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El 2020 serà recordat com l’any de la pandèmia de la COVID-19 i els seus efectes devastadors en les 
persones, en les empreses, en la salut, en el mercat de treball, en l’economia...

Hem vist com gairebé d’un dia per l’altra la COVID-19 provocava malaltia i mort i, com a reacció, se’ns 
confinava a les nostres llars tret d’aquelles persones que treballaven en serveis essencials. 
Es va restringir de forma dràstica el contacte entre les persones i la mobilitat. De tots i  totes és 
conegut l’eslògan: distància, mans, mascareta i ventilació. Tot això, lògicament, ha tingut un impacte 
molt fort en les nostres relacions laborals i socials. 

En aquest document trobareu com ha impactat la crisi de la COVID-19 en el mercat de treball, amb més 
persones en situació d’atur, amb d’altres afectades per expedients de regulació temporals d’ocupació 
(ERTO) i amb un augment importantíssim de les persones registrades com a demandants d’ocupació. 
I també trobareu com, degut a les restriccions imposades per les autoritats sanitàries, el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) va tancar al públic les seves oficines de Treball i la resta de serveis i 
com ens vàrem haver de reinventar en molt pocs dies per poder continuar donant servei a les nostres 
persones usuàries a través de teletreball, telèfon d’atenció i tràmits on line, entre d’altres.

Aquesta adaptació ràpida de la manera de treballar del SOC fins hi tot ha estat premiada per 
l’Organització de Regions Unides – Forum Global d’Associacions de Regions (ORU Fogar) i el Programa 
de Desenvolupament de Nacions Unides (PNUD Art) amb un dels cinc guardons de Bones Pràctiques 
que anualment concedeix aquesta associació que agrupa els governs d’unes 600 regions i estats 
federats d’arreu del món.

No us negaré que rebre aquest premi ens va fer molta il·lusió però per a les treballadores i treballadors 
del SOC el més important ha estat poder donar resposta a les necessitats de les persones treballadores 
en aquests moments tant difícils, facilitant-los la seva inscripció com a demandant d’ocupació, 
oferint informació sobre la renda garantida de ciutadania, tirant endavant plans de xoc per ajudar 
a les persones treballadores i a les empreses, establint  mesures noves per poder continuar amb els 
programes de formació de forma telemàtica i un munt d’accions més amb l’única finalitat d’oferir 
un bon servei a la ciutadania i més quan a alhora hem hagut de patir els efectes d’una gestió molt 
irregular per part del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que lògicament també ha impactat en 
la feina del SOC. 

Paral·lelament hem aconseguit també tirar endavant els programes que habitualment impulsa el SOC 
en els àmbits de l’orientació, la formació professional, el foment de l’ocupació, el desenvolupament 
econòmic local, la intermediació laboral i el suport a les empreses tenint una cura especial pels 
col·lectius d’atenció prioritària.

Vull fer un agraïment especial a tot el personal del SOC però també del Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya (CFCC ) i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pel seu esforç 
i la seva coordinació, fet que ha ajudat a tirar endavant actuacions que sense aquesta cooperació 
probablement o no haurien estat possibles o haurien trigat molt més a materialitzar-se.
Us animo a llegir l’informe, desitjant que el 2021 puguem parlar de recuperació social i econòmica.

Ariadna Rectoret i Jordi
Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
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Impacte COVID-19 en el mercat de treball català

L’efecte de la COVID-19 es recull clarament en els principals indicadors del mer-
cat del treball. Si bé la variació interanual de la taxa d’atur era negativa en el 
primer trimestre de l’any 2020, és a dir, hi havia una disminució neta de persones 
desocupades, la del quart trimestre del 2020 recollia el creixement d’atur més 
accentuada de tot l’any, finalitzant l’any amb una taxa d’atur del 13,9% (12,9% 
en homes i 15,0% en dones), segons l’Enquesta de població activa (EPA).

Font: IDESCAT, Taxa d’atur, dades trimestrals 
https://www.idescat.cat/treball/epa?tc=4&id=ie4000&dt=20194&lang=es

De la mateixa manera, si observem l’evolució mensual del nombre de persones 
afiliades a la Seguretat Social, veurem que aquesta evolució reflecteix perfecta-
ment les onades de la COVID-19. Entre el mes de març i juny, coincidint amb els 
efectes de les restriccions socials i econòmiques de la primera onada, existeix una 
forta davallada a les afiliacions  per créixer tímidament durant la temporada d’es-
tiu, per finalment tornar a baixar a partir del mes de novembre, que correspon 
amb la segona onada de la pandèmia.
 

Un any marcat per la pandèmia
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Font: IDESCAT, Variació interanual del nombre d’afiliacions a la Seguretat 
Social. Catalunya i Espanya.  
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10222&lang=es

Completant les dades anteriors amb l’evolució de les persones demandants d’ocu-
pació, el següent gràfic mostra el creixement exponencial patit entre maig- juny 
2020:

 

Font: Butlletí del perfil de l’atur Situació a 31 de desembre de 2020 
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/
estudis/perfil_de_l_atur/2020/arxius/butlleti_perfil_atur_31_des2020.pdf 

https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/perfil_de_l_atur/2020/arxius/butlleti_perfil_atur_31_des2020.pdf
https://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/perfil_de_l_atur/2020/arxius/butlleti_perfil_atur_31_des2020.pdf
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Adaptació/reorganització SOC (COVID-19)

La pandèmia de la COVID-19 ha comportat, d’una banda, una disminució dels 
fons destinats a les polítiques actives d’ocupació com a conseqüència de la da-
vallada de la font de finançament principal per a la formació professional per a 
l’ocupació provinent de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals 
i, d’altra banda, la necessitat d’adaptar la programació i tots els serveis prestats 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) per fer front a les conseqüències 
de la COVID-19.

Les oficines de Treball són les encarregades de valorar l’ocupabilitat de les perso-
nes que inicien processos d’orientació, de col·locació o d’inserció entre d’altres. 
L’entrada en vigor de l’estat d’alarma, a mitjans del mes de març, va alterar i 
dificultar notablement el seu funcionament. Cal tenir present que tot un seguit 
de tràmits molt destacats com la inscripció i renovació de la demanda d’atur ne-
cessària per cobrar les prestacions, la informació sobre la renda garantida i la 
seva tramitació, o l’accés a les borses de treball, entre d’altres, fins aleshores 
només es podien fer presencialment.

