d'aplicació directa i 

s'hi han transposat 

totes les directives 

comunitàries 

G. _ 4 - 

Existència de 

disposicions 

per a 

laplicació 

efectiva de la 

legislació de la 

Unió en 

matèria de 

contractació 

pública en 

làmbit dels 

Fons EIE. 

2 - Disposicions 

que garanteixen 

procediments 

transparents 

dadjudicació de 

contractes. 

Present Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector 

Públic ORDRE ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la 

Plataforma de serveis de contractació pública ORDRE ECO/ 47/2013, de 15 de març, per 

la qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del Registre públic de contractes 

de la Generalitat de Catalunya DECRET 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula 

el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 

A nivell autonòmic, 

el Departament 

d'Economia i 

Coneixement, a 

través de la Junta 

Consultiva de 

Contractació 

Administrativa, posa 

a la disposició dels 

diferents òrgans de 

contractació de 

l'Administració de la 

Generalitat de 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

Catalunya i del seu 

sector públic 

vinculat o 

dependent, així com 

de els operadors 

econòmics dels 

mercats públics, la 

Plataforma de 

serveis de 

contractació pública. 

La Plataforma es 

configura com a 

portal únic global i 

integrat per a la 

difusió de la 

informació de 

l'activitat contractual 

de l'Administració 

de la Generalitat de 

Catalunya i dels ens 

i empreses que 

integren el seu 

sector públic 

G. _ 4 - 

Existència de 

disposicions 

per a 

laplicació 

efectiva de la 

legislació de la 

Unió en 

matèria de 

contractació 

3 - Disposicions 

per a la formació 

i la difusió de la 

informació per al 

personal que 

participa en 

l'execució dels 

Fons EIE. 

Present Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector 

Públic ORDRE ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la 

Plataforma de serveis de contractació pública ORDRE ECO/ 47/2013, de 15 de març, per 

la qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del Registre públic de contractes 

de la Generalitat de Catalunya DECRET 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula 

el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 

 

A nivell autonòmic, 

l'Escola 

d'Administració 

Pública, la Comissió 

Central de 

subministraments i 

l'Autoritat catalana 

de la Competència 

fan: 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

pública en 

làmbit dels 

Fons EIE. 

–  Plans de 

formació sobre 

gestió econòmica 

que inclouen 

contractació 

administrativa. 

-  Cursos 

generals i 

especialitzats sobre 

contractació pública. 

-  Curs d' 

experts en 

contractació 

mitjançant mitjans 

electrònics. Jornades 

sobre aspectes nous 

concrets de la 

contractació pública. 

-  Guies sobre 

diferents aspectes de 

la contractació 

pública 

-  Guies de 

bones pràctiques en 

la contractació de 

serveis. 

-  Guies sobre 

acords marc i 

prevenció i detecció 

de la col·lusió en la 

contractació pública. 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

G. _ 4 - 

Existència de 

disposicions 

per a 

laplicació 

efectiva de la 

legislació de la 

Unió en 

matèria de 

contractació 

pública en 

làmbit dels 

Fons EIE. 

4 - Disposicions 

que garanteixen 

la capacitat 

administrativa per 

a lexecució i 

laplicació de les 

normes de la 

Unió sobre 

contractació 

pública. 

Present Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector 

Públic ORDRE ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s'aprova l'aplicació de la 

Plataforma de serveis de contractació pública ORDRE ECO/ 47/2013, de 15 de març, per 

la qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del Registre públic de contractes 

de la Generalitat de Catalunya DECRET 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula 

el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 

La Junta Consultiva 

de Contractació 

Administrativa, 

adscrita al Ministeri 

dEconomia i 

Hisenda, té el 

caràcter dòrgan 

Consultiu de 

lAdministració 

General de lEstat, 

dels seus organismes 

autònoms i altres ens 

públics estatals, en 

matèria de 

contractació 

administrativa. 

Aquest òrgan, de 

caràcter 

interministerial, té 

atribuïda la funció 

dassessorar en 

matèria de 

contractació pública 

i compta amb 

personal qualificat 

per a aquesta tasca. 

 

G. _ 5 - 

Existència de 

disposicions 

per a 

l'aplicació 

efectiva de la 

1 - Disposicions 

per a laplicació 

efectiva de les 

normes de la 

Unió sobre ajudes 

estatals. 

Present Llei estatal 38/2003, General de Subvencions Reial Decret 899/2007, de 6 de juliol, pel 

qual s'aprova el Reglament dels incentius regionals, Reial Decret 887/2006, de 21 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions Decret legislatiu 

3/2002, de la Llei de finances públiques de Catalunya Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre 

tramitació, justificació i control d'ajuts i subvencions Decret 310/2011, de 12 d'abril, 

A nivell autonòmic, 

atès que la 

Generalitat de 

Catalunya, en 

l'àmbit de les seves 

competències, pot 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

legislació de la 

Unió sobre 

ajuts d'Estat a 

l'àmbit dels 

Fons EIE. 

/2013, de 5 de febrer, establir sistemes 

d'ajudes públiques, 

es va regularitzar i 

normalitzar el 

procediment de 

comunicació prèvia 

previst als tractats de 

les Comunitats 

Europees i del Reial 

Decret 1755/1987, 

de 23 de desembre, 

al Decret 314/1990, 

de 4 de desembre, de 

regularització del 

procediment de 

comunicació a les 

Comunitats 

Europees dels ajuts 

atorgats per la 

Generalitat de 

Catalunya. 

G. _ 5 - 

Existència de 

disposicions 

per a 

l'aplicació 

efectiva de la 

legislació de la 

Unió sobre 

ajuts d'Estat a 

l'àmbit dels 

Fons EIE. 

2 - Disposicions 

per a la formació 

i la difusió de la 

informació per al 

personal que 

participa en 

l'execució dels 

Fons EIE. 

Present Llei estatal 38/2003, General de Subvencions Reial Decret 899/2007, de 6 de juliol, pel 

qual s'aprova el Reglament dels incentius regionals, Reial Decret 887/2006, de 21 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions Decret legislatiu 

3/2002, de la Llei de finances públiques de Catalunya Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre 

tramitació, justificació i control d'ajuts i subvencions Decret 310/2011, de 12 d'abril, 

/2013, de 5 de febrer, 

A nivell autonòmic, 

el Departament 

d'Economia i 

Coneixement de la 

Generalitat de 

Catalunya compta 

amb una Unitat 

d'Ajuts d'Estat que 

té com a missió 

assessorar i 

proporcionar 

materials i 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

informació sobre la 

matèria a les unitats 

de la Generalitat que 

impulsen i gestionen 

subvencions o ajuts 

públics 

G. _ 5 - 

Existència de 

disposicions 

per a 

l'aplicació 

efectiva de la 

legislació de la 

Unió sobre 

ajuts d'Estat a 

l'àmbit dels 

Fons EIE. 

3 - Disposicions 

per garantir la 

capacitat 

administrativa per 

a lexecució i 

laplicació de les 

normes de la 

Unió sobre ajudes 

estatals. 