Les mesures sanitàries van obligar a tancar les oficines al públic i a reduir de ma-
nera substancial el personal que hi treballava de forma presencial. Per superar 
aquesta situació es va posar en marxa una centraleta telefònica remota (telèfon 
gratuït 900 800 046) que va permetre que més de 400 persones professionals del 
SOC reforcessin, des de casa, el dispositiu d’atenció a la ciutadania. La iniciativa 
va ser pionera a nivell estatal i es va poder atendre més de 540.000 trucades en 
els tres primers mesos.

Clica per visualitzar el vídeo

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/informacio-per-a-la-ciutadania/
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Posteriorment, aquest servei es va ampliar a 800 persones treballadores del SOC, 
a mesura que es va proveir de mitjans per treballar en remot. A finals del mes de 
desembre s’havien atès un total d’1.342.946 trucades, mentre en paral·lel s’obria 
de forma controlada i amb cita prèvia l’atenció presencial a les oficines de Treball. 

El telèfon gratuït ha permès atendre tot tipus de consultes i realitzar també la ma-
joria de tràmits i serveis que anteriorment només es podien realitzar de manera 
presencial a les oficines de Treball. Actualment les persones usuàries dels serveis 
oferts per les oficines de Treball poden fer gairebé tots els serveis i/o consultes, o 
bé a través del web (per exemple inscriure’s com a demandant d’ocupació) o bé 
per telèfon i també de forma presencial amb cita prèvia. 

D’altra banda, es va habilitar la inscripció com a demandant d’ocupació mitjançant 
un formulari online. En els tres primers mesos de funcionament es van rebre més 
de 300.000 formularis. A final d’any, el nombre de formularis acumulats va ser de 
403.058.

L’atenció a través de les bústies institucionals també va ser un canal de comunica-
ció molt important per dirigir les inquietuds i les preguntes dels ciutadans envers 
la gestió dels seus expedients. En aquest sentit, el nombre de correus atesos es 
va multiplicar per 4,5 en el 2020.

Els reptes principals varen ser l’adaptació del programa de gestió SICAS en un 
entorn web per tal que el personal d’oficines pogués realitzar, des de casa, les tas-
ques que habitualment  feien de forma presencial a través de connexions segures 
via VPN (Xarxa Privada Virtual), l’adaptació de les estacions individuals de treball 
en remot de les persones treballadores del SOC pel teletreball i proporcionar ordi-
nadors portàtils, amb connexions segures.

D’altra banda, el SOC va realitzar un esforç important en mantenir actualitzada la 
informació als ciutadans mitjançant el web i les xarxes socials, sobre tot al principi 
de la pandèmia, on la informació era renovada contínuament en base a l’evolució 
de les instruccions sanitàries i l’adequació dels processos de gestió i tramitació 
propis del SOC.

La situació d’emergència sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19 va fer 
necessari també activar circuïts per a proporcionar personal per cobrir les neces-
sitats i l’atenció de les persones usuàries de les residències de gent gran. 
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És per això que el SOC va activar borses de treball específiques per cobrir les va-
cants dels centres assistencials, tant públics com privats, d’arreu de Catalunya:

• Personal auxiliar d’infermeria
• Personal auxiliar d’infermeria geriàtrica
• Personal d’infermeria
• Personal d’ infermeria especialista en infermeria geriàtrica
• Personal d’assistència domiciliaria
• Personal cuidador de persones amb discapacitat i/o dependència en institu-

cions socials.

Aquestes borses de treball es mantindran actives mentre duri la situació d’emer-
gència de la COVID-19.

En aquest apartat cal destacar, també, que el SOC i el Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya (CFCC), conjuntament amb la Unió Catalana d’Hospitals, 
van posar en marxa una plataforma virtual per formar en línia en l’àmbit de l’as-
sistència a la gent gran a les persones que s’havien inscrit a les borses de treball 
creades per fer front a la crisi sanitària. 

Des del SOC i el CFCC es va considerar prioritari garantir que aquestes persones 
rebessin una qualificació bàsica per a l’atenció assistencial i un suport constant 
en la seva incorporació a la feina. Per aquesta raó la formació també va incloure 
un mòdul motivacional que les ajudés a visualitzar el valor que aquesta feina té 
tant per ajudar a superar aquesta crisi com, principalment, per donar el suport 
necessari a la gent gran.

Les persones inscrites rebien formació sobre rentat de mans i mesures de pro-
tecció, cura i higiene, acompanyament en els moviments a persones amb baixa 
mobilitat, ajuda per menjar i d’altres procediments relatius a les activitats de la 
vida diària de les persones usuàries de les residències. L’objectiu era oferir uns 
coneixements generals i respostes a les necessitats assistencials de cara a la seva 
incorporació a la feina.

El curs tenia una durada d’entre 10 i 15 hores i estava supervisat i tutoritzat a 
través de videoconferències amb grups reduïts.

La formació va anar a càrrec dels professionals de la Unió Consorci Formació 
(UCF), entitat formativa oficial de la Unió Catalana d’Hospitals i el Consorci de 
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Salut i Social de Catalunya, amb àmplia experiència en aquest terreny. A banda 
dels seus formadors i tutors, la UCF va cedir la seva plataforma i els continguts de 
manera gratuïta.
 
A més, l’organització Metges Sense Fronteres va posar a disposició del personal 
que treballa a les residències de gent gran diversos mòduls específics formatius a 
través de la seva plataforma en línia. Aquests mòduls permetien ampliar i actua-
litzar coneixements sobretot en l’àmbit de la salut, com per exemple la utilització 
correcta dels Equips de Protecció Individual (EPI) o l’ús de les mascaretes.

A tot això cal afegir que també es donà suport a les residències de gent gran, 
col·laborant directament en la coordinació de la selecció d’aquest personal i la de-
rivació de les vacants que s’anaven produint. 

Cal també assenyalar que la COVID-19 va impactar de ple en la campanya agrària 
de temporada. Per tal de garantir la disponibilitat de persones treballadores tem-
porals al camp es va crear una borsa de treball específica. Cal tenir present, a 
més, que l’emergència sanitària va obrir la possibilitat de contractació de nous 
col·lectius fins aleshores no previstos.

Per acabar aquest apartat volem fer esment que, a l’octubre de 2020, l’Organitza-
ció de Regions Unides – Forum Global d’Associacions de Regions (ORU Fogar) va 
distingir el SOC amb un dels cinc guardons de Bones Pràctiques que anualment 
concedeix aquesta associació que agrupa els governs d’unes 600 regions i estats 
federats d’arreu del món. L’organisme va destacar el Pla de suport remot d’atenció 
a la ciutadania que el SOC va activar degut al tancament de les oficines de Treball 
per la pandèmia. L’objectiu d’aquests guardons és identificar i visibilitzar les bones 
pràctiques dels govern subestatals, estimular el dinamisme i l’eficiència de l’admi-
nistració pública, així com difondre, donar suport i promoure l’adopció de bones 
pràctiques en l’àmbit de la gestió pública. Els membres del jurat van destacar la 
rapidesa amb la qual es va implementar el Pla i la seva utilitat per garantir, d’una 
banda, la prestació dels serveis de manera telemàtica i, de l’altra, la seguretat i 
salut dels professionals del SOC i de les seves persones usuàries.

Plans de xoc contra els efectes de la COVID-19

Davant la necessitat extraordinària i urgent que ha suscitat la greu situació de 
pandèmia mundial decretada per l’Organització Mundial de la Salut, i la posterior 
declaració de l’estat d’alarma decretada mitjançant el Reial decret 463/2020, de 
14 de març, el Govern de la Generalitat de Catalunya adopta, entre d’altres, el De-
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cret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria 
de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a 
la COVID-19.

Els col·lectius d’atenció prioritària s’havien definit en el 2019, en el Pla de desen-
volupament de polítiques actives d’ocupació (PDPO) 2019-2020, però davant de 
la irrupció de la pandèmia del coronavirus, el SOC va haver de dissenyar progra-
mes específics per donar resposta ràpida als efectes provocats per la COVID-19 
entre les persones treballadores.

El Pla de reactivació socioeconòmica en l’àmbit del treball i de l’ocupació recull 
un conjunt de mesures dirigides a donar suport a les persones treballadores que 
s’han vist afectades econòmicament i als col·lectius en major situació de risc, a 
les persones treballadores autònomes i a les petites empreses perquè reprenguin 
l’activitat i mantinguin la capacitat productiva i els llocs de treball, i a les admi-
nistracions locals perquè planifiquin estratègicament la reactivació econòmica a 
partir de l’anàlisi de les necessitats del seu territori i de la concertació social i 
territorial.

En total es preveia beneficiar 1.500 empreses i 4.300 persones de manera direc-
ta, a més de milers de persones de manera indirecta. Amb aquest pla s’activaven 
de manera urgent, entre maig i juny, sis línies de polítiques d’ocupació:

• Línia extraordinària i urgent del Programa Treball i Formació.
• Ajuts directes per al finançament dels Plans de reactivació socioeconòmica en 

l’àmbit d’ocupació.
• Mesures de flexibilització en els programes en matèria de treball autònom.
• Ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballa-

dores autònomes.
• Mesura d’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de 

negoci.
• Suport a Projectes Singulars per a la reactivació socioeconòmica per a empre-

ses cooperatives.

Així mateix, a finals del mes d’octubre, davant la continuïtat de l’impacte impor-
tant de la COVID-19 en el món del treball, es decideix reajustar les polítiques 
actives d’ocupació per poder donar una millor resposta a les persones, com ja 
s’havia fet prèviament en el primer Pla de xoc per l’ocupació del maig: s’hi destina 
185,7 milions d’euros més per fer front a les conseqüències laborals de la pan-
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dèmia i donar suport a persones treballadores, microempreses, autònoms 
i ens locals.

Aquest pressupost es destina bàsicament al foment de la contractació (es-
pecialment de col·lectius amb més risc i dificultats d’accés al mercat labo-
ral), a ajuts a persones treballadores per compte propi i microempreses 
per al manteniment de l’ocupació, foment de la formació (prioritzant les 
persones treballadores que han estat o estan afectades per un expedient 
de regulació d’ocupació), al reforç de les polítiques d’orientació laboral, i al 
suport a ajuntaments i consells comarcals per al desenvolupament econò-
mic i social local.

Aquests 185,7 milions d’euros s’afegeixen als prop de 60 milions d’euros 
que el Departament ja va comprometre durant el mes de maig en un pri-
mer Pla de xoc per a l’ocupació de mesures d’urgència per l’afectació de la 
COVID-19 i l’Estat d’Alarma sobre el mercat de treball.

La durada de la crisi sanitària i els seus efectes en el mercat laboral han por-
tat a mobilitzar de manera transversal tots els recursos possibles per a po-
lítiques actives d’ocupació que procedeixen fonamentalment del SOC, però 
també del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i altres unitats.

Finalment, a principis del mes de desembre es publica el Decret llei 49/2020 
d’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupa-
ció i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la 
major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats te-
rritoris de Catalunya i de modificació del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, 
de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social per fer front a les 
conseqüències de la COVID-19, per tal de reforçar les ajudes per a aquells 
territoris que han patit mesures de confinament més severes, causades per 
tancaments perimetrals, i que estan vivint les conseqüències especialment 
desfavorables en el mercat de treball, per la qual cosa necessiten un impuls 
especial i urgent per evitar que aquesta situació es converteixi en crònica i 
crítica. 

Per aquest motiu, aquest Decret llei destina recursos tècnics, humans i 
metodològics a les entitats locals amb un lideratge actiu als seus territoris 
perquè presentin projectes integrats que donin resposta a les necessitats 
ocupacionals i del teixit productiu que s’hagin detectat arran de la situació 
derivada de la pandèmia. 
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La Cartera de serveis del SOC va ser aprovada pel Consell de Direcció del SOC el 
30 de gener de 2019. Inclou el conjunt de serveis i programes ocupacionals que 
el SOC ofereix per impulsar les polítiques actives d’ocupació, amb la finalitat de 
millorar l’accés i la qualitat de l’ocupació de la població i la millora de la competi-
tivitat de les empreses a Catalunya, i atendre la cobertura dels àmbits d’actuació 
que estableix la Llei 13/2015. 

La Cartera de serveis implementa a Catalunya la Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Empleo establerta al Reial decret 7/2015, de 16 de gener, 
ampliant l’oferta als serveis complementaris propis que promou la Llei 13/2015 
que ordena el Sistema d’ocupació de Catalunya i el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya. 

La Cartera de serveis del SOC s’estructura en uns serveis ocupacionals bàsics 
oberts a tota la població i uns serveis ocupacionals específics que es dirigeixen 
a cobrir determinades necessitats de forma permanent. Cada servei ocupacional 
que compon la Cartera de serveis es dota dels programes i de les activitats ne-
cessàries per cobrir les seves finalitats. 