Present Llei estatal 38/2003, General de Subvencions Reial Decret 899/2007, de 6 de juliol, pel 

qual s'aprova el Reglament dels incentius regionals, Reial Decret 887/2006, de 21 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions Decret legislatiu 

3/2002, de la Llei de finances públiques de Catalunya Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre 

tramitació, justificació i control d'ajuts i subvencions Decret 310/2011, de 12 d'abril, 

/2013, de 5 de febrer, 

Instruments per 

garantir la capacitat 

administrativa per a 

l'execució i 

l'aplicació de les 

normes de la UE 

sobre ajuts estatals; 

1) Existència d'un 

procediment únic a 

nivell nacional per a 

la verificació i la 

posterior 

comunicació a la CE 

dels projectes de 

concessió o 

modificació 

d'ajudes; 2) 

Existència d'un 

mecanisme de 

coordinació AGE-

CCAA. 3) Base 

Nacional de 

Subvencions; 4) 

Comissió 

interministerial 

d'Afers Europeus 5) 

Comissió Nacional 



                       

 Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-2020     
255 

 

Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

dels Mercats i de la 

Competència 6) el 

control financer de 

les ajudes públiques 

Llei 38/2003, 

General de 

Subvencions, al 

Títol III 

G. _ 6 - 

Existència de 

disposicions 

per a 

l'aplicació 

efectiva de la 

legislació de la 

Unió sobre 

medi ambient 

relacionada 

amb l'EIA i 

l'EEM. 

1 - Disposicions 

per a l'aplicació 

efectiva de la 

Directiva 

2011/92/UE del 

Parlament 

Europeu i del 

Consell (EIA) i 

de la Directiva 

2001/42/CE del 

Parlament 

Europeu i del 

Consell (EEM). 

Present Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental Llei 6/2010, de 24 de març Reial 

decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de 

projectes Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes al medi ambient Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi 

ambient Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes Llei 

20/2009, de 4 de desembre, 

A nivell autonòmic, 

a la Llei 6/2009, 

d'avaluació 

ambiental de plans i 

programes, a l'article 

10 (Agents que 

intervenen en 

l'avaluació 

ambiental de plans i 

programes) es 

defineix l'organisme 

de la Generalitat de 

Catalunya 

responsable de dur a 

terme les 

avaluacions 

ambientals. 

G. _ 6 - 

Existència de 

disposicions 

per a 

l'aplicació 

efectiva de la 

legislació de la 

Unió sobre 

2 - Disposicions 

per a la formació 

i la difusió de la 

informació per al 

personal que 

participa en 

l'execució de les 

Directives sobre 

Present Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental Llei 6/2010, de 24 de març Reial 

decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de 

projectes Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes al medi ambient Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi 

ambient Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes Llei 

20/2009, de 4 de desembre, 

En l'àmbit de la 

formació i la difusió 

de la informació en 

matèria d'avaluació 

d'impacte ambiental 

i d'avaluació 

ambiental 

estratègica, el 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

medi ambient 

relacionada 

amb l'EIA i 

l'EEM. 

l'EIA i l'EEM. personal del 

Ministeri 

d'Agricultura, 

Alimentació i Medi 

Ambient 

(MAGRAMA) i dels 

seus organismes 

autònoms realitzen, 

dins del mateix 

Departament, 

diversos cursos 

d'impuls i foment de 

la seva formació 

contínua, prestant 

especial 

consideració a 

l'adequació dels seus 

perfils professionals 

a les necessitats de 

les diferents àrees 

competència del 

Departament 

G. _ 6 - 

Existència de 

disposicions 

per a 

l'aplicació 

efectiva de la 

legislació de la 

Unió sobre 

medi ambient 

relacionada 

amb l'EIA i 

3 - Disposicions 

destinades a 

garantir una 

capacitat 

administrativa 

suficient. 

Present Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental Llei 6/2010, de 24 de març Reial 

decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de 

projectes Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i 

programes al medi ambient Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi 

ambient Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes Llei 

20/2009, de 4 de desembre, 

A l'àmbit autonòmic, 

a la llei 6/2009 es 

descriuen les 

funcions de l'òrgan 

ambiental de la 

Generalitat de 

Catalunya, que està 

adscrit al 

Departament que 

ostenta les 

competències en 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

l'EEM. medi ambient i que 

són les següents: 

a) Assessorar els 

promotors sobre 

l'existència i la 

disponibilitat 

d'informació per a 

l'avaluació 

ambiental dels plans 

i programes i sobre 

els aspectes del 

procediment que 

siguin procedents. 

b) Organitzar i 

gestionar el Banc de 

dades davaluació 

ambiental, establert 

per larticle 13 de la 

llei 6/2009. 

c) Facilitar i 

assegurar laccés del 

públic a la 

informació sobre 

lavaluació ambiental 

de plans i programes 

G. _ 7 - 

Existència 

d'una base 

estadística que 

permeti 

avaluar 

l'eficàcia i 

l'impacte dels 

1 - Hi ha 

disposicions per a 

la recopilació i 

agregació 

oportunes de 

dades 

estadístiques amb 

els elements 

Present Estatal Institut Nacional d'Estadística Autonòmica Llei 23/1998, d'Estadística de 

Catalunya Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla Estadístic de Catalunya 2011-2014 

Institut d'Estadística de Catalunya 

 

A nivell autonòmic, 

la legislació 

específica que dicta 

la regulació de 

l'activitat estadística 

per als fins de la 

comunitat autònoma 



                       

 Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya 2014-2020     
258 

 

Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

programes. 

Existència 

d'un sistema 

d'indicadors de 

resultats que 

permeti 

seleccionar les 

mesures que 

contribueixin 

més 

eficaçment a 

obtenir els 

resultats 

esperats, fer 

un seguiment 

dels avenços i 

fer l'avaluació 

d'impacte. 

següents: la 

identificació de 

fonts i 

mecanismes per 

garantir la 

validació 

estadística. 

està conformada per 

la Llei 23/1998, 

d'Estadística de 

Catalunya. 

Els principis 

generals del Pla 

estadístic de 

Catalunya 2011-

2014 es corresponen 

amb els fixats pel 

Codi de bones 

pràctiques de les 

estadístiques 

europees, promulgat 

per la Recomanació 

de la Comissió, de 

25 de maig de 2005, 

relativa a la 

independència, la 

integritat i la 

responsabilitat de les 

autoritats 

estadístiques dels 

Estats membres i de 

la comunitat. 

Tant l'Institut 

Nacional 

d'Estadística (INE), 

organisme a nivell 

estatal, com l'Institut 

d'Estadística de 

Catalunya 

(IDESCAT), a nivell 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

autonòmic, 

ofereixen una 

compilació 

exhaustiva de dades 

estadístiques de 

Catalunya als àmbits 

d'ocupació, pobresa, 

discriminació social 

i educació, que són 

els que delimiten la 

tipologia d‟accions i 

projectes a 

desenvolupar en el 

marc del programa 

operatiu de l‟FSE. 

G. _ 7 - 

Existència 

d'una base 

estadística que 

permeti 

avaluar 

l'eficàcia i 

l'impacte dels 

programes. 

Existència 

d'un sistema 

d'indicadors de 

resultats que 

permeti 

seleccionar les 

mesures que 

contribueixin 

més 

2 - Hi ha 

disposicions per a 

la recopilació i 

agregació 

oportunes de 

dades 

estadístiques amb 

els elements 

següents: 

disposicions per a 

la publicació i 

posada a 

disposició del 

públic de dades 

agregades. 

Present Estatal Institut Nacional d'Estadística Autonòmica Llei 23/1998, d'Estadística de 

Catalunya Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla Estadístic de Catalunya 2011-2014 

Institut d'Estadística de Catalunya 

A nivell autonòmic, 

la legislació 

específica que dicta 

la regulació de 

l'activitat estadística 

per als fins de la 

comunitat autònoma 

està conformada per 

la Llei 23/1998, 

d'Estadística de 

Catalunya. 

Els principis 

generals del Pla 

estadístic de 

Catalunya 2011-

2014 es corresponen 

amb els fixats pel 

Codi de bones 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

eficaçment a 

obtenir els 

resultats 

esperats, fer 

un seguiment 

dels avenços i 

fer l'avaluació 

d'impacte. 

pràctiques de les 

estadístiques 

europees, promulgat 

per la Recomanació 

de la Comissió, de 

25 de maig de 2005, 

relativa a la 

independència, la 

integritat i la 

responsabilitat de les 

autoritats 

estadístiques dels 

Estats membres i de 

la comunitat. 

Tant l'Institut 

Nacional 

d'Estadística (INE), 

organisme a nivell 

estatal, com l'Institut 

d'Estadística de 

Catalunya 

(IDESCAT), a nivell 

autonòmic, 

ofereixen una 

compilació 

exhaustiva de dades 

estadístiques de 

Catalunya als àmbits 

d'ocupació, pobresa, 

discriminació social 

i educació, que són 

els que delimiten la 

tipologia d‟accions i 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

projectes a 

desenvolupar en el 

marc del programa 

operatiu de l‟FSE. 

G. _ 7 - 

Existència 

d'una base 

estadística que 

permeti 

avaluar 

l'eficàcia i 

l'impacte dels 

programes. 

Existència 

d'un sistema 

d'indicadors de 

resultats que 

permeti 

seleccionar les 

mesures que 

contribueixin 

més 

eficaçment a 

obtenir els 

resultats 

esperats, fer 

un seguiment 

dels avenços i 

fer l'avaluació 

d'impacte. 

3 - Un sistema 

eficaç 

dindicadors de 

resultats que 

comprèn: la 

selecció 

dindicadors de 

resultats per a 

cada programa, 

que facilita 

informació sobre 

els motius de la 

selecció de les 

mesures 

finançades pel 

programa. 

Present Estatal Institut Nacional d'Estadística Autonòmica Llei 23/1998, d'Estadística de 

Catalunya Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla Estadístic de Catalunya 2011-2014 

Institut d'Estadística de Catalunya 

Com a annex a 

aquest Programa 

Operatiu es presenta 

una fitxa descriptiva 

dels indicadors de 

resultats 

seleccionats. En 

aquesta fitxa 

s'estableixen els 

valors de referència 

dels indicadors de 

resultats, els valors 

objectiu per al 2023, 

la metodologia 

emprada per a la 

quantificació i la 

contribució del 

Programa a aquests 

resultats. 

Aquests indicadors, 

com es pot veure en 

la lògica de la 

intervenció 

presentada a 

l'estratègia del 

Programa, es troben 

directament 

relacionats amb les 

línies d'actuació a 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

desenvolupar. 

La informació de 

base relativa als 

indicadors de 

resultat vinculats 

amb l'execució dels 

programes es 

recopila i 

s'emmagatzema de 

forma sistemàtica 

pels respectius 

organismes i ens 

responsables. 

A més de la 

publicació per les 

mateixes fonts i els 

organismes 

competents per 

elaborar-la, 

l'Autoritat de Gestió 

dels Programes 

publicarà també els 

indicadors de 

resultat, en els 

informes anuals 

d'execució 

corresponents. 

G. _ 7 - 

Existència 

d'una base 

estadística que 

permeti 

avaluar 

4 - Un sistema 

eficaç 

dindicadors de 

resultats que 

comprèn: 

lestabliment 

Present Estatal Institut Nacional d'Estadística Autonòmica Llei 23/1998, d'Estadística de 

Catalunya Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla Estadístic de Catalunya 2011-2014 

Institut d'Estadística de Catalunya 

Com a annex a 

aquest Programa 

Operatiu es presenta 

una fitxa descriptiva 

dels indicadors de 

resultats 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

l'eficàcia i 

l'impacte dels 

programes. 

Existència 

d'un sistema 

d'indicadors de 

resultats que 

permeti 

seleccionar les 

mesures que 

contribueixin 

més 

eficaçment a 

obtenir els 

resultats 

esperats, fer 

un seguiment 

dels avenços i 

fer l'avaluació 

d'impacte. 

dobjectius per a 

aquests 

indicadors. 

seleccionats. En 

aquesta fitxa 

s'estableixen els 

valors de referència 

dels indicadors de 

resultats, els valors 

objectiu per al 2023, 

la metodologia 

emprada per a la 

quantificació i la 

contribució del 

Programa a aquests 

resultats. 

Aquests indicadors, 

com es pot veure en 

la lògica de la 

intervenció 

presentada a 

l'estratègia del 

Programa, es troben 

directament 

relacionats amb les 

línies d'actuació a 

desenvolupar. 

La informació de 

base relativa als 

indicadors de 

resultat vinculats 

amb l'execució dels 

programes es 

recopila i 

s'emmagatzema de 

forma sistemàtica 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

pels respectius 

organismes i ens 

responsables. 

A més de la 

publicació per les 

mateixes fonts i els 

organismes 

competents per 

elaborar-la, 

l'Autoritat de Gestió 

dels Programes 

publicarà també els 

indicadors de 

resultat, en els 

informes anuals 

d'execució 

corresponents. 

G. _ 7 - 

Existència 

d'una base 

estadística que 

permeti 

avaluar 

l'eficàcia i 

l'impacte dels 

programes. 

Existència 

d'un sistema 

d'indicadors de 

resultats que 

permeti 

seleccionar les 

mesures que 

5 - Un sistema 

eficaç 

d'indicadors de 

resultats que 

comprèn: la 

conformitat de 

cada indicador 

amb els requisits 

següents: solidesa 

i validació 

estadística, 

claredat de la 

interpretació 

normativa, 

reactivitat a la 

política i 

Present Estatal Institut Nacional d'Estadística Autonòmica Llei 23/1998, d'Estadística de 

Catalunya Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla Estadístic de Catalunya 2011-2014 

Institut d'Estadística de Catalunya 

Com a annex a 

aquest Programa 

Operatiu es presenta 

una fitxa descriptiva 

dels indicadors de 

resultats 

seleccionats. En 

aquesta fitxa 

s'estableixen els 

valors de referència 

dels indicadors de 

resultats, els valors 

objectiu per al 2023, 

la metodologia 

emprada per a la 

quantificació i la 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

contribueixin 

més 

eficaçment a 

obtenir els 

resultats 

esperats, fer 

un seguiment 

dels avenços i 

fer l'avaluació 

d'impacte. 

recopilació 

oportuna de les 

dades. 

contribució del 

Programa a aquests 

resultats. 

Aquests indicadors, 

com es pot veure en 

la lògica de la 

intervenció 

presentada a 

l'estratègia del 

Programa, es troben 

directament 

relacionats amb les 

línies d'actuació a 

desenvolupar. 

La informació de 

base relativa als 

indicadors de 

resultat vinculats 

amb l'execució dels 

programes es 

recopila i 

s'emmagatzema de 

forma sistemàtica 

pels respectius 

organismes i ens 

responsables. 