Els programes integrals engloben programes o activitats que corresponen a dife-
rents serveis ocupacionals i s’adscriuen al servei ocupacional que més prominèn-
cia té en la finalitat del programa.

Servei de formació professional per a l’ocupació

Accions de formació d’oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritària-
ment a persones treballadores desocupades (FOAP)

Es tracta de subvencions destinades a la realització de programes de formació 
professional per a l’ocupació adreçats prioritàriament a persones treballadores 
desocupades. Es consideren actuacions subvencionables les accions vinculades a 
l’obtenció de certificats de professionalitat, les especialitats no conduents a cer-
tificats de professionalitat, la formació a mida i les pràctiques no laborals en em-
preses. Per a l’any 2020 el pressupost atorgat ha estat de 38.400.679,66 euros 
per a 16.412 persones beneficiàries.

Altres actuacions del  SOC per serveis ocupacionals
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Forma i Insereix

El Programa Forma i Insereix, mitjançant la realització d’accions formatives desti-
nades preferentment a persones en situació d’atur, té l’objectiu de formar-les per 
cobrir les necessitats de contractació de les empreses. Així, el SOC subvenciona la 
formació, i per la seva banda les empreses es comprometen a la contractació d’al-
menys el 40% de l’alumnat format. Un total de 501 persones són les beneficiàries 
d’aquest programa durant l’any 2020, amb un pressupost atorgat d’1.103.300,80 
euros.

Formació amb compromís de contractació

Es tracta de subvencions a entitats de formació inscrites o acreditades en el Re-
gistre de centres i entitats de formació del SOC, per dur a terme programes de 
formació professional per a l’ocupació adreçats prioritàriament a persones treba-
lladores desocupades, amb la modalitat de compromís de contractació; és a dir, 
que es comprometin a inserir en empreses com a mínim al 40% de l’alumnat for-
mat. Un total de 1.336 són les persones beneficiàries durant l’any 2020, amb un 
pressupost atorgat de 4.999.957,82 euros.

Aprèn.cat

El SOC té un acord amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per a la 
realització d’accions de formació en català per a persones en situació d’atur, amb 
l’objectiu de millorar el perfil competencial de les persones que no parlen català. 
El pressupost atorgat 2020 ha estat de 519.571,00 euros per a 2.355 persones 
beneficiàries.

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Con-
sorci per a la Normalització Lingüística per a la realització d’accions de formació 
en català per a persones en situació d’atur, per al període 2020-2021 (APRÈNCAT 
2020)

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_conve-
nis/CONVENI-SOC_APRENCAT-2020_signed.pdf

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/CONVENI-SOC_APRENCAT-2020_signed.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/CONVENI-SOC_APRENCAT-2020_signed.pdf
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Acord marc de la indústria turística

Aquest acord pretén donar resposta a les necessitats formatives de la família pro-
fessional de la indústria turística i en el lleure adreçada a persones treballadores 
en situació d’atur. El pressupost disponible el 2020 és de 2.503.721,76 euros per 
a 1.686 persones beneficiàries previstes.

Centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO)

Xarxa pròpia de centres de referència en la formació professional per a l’ocupació, 
constituïda per vuit Centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO). Promouen 
accions de formació professional per a l’ocupació, de qualitat i adaptades a les 
necessitats de les persones, de les empreses i dels territoris, d’acord amb els 
requisits del sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya. El seu 
pressupost atorgat per a l’any 2020 ha estat d’1.161.442,74 euros per a 1.651 
persones beneficiàries en 110 cursos.

Centre de Formació Professional d’Automoció

El centre està adscrit al SOC i impulsa un nou model de formació professional in-
tegrada per al sector de l’automoció. El 2020 s’han impartit dos plans de formació 
amb un pressupost total de 425.149,13 euros:

• Pla de formació adreçat a persones treballadores en actiu, amb un total de 14 
accions formatives i 124 persones beneficiàries.

Clica per visualitzar el vídeo

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/centres-dinnovacio-i-formacio-ocupacional-cifo/


16

• Pla de formació adreçat a persones treballadores en situació d’atur, amb un 
total de 7 accions formatives i 78 persones beneficiàries.

Beques

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió d’ajuts i beques adreça-
des a persones treballadores desocupades que participin en alguna acció de for-
mació professional per a l’ocupació, regulades a l’Ordre TRE/349/2008, de 9 de 
juliol, modificada per l’Ordre TRE/396/2009, de 2 de setembre. L’objectiu final que 
persegueix l’atorgament de beques és ajudar econòmicament les persones des-
ocupades que estan participant en accions de formació professional per a l’ocupa-
ció, en totes aquelles despeses que es puguin generar per assistir a la formació. El 
pressupost disponible per al 2020 és d’1.643.690,32 euros per a 3.969 persones 
beneficiàries previstes.

Conveni amb el  Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, In-
dústria i Navegació de Catalunya

L’objecte del conveni és la gestió de les pràctiques professionals de les accions 
formatives de formació professional.

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_conve-
nis/Conveni_Cambres_2020_fins_desembre_signed.pdf

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_conve-
nis/Addenda_Conveni_SOC_cambCes2020_signat.pdf

Clica per visualitzar el vídeo

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Conveni_Cambres_2020_fins_desembre_signed.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Conveni_Cambres_2020_fins_desembre_signed.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Addenda_Conveni_SOC_cambCes2020_signat.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Addenda_Conveni_SOC_cambCes2020_signat.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Addenda_Conveni_SOC_cambCes2020_signat.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/CFPA/
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Servei de foment de la mobilitat geogràfica

Intercanvis internacionals

En matèria de mobilitat internacional s’han executat els programes/projectes se-
güents:

• Eurodissea: programa que ofereix la possibilitat de realitzar estades, d’entre 
tres i set mesos, de perfeccionament professional i pràctiques en empreses 
ubicades a les regions europees membres de l’Assemblea de les Regions d’Eu-
ropa  (ARE) adherides al programa. S’adreça a persones de 18 a 35 anys, 
segons les regions, que hagin finalitzat la seva formació ja sigui universitària 
i/o professional. Durant el 2020, i donada la situació especial derivada de la 
pandèmia COVID19,  la mobilitat es va veure afectada de forma determinant. 
Malgrat tot, van poder dur a terme el programa 36 participants catalans (23 
dones i 13 homes) que han fet estades a un total de vuit regions europees 
i 23 participants europeus (11 dones i 12 homes) que havien iniciat la seva 
estada a finals de l’any 2019 i que van poder seguir la seva participació du-
rant l’any 2020. El pressupost previst per l’any 2020 per a 80 participants era 
de 102.400 euros per a formació, de 307.720 euros per a allotjament durant 
les pràctiques i de 208.000 euros per a beques als participants i finalment la 
despesa ha estat de 52.356 euros per a allotjament i de 28.800 euros per a 
beques.