A més de la 

publicació per les 

mateixes fonts i els 

organismes 

competents per 

elaborar-la, 

l'Autoritat de Gestió 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

dels Programes 

publicarà també els 

indicadors de 

resultat, en els 

informes anuals 

d'execució 

corresponents. 

G. _ 7 - 

Existència 

d'una base 

estadística que 

permeti 

avaluar 

l'eficàcia i 

l'impacte dels 

programes. 

Existència 

d'un sistema 

d'indicadors de 

resultats que 

permeti 

seleccionar les 

mesures que 

contribueixin 

més 

eficaçment a 

obtenir els 

resultats 

esperats, fer 

un seguiment 

dels avenços i 

fer l'avaluació 

d'impacte. 

6 - Existència de 

procediments 

perquè en totes 

les operacions 

finançades pel 

programa s'hi 

adopti un sistema 

d'indicadors 

eficaç. 

Present Estatal Institut Nacional d'Estadística Autonòmica Llei 23/1998, d'Estadística de 

Catalunya Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla Estadístic de Catalunya 2011-2014 

Institut d'Estadística de Catalunya 

Com a annex a 

aquest Programa 

Operatiu es presenta 

una fitxa descriptiva 

dels indicadors de 

resultats 

seleccionats. En 

aquesta fitxa 

s'estableixen els 

valors de referència 

dels indicadors de 

resultats, els valors 

objectiu per al 2023, 

la metodologia 

emprada per a la 

quantificació i la 

contribució del 

Programa a aquests 

resultats. 

Aquests indicadors, 

com es pot veure en 

la lògica de la 

intervenció 

presentada a 

l'estratègia del 

Programa, es troben 
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Condició ex-

ante 

Criteris Es 

compleixen 

els criteris 

(Sí/No) 

Referència Explicacions 

directament 

relacionats amb les 

línies d'actuació a 

desenvolupar. 

La informació de 

base relativa als 

indicadors de 

resultat vinculats 

amb l'execució dels 

programes es 

recopila i 

s'emmagatzema de 

forma sistemàtica 

pels respectius 

organismes i ens 

responsables. 

A més de la 

publicació per les 

mateixes fonts i els 

organismes 

competents per 

elaborar-la, 

l'Autoritat de Gestió 

dels Programes 

publicarà també els 

indicadors de 

resultat, en els 

informes anuals d' 

execució 

corresponents. 
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9.2 Descripció de les mesures per complir les condicions ex ante, organismes responsables i calendari 

 

Quadre 25: Mesures per complir les condicions ex-ante generals aplicables 
Condició ex-ante general Criteris que no es compleixen Accions que cal adoptar Termini (data) Organismes responsables 

 

Quadre 26: Mesures per complir les condicions ex-ante temàtiques aplicables  
Condició ex ante temàtica Criteris que no es compleixen Accions que cal adoptar Termini (data) Organismes responsables 
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10. REDUCCIÓ DE LA CÀRREGA ADMINISTRATIVA DELS BENEFICIARIS 

Resum de lavaluació de la càrrega administrativa dels beneficiaris i, quan sigui necessari, 

les mesures previstes, juntament amb un calendari indicatiu per a la reducció daquesta 

càrrega. 

Dos han estat, durant aquest període de programació 2007-2013, les principals fonts de 

càrrega administrativa per a les persones i organismes beneficiaris del programa: d'una 

banda, la presentació de les sol·licituds de finançament presencialment i en format paper, 

i de l'altra, la quantiosa documentació que cal aportar tant en el moment de la sol·licitud 

de l'ajut com per a la justificació de les despeses realitzades. Ambdós elements han 

provocat així mateix desplaçaments innecessaris als beneficiaris, tant per presentar la 

sol·licitud com per obtenir documentació generada per altres departaments i organismes 

de l'administració estatal i autonòmica. 

Ja en aquest període 2007-2013 el Servei d'Ocupació de Catalunya (Servei d'Ocupació 

de Catalunya, SOC) ha adoptat una sèrie de mesures de racionalització i simplificació 

administrativa i documental que han contribuït a reduir aquestes càrregues 

administratives ia facilitar la relació entre els beneficiaris i el servei públic docupació: 

◙ L'any 2007 la Generalitat de Catalunya va crear el Catàleg de Dades i Documents 

Electrònics i es va aprovar una norma per la qual no es pot demanar als beneficiaris cap 

document que estigui disponible a aquest catàleg. Això ha permès als diferents 

departaments i organismes de l'administració autonòmica compartir informació amb 

relació als beneficiaris, així com n'ha facilitat la interoperabilitat. En aquest sentit, durant 

el període 2008-2013, el SOC va realitzar 188.493 consultes telemàtiques al catàleg, que 

han representat un estalvi a la ciutadania ia les entitats beneficiàries del mateix 

document. El gruix de les consultes esmentades es va concentrar en l'obtenció dels 

certificats corresponents a estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social, així com a la verificació de la identitat dels beneficiaris o dels seus representants 

legals. 

◙ D'altra banda i per simplificar el procediment administratiu, s'han implantat les 

declaracions responsables a la sol·licitud dels ajuts. 

◙ Així mateix, s'ha iniciat la implementació de la sol·licitud electrònica a les 

convocatòries de subvenció del SOC . Concretament, el 2013 es va implementar en tres 

convocatòries, amb un total de 1.612 sol·licituds (1.238 procedents de l'administració 

local i 374 del món empresarial). 

◙ Finalment, i en relació amb la reducció de la càrrega administrativa en justificació, s'ha 

implantat, per una banda, un canvi en el sistema de concessió dels fons de determinats 

programes, passant de subvenció a contractació administrativa: amb aquest sistema, la 

justificació es limita a una única factura. D'altra banda, i amb relació a subvencions, s'ha 

implantat un sistema de declaració de costos indirectes a preu fet . S'ha realitzat un 

estudi econòmic per quantificar el percentatge que, sobre les despeses directes, han 

representat les despeses indirectes en accions de formació ocupacional durant els 

exercicis 2006, 2007 i 2008, a partir del qual s'han elaborat unes instruccions que regulen 

l'aplicació daquest sistema de simplificació, indicat el percentatge màxim establert i 

identificant les despeses directes sobre les quals calcular el tant alçat. 
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En el període 2014-2020 el SOC té previst continuar treballant en aquesta línia a fi de 

continuar reduint la càrrega administrativa que suporten les persones i entitats 

beneficiàries: 

◙ S'ampliaran les consultes per part del SOC al Catàleg de Dades i Documents 

Electrònics, al qual es van incorporant noves dades i documents de consulta disponibles 

per als departaments i organismes de la Generalitat 

◙ S'implementarà la sol·licitud electrònica en tots els tràmits del SOC , estant previst 

que el 2015 es tingui un sistema de gestió integral d'ajuts i subvencions que permeti la 

tramitació electrònica dels expedients a les diferents fases del procés i la garantia de pista 

d'auditoria en totes (sol·licitud, concessió, fiscalització, justificació, pagament…). 

◙ I, en relació amb simplificació en la justificació, a més de continuar amb la utilització 

de costos a preu fet en els programes de formació ocupacional i la implantació de la 

contractació administrativa en determinats programes: 

 S'analitzarà i implantarà la justificació mitjançant mòduls , simplificant així la 

justificació econòmica i posant l'èmfasi en l'obtenció de resultats. Per això, 

actualment s'està finalitzant la realització d'un estudi econòmic sobre les 

operacions de orientació i formació ocupacional . 

 S'analitzarà i s'implantarà (sempre que sigui possible), per a tots els programes 

gestionats pel SOC, l'ús de la resta dels mètodes de costos simplificats que 

preveu el Reglament (UE) núm. 1303/2013: costos a tant alçat i, a particular, la 

justificació a preu fet del 40% dels costos de personal, i sumes globals. 

A més, a nivell de l'Administració de la Generalitat de Catalunya s'han materialitzat 

diverses iniciatives normatives que tenen com a objectiu comú la simplificació i la 

disminució de les càrregues administratives dels beneficiaris; concretament: 

 Acord de Govern de 12 de juny del 2012, pel qual es fixa el 31 de desembre del 

2014 com a data límit perquè tots els tràmits de l'Administració de la Generalitat i 

dels organismes i entitats públiques vinculades es puguin dur a terme per mitjans 

electrònics. 

Acord de Govern de 22 de juliol de 2014, pel qual s'aprova el model tipus de bases 

reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de 

concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el sector 

públic, 

A més, convé assenyalar que en matèria de prevenció del frau la Generalitat de Catalunya 

compta amb una Oficina Antifrau, institució independent del govern que treballa –de la 

més estricta neutralitat política– per enfortir la integritat del sector públic de Catalunya 

per mitjà de la prevenció de la corrupció i la investigació de conductes corruptes. D'altra 

banda, el SOC ha realitzat, juntament amb l'Autoritat d'Auditoria de la Comissió, 

diverses proves de càrrega de dades al sistema ARACHNE. Així mateix, s'ha sol·licitat la 
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creació de diversos usuaris que permetin la realització de proves d'utilització com a pas 

previ a la incorporació d'aquesta eina als processos del SOC 

Cal assenyalar que també es preveuen una sèrie de mesures que afecten les autoritats de 

gestió i certificació i els organismes intermedis, fonamentalment. 

Les mesures que s'exposen a continuació s'agrupen en tres epígrafs i contribuiran 

eficaçment a reduir les càrregues administratives. 

1) Governança adequada . 

2) Gestió més eficaç 

3) Sistema reforçat de verificacions 

Totes aquestes mesures es duran a terme en els terminis indicats al cronograma recollit al 

Pla d'Acció de la UAFSE 
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11. PRINCIPIS HORITZONTALS 

 

11.1 Desenvolupament sostenible 

Descripció de les mesures específiques per tenir en compte els requisits de protecció del 

medi ambient, l'eficiència en la utilització dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i 

l'adaptació al mateix, la capacitat de recuperació després de les catàstrofes i la prevenció i 

gestió de riscos en la selecció de les operacions. 

L'article 3 del Reglament (UE) núm. 1304/2013 estableix que els programes de l'FSE han 

de contribuir al desenvolupament sostenible ia la conservació, protecció i millora de la 

qualitat del medi ambient, donant suport al canvi a una economia de baixa emissió de 

carboni, adaptada canvi climàtic, que faci un ús eficaç dels recursos i sigui 

mediambientalment sostenible. Això es pot fer mitjançant la millora dels sistemes 

d'educació i formació necessaris 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 . 

Alguns exemples de com el programa atendrà aquesta exigència normativa són els 

següents: 

◙ En els programes mixtos d'ocupació i formació de la prioritat d'inversió 8.1 (ACCÉS A 

L'OCUPACIÓ), la prospecció que es realitzi pot incloure la identificació dels sectors 

amb més potencial de creació d'ocupació, entre els quals hi ha els lligats al medi ambient. 

◙ Les activitats de formació ocupacional previstes a la prioritat d'inversió 8.1 (ACCÉS A 

L'OCUPACIÓ) podran incloure en termes generals, la impartició obligatòria d'un mòdul 

de formació complementària relatiu a la inserció laboral, la sensibilització mediambiental 

i la igualtat de gènere. D'altra banda, i en la mesura que sigui possible, es començarà a 

treballar en la integració de bones pràctiques ambientals en les tasques professionals 

específiques de cada sector. 

◙ En el disseny dels programes de foment de l'emprenedoria de la prioritat d'inversió 8.3 

(TREBALL PER COMPTE PROPI I EMPRENEDORIA) es tindrà en compte que el 

sector del medi ambient és de per si mateix un dels filons d'ocupació o sectors emergents 

amb més potencial de creació dactivitat econòmica i en conseqüència dempreses. Així, 

per exemple, quan les actuacions a dur a terme vagin dirigides de forma específica a 

empreses, un dels barems a tenir en compte podrà estar relacionat amb les accions que 

realitzin en millora de l'eficiència energètica i cura del medi ambient, i les entitats 

col·laboradores que prestin assessorament han de fomentar que les empreses creades 

tinguin en compte criteris de responsabilitat social, de productivitat, competitivitat, 

defensa i protecció del medi ambient i de qualitat dels productes o serveis que ofereixen. 

◙ En les mesures de planificació estratègica al territori 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) 

un element a tenir en compte podrà ser la manera com es aborden els sectors emergents, 

en particular l'activació i consolidació de l'àmbit del medi ambient ( green jobs ). 
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◙ La prospecció que facin els tècnics d'acompanyament a la inserció de la prioritat 

d'inversió 9.1 (INCLUSIÓ ACTIVA) inclourà la identificació dels sectors amb més 

potencial de creació d'ocupació, entre els quals hi ha els lligats al medi ambient, com és 

el cas del reciclatge, agricultura ecològica, etc. 

◙ Es preveu que els centres de formació ocupacional que executin accions en el marc de 

la prioritat d'inversió 8.1 (ACCÉS A L'OCUPACIÓ) puguin programar accions de 

recollida selectiva de residus, dur a terme bones pràctiques en matèria d'eficiència 

energètica, impartir un mòdul de sensibilització mediambiental a totes les activitats 

formatives i programar accions de formació en aspectes relacionats amb les energies 

alternatives, el tractament d'aigües i residus i l'eficiència energètica. 

◙ Les prioritats d'inversió 8.1 (ACCÉS A L'OCUPACIÓ) i 10.3 (MILLORA DE 

L'ACCÉS A L'APRENENTATGE PERMANENT) podran incloure determinades 

actuacions vinculades al Marc d'Acció Prioritària (MAP) per al finançament de la Xarxa 

Natura 2000. 

 

11.2 Igualtat doportunitats i no discriminació 

Descripció de les mesures específiques per promoure la igualtat d'oportunitats i prevenir 

la discriminació per raó de sexe, raça o origen ètnic, religió o conviccions, discapacitat, 

edat o orientació sexual en la preparació, el disseny i l'execució del programa operatiu i, a 

particular, en relació amb l'accés al finançament, tenint en compte les necessitats dels 

diversos grups destinataris que corren el risc de tal discriminació i especialment el 

requisit de garantir l'accessibilitat de les persones amb discapacitat. 