• Acord per a la mobilitat laboral de professionals entre Catalunya i Ba-
den-Württemberg: un dels seus objectius és desenvolupar la mobilitat la-
boral en ambdues direccions i per al benefici de les dues regions, així com 
aprofundir els contactes en l’àmbit del mercat laboral. Per assegurar-se un 
coneixement lingüístic de l’idioma suficient, s’ha col·laborat amb el Goethe 
Institut de Barcelona, que ha organitzat cursos de llengua alemanya per a 
l’obtenció dels nivells A1 i A2. El total de participants del 2020 d’aquest acord 
han estat 12 persones, amb una despesa total de 14.500 euros.

Xarxa EURES

EURES (European Employment Services) és una xarxa de cooperació per a l’ocu-
pació i la lliure circulació de persones treballadores que promou la Comissió Eu-
ropea i els serveis públics d’ocupació de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), entre 
els quals hi és el SOC. Té com a objectius afavorir l’exercici del dret a la mobilitat 
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internacional de les persones demandants d’ocupació dins del territori de l’EEE, 
millorar el funcionament del mercat de treball europeu, i analitzar la situació i les 
tendències dels mercats de treball dels diferents països d’Europa. Durant l’any 
2020, les activitats de la xarxa EURES a Catalunya s’han centrat en dos objectius 
principals:

• Facilitar informació sobre mobilitat a demandants d’ocupació. El total de les 
consultes sobre mobilitat europea rebudes pel personal assessor EURES ha es-
tat de 12.857 consultes de demandants d’ocupació i de 1.772 consultes de per-
sones empresàries. Malgrat la pandèmia, les consultes de les persones usuàries 
han augmentat possiblement per la incertesa de la situació laboral a la Unió 
Europea. A més, durant aquest any ha augmentat el número d’ajudes gestio-
nades: 155 ajudes que tenen per objectiu ajudar econòmicament les persones 
que han decidit treballar a un altre país de l’EEE.

• Facilitar la intermediació i dur a terme la gestió de les ofertes de feina. El per-
sonal EURES de Catalunya ha gestionat les ofertes de feina de fora d’Espanya 
i origen a Catalunya, amb un total de 624 llocs de treball gestionats. Els prin-
cipals sectors demandants per altres països de la UE han estat l’educació i el 
sanitari. S’ha detectat la contractació d’un total de 83 persones.

• A més de la gestió d´ofertes, el personal assessor EURES ha participat en un 
procés de selecció a Catalunya que es va haver de realitzar mitjançant entre-
vistes online a causa de la situació COVID-19 i, en col·laboració amb EURES 
España i altres països de la UE, en tallers sobre informació a les persones de-
mandants d’ocupació sobre treballar i viure en algun país de la UE, en reunions 
bilaterals entre països, i en fires d’ocupació online amb altres països.

Programa TLN Mobilicat 2019-2020

L’objectiu és aconseguir, amb la millora de coneixements, habilitats i competèn-
cies, mitjançant experiències formatives i pràctiques professionals a països de la 
Unió Europea, la incorporació al mercat de treball o, si és necessari, la represa de 
l’etapa formativa amb la conclusió de la formació inacabada o l’adquisició de for-
mació especialitzada de les persones destinatàries del Programa. Es tracta d’una 
convocatòria pluriennal amb un pressupost total atorgat d’1.999.738,52 euros 
per a 197 persones beneficiàries. No obstant, donada la situació provocada per la 
COVID-19, els projectes no s’han pogut portar a terme segons la previsió, per la 
qual cosa s’ha prorrogat la finalització del període d’execució fins el maig de 2021.
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Servei d’orientació

Accions d’orientació i acompanyament a la inserció

Es tracta d’un servei personalitzat i especialitzat d’orientació i d’informació pro-
fessional dut a terme pel SOC en col·laboració amb entitats privades a les co-
marques amb els índexs d’atur registrat més elevats. Es duen a terme accions 
articulades en itineraris que el personal orientador dissenya d’acord amb les ne-
cessitats específiques d’orientació de cada persona participant, amb l’objectiu 
de definir i/o millorar el seu objectiu professional, identificar i desenvolupar les 
competències necessàries per millorar la seva ocupabilitat i posar al seu abast 
recursos per a la recerca de feina. 

Paral·lelament, el personal prospector del programa promou la inserció laboral 
de les persones que hi participen, mitjançant el contacte amb empreses de l’en-
torn que permeti detectar llocs de treball als que puguin optar les persones par-
ticipants, i mitjançant l’assessorament i seguiment personalitzat que faciliti la 
presentació de candidatures a les ofertes de feina adequades al seu perfil i la 
seva incorporació a un lloc de treball. El pressupost atorgat 2020 ha estat de 
5.734.000,00 euros per a 11.750 persones beneficiàries.

Espais de recerca de feina

La xarxa d’espais de recerca de feina del SOC ofereix un servei personalitzat dins 
l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació que té com a objectiu accelerar la inserció 
laboral de les persones demandants d’ocupació a les comarques amb els índexs 
d’atur registrat més elevats mitjançant una metodologia activa en la qual es fo-
menta l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la recerca de 
feina, i a través de l’assessorament de personal orientador que incentiva i motiva 
les persones participants per presentar el màxim de candidatures atenent el seu 
objectiu professional, i les ajuda a superar les dificultats inherents als processos 
de recerca de feina i a adquirir les competències necessàries per realitzar una 
recerca activa i autònoma. Es tracta d’una convocatòria amb un pressupost total 
atorgat d’1.037.600,00 euros per a un total de 1.750 persones beneficiàries.
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Programa noves oportunitats per a joves

El programa té com a objectiu fer front a l’abandonament escolar prematur a tra-
vés del desplegament d’una nova xarxa de centres formatius que duguin a terme 
actuacions integrades d’orientació, de formació, d’acompanyament, i d’inserció 
laboral per a persones joves de més de 16 anys que no estiguessin escolaritzades, 
mitjançant un tractament individualitzat i integral. El seu pressupost disponible 
2020 és de 10.003.412,28 euros per a 2.000 persones beneficiàries previstes.