D'acord amb l'article 8 del Reglament (UE) núm. 1304/2013, els programes operatius de 

l'FSE han de fomentar la igualtat d'oportunitats per a tothom, sense cap discriminació per 

raó de sexe, raça o origen ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació 

sexual. En aquest sentit, els programes poden donar suport a mesures específiques 

encaminades a lluitar contra 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-ne la inclusió social, reduir les 

desigualtats en termes de salut i accés als serveis socials, etc. 

En aquest context, el programa operatiu, en la prioritat d'inversió 9.1 (INCLUSIÓ 

ACTIVA), preveu actuacions específicament adreçades a persones en situació o risc 

d'exclusió amb la finalitat d'afavorir-ne la inserció laboral. En particular, està previst 

donar suport a les persones perceptores de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) i de la 

Renda Garantida de Ciutadania, les persones amb discapacitat, les persones que es troben 

sota mesures judicials i altres col·lectius desafavorits (població immigrant, població 

romaní, persones amb trastorn de salut mental, etc.). 

Així mateix, en el marc de la prioritat 9.4 (ACCÉS A SERVEIS SOCIALS) es treballarà 

en la millora de l'accés als serveis socials de persones especialment vulnerables, entre els 

quals els menors, els adolescents i els joves tutelats i extutelats per l'administració. 

Finalment, en el marc d'algunes operacions, s'adoptaran mesures de tall transversal com, 

per exemple : 
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◙ A les iniciatives de desenvolupament local de la prioritat d'inversió 8.1 (ACCÉS A 

L'OCUPACIÓ) es definirà una sèrie de col·lectius vulnerables que hauran de ser 

prioritaris, com poden ser les persones en situació d'atur de llarga durada i/o sense 

prestació, les i els joves en situació de desocupació i baixa qualificació, les persones amb 

discapacitat, les persones amb trastorns de salut mental, les dones que pateixen o han 

patit violència de gènere, la població immigrant, etc. 

D'altra banda, i en funció de les necessitats del territori objecte d'intervenció, es podran 

implementar projectes dirigits a impulsar la creació de serveis estables d'acompanyament 

a la inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social i/oa afavorir l'establiment 

de clàusules socials a contractacions públiques per afavorir la contractació dels grups 

més vulnerables. 

◙ Dins del catàleg d'algunes de les activitats formatives previstes a la prioritat d'inversió 

8.1 (ACCÉS A L'OCUPACIÓ) oa la prioritat 10.3 (MILLORA DE L'ACCÉS A 

L'APRENENTATGE PERMANENT) es podran oferir especialitats especialment 

adaptades per a persones amb discapacitat. 

Així mateix, a les bases de les convocatòries s'establirà com a requisit per a les empreses 

i entitats sol·licitants de subvenció complir amb l'obligació de donar feina, en el cas 

d'empreses públiques o privades amb 50 treballadors o més, almenys a un 2% de 

persones amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors de lentitat, o bé aplicar 

mesures alternatives. 

◙ En les actuacions de la prioritat d'inversió 8.3 (TREBALL PER COMPTE PROPI I 

EMPRENEDORIA) que vagin dirigides de forma específica a persones individuals, un 

dels barems a tenir en compte serà el grau de discapacitat. 

◙ Els diagnòstics dels mercats de treball territorials 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) 

tindran en compte específicament la identificació i la descripció de la tipologia de grups 

amb dificultats d'inserció al territori d'intervenció (joves, persones amb discapacitat, 

persones més grans de 45 anys, població immigrant, persones aturades de llarga durada, 

persones aturades sense prestació, etc.). D'acord amb el resultat d'aquesta anàlisi, els 

plans resultants poden contenir, en funció de les necessitats territorials i les prioritats dels 

seus actors, la identificació i la planificació de projectes específics de suport als 

col·lectius més vulnerables a l'àmbit de l'ocupació. 

 

11.3 Igualtat entre homes i dones 

Descripció de la contribució del programa operatiu a la promoció de la igualtat entre 

homes i dones i, quan escaigui, de les mesures per garantir la integració de la perspectiva 

de gènere en el nivell del programa operatiu i en el nivell operatiu. 

El reconeixement de la igualtat de dones i homes és present en diversos nivells de 

l'ordenament jurídic català, i recentment s'han complert 25 anys de l'existència de 

polítiques de dones a Catalunya. 
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L‟instrument bàsic d‟execució d‟aquestes polítiques han estat els plans d‟igualtat. 

L'últim, el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015 (Pla estratègic de polítiques 

de dones 2012-2015), se centra a desenvolupar una metodologia que permeti que la 

transversalitat de gènere sigui present a tota l'acció política del Govern de Catalunya com 

part de lestratègia dual de desenvolupament de les polítiques de les dones, juntament amb 

les accions positives. 

Aquest enfocament dual s'ha traslladat al programa operatiu i s'ha comptat en el disseny 

del mateix amb la participació de l' Institut Català de les Dones (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 làmbit que ens ocupa, de 

vetllar pel compliment del principi horitzontal digualtat doportunitats entre dones i 

homes en les intervencions cofinançades amb Fons Europeus. 

A aquest efecte, l' Institut Català de les Dones s'ha integrat en el disseny del programa i 

s'integrarà en les fases d'aplicació següents: implementació, seguiment i avaluació. 

FASE DE PROGRAMACIÓ 

La igualtat entre dones i homes s'ha contemplat en el doble enfocament: 

◙ Transversalitat: el programa té en compte les bretxes de gènere existents a Catalunya 

en els àmbits d'intervenció de l'FSE, desagrega totes les dades per sexe, assenyala els 

principals resultats esperats per a homes i dones, i fixa criteris de selecció d'operacions 

que garanteixin que els recursos arriben per igual als dos sexes. 

◙ Accions específiques: s'impulsaran actuacions en matèria d'ocupació i relacions 

laborals des de la promoció de la igualtat entre dones i homes a l'eix 1 (OCUPACIÓ I 

MOBILITAT LABORAL), ia través de l'eix d'assistència tècnica es proporcionarà suport 

i eines apropiades als òrgans gestors del programa, de manera que puguin incorporar 

adequadament la perspectiva de gènere a les seves accions. 

 

FASE D'IMPLEMENTACIÓ 

S'adoptaran les mesures següents: 

◙ Es potenciarà lús de clàusules socials en convenis, convocatòries de subvencions i 

contractacions públiques que promoguin la igualtat entre dones i homes. 

◙ S'establiran criteris de selecció d'operacions que integrin la promoció de la igualtat de 

gènere. 
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◙ Els informes anuals d'execució inclouran informació sobre l'execució relativa a la 

promoció de la igualtat entre homes i dones. 

◙ L'estratègia de comunicació del programa visibilitzarà l'aportació de les dones i l'accés 

a l'FSE, així com promourà la diversificació dels mitjans d'informació i publicitat per 

garantir l'accessibilitat a la informació i l'ús de llenguatge i imatges no sexistes. 

◙ Tant el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com l' Institut Català de les Dones 

continuaran participant activament a la Xarxa de Polítiques d'Igualtat i difonent la 

informació i els materials elaborats entre els òrgans gestors del programa. 

FASE DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

L'avaluació ex ante ja ha valorat l'adequació de les mesures planejades per promoure la 

igualtat entre dones i hòmens, i el programa comptarà amb un Dictamen en la matèria. A 

més: 

◙ Els sistemes informàtics de seguiment de l'FSE permetran recollir totes les dades 

desagregades per sexe. 

◙ L' Institut Català de les Dones formarà part del comitè de seguiment del programa, en 

què es vetllarà per una participació equilibrada de dones i homes. 

◙ A les avaluacions que es facin s'analitzarà la integració transversal del principi 

d'igualtat de gènere el programa. 

 

 

 

A NIVELL DE PROGRAMA 

La igualtat entre dones i homes no només es promourà a nivell de programa, incorporant 

transversalment el gènere a les diferents fases d'execució, sinó també a nivell d'operació. 

Es vetllarà perquè cada projecte cofinançat tingui en compte en el disseny i la 

implementació les bretxes de gènere existents en el seu àmbit d'intervenció. Així, per 

exemple: 
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◙ En el disseny de les operacions de la prioritat d'inversió 8.3, es tindran en compte les 

dificultats més grans que troben les dones per accedir al crèdit, per conciliar la seva vida 

personal amb la seva vida laboral i per a la creació de xarxes professionals, així com la 

bretxa digital de gènere, que dificulta l'emprenedoria femení al sector TIC i l'ús de les 

tecnologies a les empreses de dones. 

◙ A la prioritat d'inversió 9.1, les convocatòries anuals concursals podran incloure al 

barem de puntuació aquelles accions que tinguin en compte la igualtat de gènere 

mitjançant l'ús de llenguatge no sexista, la incorporació de mesures per a la conciliació de 

la vida personal i laboral , l'ús de metodologies d'acompanyament tenint en compte 

l'especificitat del gènere, i el treball en sectors d'ocupació més enllà dels rols de gènere. 

També es preveu que algunes convocatòries puguin incloure una línia específica 

adreçada a dones en situació o risc d'exclusió social. 
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12. ELEMENTS SEPARATS 

 

12.1 Grans projectes que s'executaran durant el període de programació 

 

Quadre 27: Llista de grans projectes 
Projecte Data prevista de notificació/presentació (any, trimestre) Inici previst de l'execució (any, trimestre) Data prevista de finalització (any, trimestre) Eixos prioritaris / prioritats d'inversió 
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12.2 Marc de rendiment del programa operatiu 

 

Quadre 28: Marc de rendiment per a Fons i categoria de regions (quadre sinòptic) 

Eix prioritari Fons 
Categoria de 

regió 

Indicador o etapa clau 

d'execució 

Unitat de mesura, 

quan escaigui 

Fita per al 2018 Valor previst final (2023) 

M W T M W T 

1A - Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a regions més desenvolupades amb taxa 

de cofinançament del 50% del FSE 

FSE Més desenvolupades F2 - Financer Cost total   736.220   223.157.516,00 

2A - Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

FSE Més desenvolupades F2 - Financer Cost total   16.774.034   311.561.704,00 

3A - Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i l'aprenentatge permanent a 

regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

FSE Més desenvolupades F2 - Financer Cost total   6.428.358   55.574.860,00 

2A - Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació en regions més 

desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

FSE Més desenvolupades EO01 - Participants en situació o risc 

d'exclusió social 

Número 14.058 12.489 26.547 28.390,00 35.060,00 63.450,00 

1A - Foment de l'ocupació sostenible i de qualitat i de la mobilitat laboral a regions més desenvolupades amb taxa 

de cofinançament del 50% del FSE 

FSE Més desenvolupades CO01 - aturat, fins i tot de llarga 

durada 

Número 43.100 43.624 86.724 95.927,00 101.738,00 197.665,00 

3A - Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i l'aprenentatge permanent a 

regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

FSE Més desenvolupades CO01 - aturat, fins i tot de llarga 

durada 

Número 7.692 12.236 19.928 10.166,00 15.408,00 25.574,00 

3A - Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i l'aprenentatge permanent a 

regions més desenvolupades amb taxa de cofinançament del 50% del FSE 

 

FSE Més desenvolupades CO05 - empleat, fins i tot per compte 

propi 

Número 9.170 14.615 23.785 11.135,00 18.743,00 29.878,00 

 

12.3 Socis pertinents que participen en la preparació del programa 

Administració autonòmica: 

 Servei Públic d'Ocupació de Catalunya  

 Departament d'Empresa i Coneixement  

 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  

 Departament d'Ensenyament . 

 Departament de Justícia . 
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 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Finances  

 Departament de Territori i Sostenibilitat  

 Institut Català de les Dones  

Administració local: 

 Federació de Municipis de Catalunya 

 Associació de Municipis de Catalunya  

Organitzacions empresarials: 

 Foment del Treball. 

 Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC). 

Organitzacions sindicals: 

 Comissions Obreres de Catalunya (CCOO). 

 Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT). 

Taula del Tercer Sector  

 Càritas Catalunya. 

 Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat , COCARMI. 
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 Confederació ECOM  

 Creu Roja Catalunya  

 Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, DINCAT. 

 Coordinadora de Comunitats Terapèutiques i Pisos de Reinserció per a Drogodependents de Catalunya 

 Empresa Social - Cooperatives datenció a les persones . 

 Entitats Catalanes d'Acció Social , ECAS). 

 Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes, FACEPA. 

 Federació d´Associacions de Familiars d´Alzheimer de Catalunya  FAFAC. 

 Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya   FATEC. 

 Federació Catalana de Drogodependències. 

 Federació Catalana de Donants de Sang . 

 Federació Catalana de Llars de Salut Mental . 

 Federació Catalana de la Unió Democràtica de Pensionistes. 

 Federació Catalana de Voluntariat Social . 

 Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat  FEATE. 

 Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer  FECEC. 

 Federació d'Entitats d'Atenció i Educació a la Infància i l'Adolescència , FEDAIA. 

 Federació d'Entitats Llatinoamericanes de Catalunya  FEDELATINA. 

 Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i etiologies similars  FEPCCAT. 

 Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits FEPA 

 Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família  FOCAGG. 

 Fòrum d'iniciatives assistencials i de gestió de salut mental a Catalunya  

 Fundació Catalana de l'Esplai  

 Fundació Escolta Josep Carol  

 Fundació Pere Tarrés  
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 ONCE Catalunya  

 Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu  

 Minyons Escoltes i Guies de Catalunya – Fundació Josep Sans. 

 Moviment laic i progressista. 

 Voraviu. 

 Cambres de comerç de Catalunya 
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DOCUMENTS 

Títol del document Tipus de document 
Data del 

document 
Referència local 

Referència de la 

Comissió 
Fitxers 

Data 

d'enviament 

Enviat 

per 

Memòria de Reprogramació React-UE 

2022 FSE+ Catalunya 

Informació 

complementària 

26-abr-2022 Memòria de Reprogramació React-UE 

2022 FSE+ Catalunya 

Ares(2022)5073255 Memòria de Reprogramació React-UE 

2022 FSE+ Catalunya  

12-jul-2022 n0071rr8 

 

PO Catalunya FSE+ Reprogramació 
React-UE 2022 

Informació 
complementària 

26-abr-2022 PO Catalunya FSE+ Reprogramació 
React-UE 2022 

Ares(2022)5073255 PO Catalunya FSE+ Reprogramació 
React-UE 2022  

12-jul-2022 n0071rr8 
 

 

Annexos presentats d'acord amb el Reglament d'execució de la Comissió pel qual s'estableix el model de programa 

Títol del document Tipus de document 
Versió del 

programa 

Data del 

document 

Referència 

local 

Referència de la 

Comissió 
Fitxers 

Data 

d'enviament 

Enviat 

per 

Informe Final d'avaluació Ex ante del PO de 

Catalunya 

Informe de l'avaluació 

ex-ante 

1.3 02-nov-2015  Ares(2015)5760461 Informe Final d'avaluació Ex ante del PO de 

Catalunya  

11-des-2015 npeeherm 

 

Programme Snapshot of data before send 

2014ES05SFOP007 7.0 

Instantània de les dades 

abans d'enviar 

7.0 12-jul-2022  Ares(2022)5073255 Programme Snapshot of data before send 

2014ES05SFOP007 7.0 ca  

12-jul-2022 n0071rr8 
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RESULTATS DE LA VALIDACIÓ MÉS RECENT 
Gravetat Codi Missatge 

Informació  S'ha validat la versió del programa. 