Programa referent d’ocupació juvenil

Durant l’any 2020, la irrupció de l’epidèmia sanitària provocada per la COVID-19, 
ha impactat directament en la tasca dels referents d’ocupació juvenil, que han ha-
gut de seguir mantenint el servei al jovent, mitjançant canals telemàtics, posant 
de relleu, que en aquests moments ha estat més important que mai, facilitar un 
espai d’acompanyament integral a alguns d’aquests joves i les seves famílies. 

Les conseqüències de la pandèmia es mantindran, sostingudament, en els propers 
mesos, i es fa més necessari que mai, reforçar els territoris mitjançant la pròrroga 
d’aquestes unitats especialitzades que han emergit com a referents pels joves en 
els seus territoris. 

Clica per visualitzar el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=0nP6zim4ctg
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Per aquest motiu, el SOC aposta per donar continuïtat al Programa referent 
d’ocupació juvenil, amb la pròrroga de les persones contractades com a referents 
fins a un màxim de 36 mesos, comptabilitzant-ne el contracte inicial més les 
pròrrogues, que permeti l’establiment d’una figura que sigui referent d’ocupació 
juvenil en cada territori, amb dos objectius principals; per una banda, treballar 
coordinadament amb els diferents dispositius de les administracions públiques 
que treballen amb les persones joves i, d’altra banda, donar la millor atenció a la 
persona jove per oferir-li els recursos més convenients tenint en compte les seves 
casuístiques personals i/o socials. 

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria estan destinades a unitats es-
pecialitzades en accions d’orientació i acompanyament a joves en situació d’atur, 
així com al treball en xarxa amb els diferents agents al territori que treballen amb 
adolescents i joves amb especials vulnerabilitats. El seu pressupost atorgat ha 
estat de 3.070.390,29 euros amb 84 persones referents.

Programa Ubicat

Es tracta d’un programa d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a 
la inclusió social. El seu objectiu és donar resposta, en primer lloc, a les persones 
desocupades, prioritàriament a aquelles que es troben en una situació d’especial 
vulnerabilitat, com les persones en situació de desocupació de llarga durada; en 
segon lloc, a aquelles persones que no tenint feina malgrat necessitar-la, l’han 
deixat de buscar perquè tenen poca confiança en trobar-la; i finalment, a aquelles 
persones treballadores que, d’acord amb les condicions precàries del mercat de 
treball, no han resolt les seves necessitats mínimes o les perspectives laborals. 

El pressupost atorgat per al 2020 ha estat de 7.998.398,84 euros per a 4.305 
persones beneficiàries.

Conveni  amb la Secretaria d’Universitats i Recerca

La finalitat es impulsar la inserció i la millora de l’ocupabilitat de les persones jo-
ves estudiants i titulats universitaris, durant el curs acadèmic 2019- 2020.

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_con-
venis/Addenda_Conveni-SOC_SUR_SIG.pdf

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Addenda_Conveni-SOC_SUR_SIG.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Addenda_Conveni-SOC_SUR_SIG.pdf
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Conveni de col·laboració amb el Consorci del Barri de la Mina 2020 

L’objecte d’aquest Conveni és el desenvolupament de les actuacions d’orientació 
contingudes en la línia Formació i Inserció Sociolaboral del Pla de transformació 
del Barri de la Mina, on es porten a terme els Itineraris integrats d’Inserció Socio-
laboral adreçats a la població activa del Barri de la Mina, que s’executaran durant 
l’any 2020. Les seves actuacions són actuacions d’orientació que ha d’executar el 
Consorci del Barri de la Mina i que tenen com a finalitat generar oportunitats d’in-
serció i formació i accés al mercat de treball, que redueixin els nivells de pobresa 
i/o exclusió i esdevinguin un suport a la inserció sociolaboral.

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Con-
sorci del Barri de la Mina per continuar amb les accions de formació i inserció 
sociolaboral del Pla de Transformació del Barri de la Mina 2020 

Conveni de col·laboració amb la Fundació CECOT Innovació per a l’impuls 
del projecte Reempresa

L’objectiu és incrementar la difusió del programa Reempresa a través de la xarxa 
de les Oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. El progra-
ma Reempresa posa en contacte persones empresàries que vulguin cedir la seva 
empresa a una altra per tal que continuï l’activitat de l’empresa cedent, facilitant 
l’ocupació a les persones desocupades. 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_conve-
nis/Conveni_SOC_CECOT_2020.pdf

Conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació i Treball de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

El seu objectiu és el desenvolupament del projecte de formació en el sector ae-
ronàutic per als anys 2018-21. El pressupost per l’any 2020 es de 268.800€

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_conve-
nis/75_Conveni_IMET_2018.pdf

  https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Conveni_SOC_BarriLaMina_18_12_2020.pdf
  https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Conveni_SOC_BarriLaMina_18_12_2020.pdf
  https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Conveni_SOC_BarriLaMina_18_12_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Conveni_SOC_CECOT_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Conveni_SOC_CECOT_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/75_Conveni_IMET_2018.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/75_Conveni_IMET_2018.pdf
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Servei de foment de l’ocupació

Programa 30 Plus

El seu objectiu és la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupa-
cionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys 
i més, proporcionar-los, entre d’altres recursos, la formació i competències ne-
cessàries per ocupar un determinat lloc de treball. El pressupost atorgat del 2020 
ha estat de 12.725.637,20 euros per a 1.687 persones beneficiàries.

Campanya agrària 

El seu objectiu és el foment de la contractació amb formació per a persones des-
ocupades amb la finalitat de contractar-les i formar-les per fer-les expertes i do-
nar-los una experiència professionalitzadora necessària per a la gestió dels fluxos 
de les persones temporeres de la campanya agrària a la demarcació de Lleida. El 
pressupost atorgat 2020 ha estat de 613.819,68 euros per a 51 persones bene-
ficiàries.

Foment de la incorporació de persones en situació d’atur de més de 45 
anys

Entre les diferents actuacions amb l’objectiu de contribuir a la dinamització del 
mercat de treball i millorar les possibilitats de trobar feina de les persones en 
situació d’atur més grans de 45 anys, el SOC publica aquesta convocatòria amb 
l’objectiu d’incentivar la contractació i la creació d’ocupació de les persones més 
grans de 45 anys que, amb motiu de la situació econòmica dels darrers anys, es 
troben apartades del mercat laboral i amb dificultats per a reincorporar-se. 

Es tracta d’un ajut a les empreses que contractin persones més grans de 45 
anys en situació d’atur facilitant-los la incorporació de nou al mercat de treba-
ll i proporcionant-los experiència laboral recent. Es pretén fomentar la igualtat 
d’oportunitats i no discriminació per raó d’edat en la contractació de les persones 
treballadores per part de les empreses. El pressupost atorgat 2020 ha estat de 
998.846,10 euros per a 99 persones beneficiàries.
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Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa Garantia 
Juvenil a Catalunya

Els elevats percentatges de persones joves que estan en situació d’atur, tot i ha-
ver obtingut una titulació reglada o laboral que les habiliten per accedir al mercat 
de treball, constitueixen una preocupació social àmpliament compartida per la 
societat catalana i pel Govern de la Generalitat, que l’ha assumit com una de les 
prioritats de l’acció de govern. 

La bona acceptació del programa ha permès que més de 5.500 persones joves 
hagin estat contractades i hagin pogut adquirir aptituds i competències derivades 
de la pràctica laboral sobre la matèria dels seus estudis. Amb el mateix objectiu 
de promoure la contractació de persones joves en allò que s’han format i facilitar 
la seva permanència al mercat laboral, s’impulsa aquesta nova convocatòria 2020, 
amb un pressupost atorgat de 2.992.000,00 euros per a 272 persones benefi-
ciàries.

Treball i Formació ACOL

Com a resultat de la gestió de les convocatòries anteriors s’ha posat de manifest 
que cal que aquest Programa de Treball i Formació continuï executant les línies 
que fins ara ha anat desenvolupant. Aquest any, però, la línia ACOL per a persones 
que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excep-
cionals d’arrelament social és objecte d’una resolució de convocatòria específica 
que regula, de forma més adequada, les condicions d’execució d’aquest programa 
per a aquest col·lectiu i per a les entitats beneficiàries que participen en la seva 
realització.

Aquesta línia de subvenció va adreçada a un dels col·lectius de persones més des-
protegits i, per tant, amb més risc d’exclusió social de la nostra societat que, ara 
mateix, és un dels primers que pateix les conseqüències d’aquesta crisi sanitària. 
La política activa d’ocupació que es regula en aquesta Resolució preveu que les 
persones migrades que obtinguin una autorització de residència temporal per cir-
cumstàncies excepcionals d’arrelament social puguin subscriure un contracte de 
treball de 12 mesos a jornada completa i realitzar una acció de formativa, contri-
buint d’aquesta manera a la seva inserció sociolaboral. El seu pressupost atorgat 
ha estat de 3.752.037,64 euros per a 194 persones beneficiàries.
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Treball i Formació COVID-19

Es tracta d’una línia extraordinària i urgent del programa de Treball i Formació 
per pal·liar situacions derivades del COVID-19, consistent en projectes de millora 
de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment aquelles que s’han 
quedat sense feina amb motiu de la crisi del COVID-19 i per a aquelles que te-
nen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència 
laboral i accions de formació transversal. Cal tenir en compte que aquesta crisi ja 
està afectant de forma molt directa als col·lectius més vulnerables i que, malau-
radament, l’impacte socioeconòmic també arribarà a aquelles persones que mai 
haguessin pensat que algun dia es trobarien en situació de desocupació. Per tant, 
hi haurà nous col·lectius professionals sobre els que no havia cap previsió que es 
poguessin quedar en situació d’atur. Aquesta línia pretén incidir de forma directa 
sobre aquests dos col·lectius. En concret, la mesura de Treball i Formació línia 
COVID-19 anirà adreçada a aquelles persones que han perdut la feina a partir 
del 16 de març de 2020 i a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga 
durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts. Aquests 
dos col·lectius han estat els més afectats per l’estat d’alarma i la crisi generada 
per aquest. El seu pressupost atorgat 2020 ha estat de 14.999.642,51 euros per 
a 1.033 persones beneficiàries.

Treball i Formació DONA-COOR

Aquest programa de Treball i Formació és una política activa d’ocupació adreça-
da a un col·lectiu especialment vulnerable i que té més dificultat d’inserció en el 
mercat de treball. L’actual situació originada per la crisi sanitària provocada per 
la pandèmia del COVID-19 i les conseqüències que aquesta tindrà en l’economia 
i en la societat, fan que ara més que mai calgui executar mesures d’ocupació 
que, com aquesta, millorin l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats sò-
cio-laborals, mitjançant la subscripció d’un contracte de treball. Sobretot en marc 
laboral del col·lectiu de la línia DONA tan castigat per la pandèmia. La convoca-
tòria d’enguany permet disposar una política activa adreçada a aquella part de la 
nostra societat que requereix més suport en un moment com l’actual, en el qual 
aquestes persones han estat les primeres en patir les conseqüències de la crisi 
originada per la pandèmia del COVID-19. Cal disposar d’un recurs ocupacional, 
que com aquest, permet donar cobertura i resposta a les persones que es troben 
en una situació de major vulnerabilitat, facilitant-los urgentment una feina i un 
contracte de treball, i contribuint a la millora de la seva ocupabilitat. El seu pres-
supost atorgat ha estat de 10.299.077,84 euros per a 484 persones beneficiàries.
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Treball i Formació Joves tutelats i extutelats

Els diferents programes que s’han dut a terme amb la població jove han posat en 
relleu la importància de dotar d’una experiència professional com a complement 
als programes formatius desenvolupats. Aquesta necessitat és extremadament 
necessària en el cas de les persones joves tutelades i especialment les ex-tutela-
des per l’Administració de la Generalitat, ja que el procés administratiu de tutela 
d’aquestes persones joves suposa que en fer la majoria d’edat s’extingeixen de 
forma immediata les mesures de protecció, amb el desemparament i l’exclusió so-
cial que pot comportar si no es fa un bon acompanyament. Aquesta realitat, que 
afecta a totes les persones joves tutelades per l’Administració, en els últims dos 
anys s’ha vist incrementada i en situació d’emergència, a conseqüència de l’arri-
bada a Catalunya de persones joves menors estrangeres sense referents familiars. 
Aquestes persones joves van complint els 18 anys i van quedant-se en situació 
d’extrema vulnerabilitat, només recolzades per les mesures assistencials que té la 
Generalitat al respecte. Aquesta situació s’ha agreujat els últims dos anys, d’acord 
amb la memòria de l’Àrea de Suport al Jove de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència de 2018 on diu que es va incrementar un 44% els joves 
ex-tutelats que van fer els 18 anys. L’emancipació que esdevé de la majoria d’edat 
és, a efectes pràctics, de difícil realització sense un impuls. L’obligatorietat de 
l’emancipació en aquests casos contrasta amb la realitat del mercat laboral juvenil 
i l’alt índex de temporalitat que acumula. El seu pressupost atorgat ha estat de 
6.489.118,90 euros per a 279 persones beneficiàries.