Advertència 2.18.6 S'ha de definir com a mínim un indicador als quadres de l'indicador rellevant. Eix prioritari " R-AT " , objectiu específic " R-AT " , Quadre 12 

Advertència 2.19.3 La suma de l'ajuda anual de la UE per categoria de regió " Menys desenvolupades " i per any " 2017 " ha de ser inferior o igual a l'ajuda anual de la UE especificada a les perspectives financeres: " 324.559.659,00 " 

, " 319.216.082,00 ” . 
Advertència 2.19.3 

La suma de l'ajuda anual de la UE per categoria de regió " Menys desenvolupades " i per any " 2018 " ha de ser inferior o igual a l'ajuda anual de la UE especificada a les perspectives financeres: " 331.043.886,00 " 

, " 325.604.160,00 ” . 
Advertència 2.19.3 

La suma de l'ajuda anual de la UE per categoria de regió " Menys desenvolupades " i per any " 2019 " ha de ser inferior o igual a l'ajuda anual de la UE especificada a les perspectives financeres: " 337.646.825,00 " 

, " 332.119.881,00 ” . 
Advertència 2.19.3 

La suma de l'ajuda anual de la UE per categoria de regió " Menys desenvolupades " i per any " 2020 " ha de ser inferior o igual a l'ajuda anual de la UE especificada a les perspectives financeres: " 342.735.880,00 " 

, " 338.765.441,00 ” . 
Advertència 2.19.3 La suma de l'ajuda anual de la UE per categoria de regió " Més desenvolupades " i per any " 2019 " ha de ser inferior o igual a l'ajuda anual de la UE especificada a les perspectives financeres: " 1.791.095.059,00 " 

, " 1.767.957.997,00 ” . 
Advertència 2.19.3 La suma de l'ajuda anual de la UE per categoria de regió " Més desenvolupades " i per any " 2020 " ha de ser inferior o igual a l'ajuda anual de la UE especificada a les perspectives financeres: " 2.155.928.757,00 " 

, " 1.803.334.314,00 ” . 
Advertència 2.19.4 La suma de l'ajut anual de la UE per a l'FSE ha de ser més gran o igual a l'assignació mínima de l'FSE per a aquest Estat membre: “ 0,00 ” , “ 7.478.571.457,00 ” . 
Advertència 2.40 L'indicador «CV33» amb un valor previst no té referència total al quadre 4 per a l'eix prioritari «2A» i la prioritat d'inversió «9iv». 

Advertència 2.41 L'indicador CR03 té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari 1A i la prioritat d'inversió 8i. 

Advertència 2.41 L'indicador «CR03» té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «3A» i la prioritat d'inversió «10iii». 

Advertència 2.41 L'indicador «CR03» té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «3A» i la prioritat d'inversió «10iii». 

Advertència 2.41 L'indicador CR04 té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari 1A i la prioritat d'inversió 8i. 

Advertència 2.41 L'indicador CR04 té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari 1A i la prioritat d'inversió 8i. 

Advertència 2.41 L'indicador CR04 té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari 1A i la prioritat d'inversió 8iii. 

Advertència 2.41 L'indicador «CR04» té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «R» i la prioritat d'inversió «13i». 

Advertència 2.41 L'indicador «CV33» té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «2A» i la prioritat d'inversió «9iv». 

Advertència 2.41 L'indicador «CVR2» té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «R» i la prioritat d'inversió «13i». 

Advertència 2.41 L'indicador «ER01» té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «2A» i la prioritat d'inversió «9i». 

Advertència 2.41 L'indicador «ER12» té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «2A» i la prioritat d'inversió «9v». 

Advertència 2.41 L'indicador «ER12» té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «R» i la prioritat d'inversió «13i». 

Advertència 2.41 L'indicador «ER35» té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «1A» i la prioritat d'inversió «8vii». 

Advertència 2.41 L'indicador «ER36» té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «1A» i la prioritat d'inversió «8vii». 

Advertència 2.41 L'indicador «ER38» té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «3A» i la prioritat d'inversió «10iii». 

Advertència 2.41 L'indicador «ER40» té o bé un valor de referència total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor de referència total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «2A» i la prioritat d'inversió «9iv». 

Advertència 2.42 L'indicador CR03 té o bé un valor previst total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor previst total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari 1A i la prioritat d'inversió 8i. 
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Gravetat Codi Missatge 

Advertència 2.42 L'indicador CR03 té o bé un valor previst total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor previst total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari 3A i la prioritat d'inversió 10iii. 

Advertència 2.42 L'indicador CR03 té o bé un valor previst total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor previst total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari 3A i la prioritat d'inversió 10iii. 

Advertència 2.42 L'indicador CR04 té o bé un valor previst total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor previst total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari 1A i la prioritat d'inversió 8i. 

Advertència 2.42 L'indicador CR04 té o bé un valor previst total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor previst total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari 1A i la prioritat d'inversió 8i. 

Advertència 2.42 L'indicador CR04 té o bé un valor previst total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor previst total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari 1A i la prioritat d'inversió 8iii. 

Advertència 2.42 L'indicador CR04 té o bé un valor previst total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor previst total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari R i la prioritat d'inversió 13i. 

Advertència 2.42 L'indicador CVR2 té o bé un valor previst total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor previst total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari R i la prioritat d'inversió 13i. 

Advertència 2.42 L'indicador «ER01» té o bé un valor previst total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor previst total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «2A» i la prioritat d'inversió «9i». 

Advertència 2.42 L'indicador «ER12» té o bé un valor previst total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor previst total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «2A» i la prioritat d'inversió «9v». 

Advertència 2.42 L'indicador “ER12” té o bé un valor previst total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor previst total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari “R” i la prioritat d'inversió “13i”. 

Advertència 2.42 L'indicador «ER35» té o bé un valor previst total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor previst total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «1A» i la prioritat d'inversió «8vii». 

Advertència 2.42 L'indicador «ER36» té o bé un valor previst total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor previst total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «1A» i la prioritat d'inversió «8vii». 

Advertència 2.42 L'indicador «ER38» té o bé un valor previst total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor previst total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari «3A» i la prioritat d'inversió «10iii». 

Advertència 2.42 L'indicador “ER40” té o bé un valor previst total/qualitatiu i un desglossament per sexe o bé cap valor previst total/qualitatiu al quadre 4 per a l'eix prioritari “2A” i la prioritat d'inversió “9iv”. 

 