Projectes Singulars

L’objectiu és promoure la millora de l’ocupabilitat de les persones joves partici-
pants i incentivar la seva contractació laboral mitjançant la combinació de dues 
línies: actuacions destinades a millorar l’ocupabilitat (línia 1) i experiències pro-
fessionals per a joves participants en les actuacions anteriors amb l’objectiu d’ad-
quirir una experiència laboral (línia 2). Les seves persones beneficiàries són les 
persones joves d’entre 16 i 29 anys, inscrites al SOC, beneficiàries de la Garantia 
Juvenil en el moment de la seva data d’incorporació al projecte. També podran ser 
destinatàries les persones joves no beneficiàries de la Garantia Juvenil amb una 
limitació del 10% de la totalitat dels participants del projecte. El 2020 s’han convo-
cat subvencions per finançar projectes singulars de la línia 1 amb un import total 
atorgat de 19.249.316,73 euros per a 3.303 persones beneficiàries.
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Servei de desenvolupament econòmic local

Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL)

La funció d’aquests agents és la de dinamitzar, promoure i executar, en col·la-
boració amb altres actors del territori (agents socials, econòmics, empresarials i 
altres), els programes i projectes que en el marc dels diferents Plans d’acció de 
desenvolupament econòmic local porten a terme les entitats locals, per tal d’afa-
vorir la promoció econòmica dels seus territoris d’actuació, cercant un desenvolu-
pament socioeconòmic generador d’ocupació el més integrat, equilibrat, equitatiu 
i sostenible possible. Durant l’any 2020, un total de 203 han estat les persones 
beneficiàries d’aquest programa, amb un pressupost atorgat de 7.308.000,00 
euros.

Projecte Treball a les 7 comarques

El Programa posa a disposició de les entitats locals de les comarques seleccio-
nades pel Govern una sèrie d’eines que permeten millorar el coneixement de les 
característiques del teixit productiu del territori com a base per al disseny i im-
plementació de les accions ocupacionals i de desenvolupament local, identificar i 
donar suport als sectors estratègics de cada territori, integrar en el disseny dels 
projectes anuals accions de suport al teixit productiu local i accions de suport a 
les persones desocupades del territori d’una forma coherent i complementària, 
així com contribuir a una millora de la integració vertical i horitzontal de les ac-
tuacions sectorials en una perspectiva d’avançar cap a la territorialització de les 
polítiques ocupacionals i de desenvolupament local, per aconseguir un major im-
pacte de les actuacions públiques al territori.

La Carta de serveis a disposició de les entitats locals participants en aquesta con-
vocatòria, es compon dels programes següents:

- Programa 1. Personal directiu, tècnic i de suport al projecte de dinamització 
comarcal.
- Programa 2. Programa de foment del desenvolupament local.
- Programa 4. Programa específic de caràcter experimental i innovador per afavo-
rir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.
- Programa 5. Programa per al foment de la igualtat d’oportunitats home/dona en 
el mercat de treball.
Durant l’any 2020, el seu pressupost atorgat ha estat de 2.168.050,81 euros per 
a 1.850 persones beneficiàries.
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Treball als barris 

El seu objectiu és el de contribuir a l’equilibri territorial i social del territori català, 
posant a disposició de les entitats beneficiàries d’aquest programa, un conjunt 
d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local que els permeti des-
envolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones 
que resideixen en aquells barris i àrees urbanes que, per les seves característi-
ques, requereixen una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les 
des del punt de vista ocupacional, social i econòmic. La Carta de serveis del Pro-
jecte Treball als Barris, posa cada any a disposició de les seves entitats benefi-
ciàries un conjunt de 5 programes amb 7 tipus d’accions en l’àmbit de l’ocupació i 
del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el disseny i la 
planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi 
projecte. El seu pressupost atorgat 2020 ha estat de 32.646.637,20 euros per a 
13.300 persones beneficiàries.

Plans de reactivació socioeconòmica en l’àmbit d’ocupació

Els plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 són els instruments de planifi-
cació que han de permetre, des de l’àmbit local i de manera concertada, identificar 
les actuacions necessàries i urgents per contenir l’impacte socioeconòmic com a 
conseqüència de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació 
de la COVID-19 i per millorar la situació d’ocupabilitat de les persones, així com 
la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva. L’objecte d’aquesta 
mesura és regular un ajut, amb caràcter extraordinari, per raons d’interès públic 
i social, a les administracions locals de Catalunya per impulsar l’elaboració i exe-
cució dels Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 en l’àmbit de l’ocupació, 
mitjançant uns ajuts econòmics adreçats a finançar els costos que se’n derivin, 
amb la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi de la COVID-19 a 
Catalunya. Els projectes subvencionables inclouen dues actuacions:

a) La contractació laboral de dos tècnics o tècniques per executar, coordinar i fer 
el seguiment del Pla. Són subvencionables els costos laborals d’aquesta contracta-
ció, per un import de 34.400,00 euros per persona. Aquesta quantia es correspon 
a 12 mesos d’execució, per un contracte a jornada completa. Té el caràcter de 
retribució mínima i inclou el salari brut mensual, més el prorrateig de les pagues 
extraordinàries i les despeses de la cotització empresarial. 
b) L’elaboració del Pla mitjançant la contractació d’una persona tècnica, o la de-
dicació d’una persona experta de la pròpia entitat assignada a aquesta tasca. 
Aquest contracte pot ser substituït per la contractació d’un servei de consultoria i 
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assistència com a suport a l’elaboració del Pla de reactivació socioeconòmica CO-
VID-19. L’import màxim de l’ajut és de 34.400,00 euros. La contractació dels ser-
veis de consultoria i assistència per realitzar les actuacions previstes en aquesta 
mesura s’ha de dur a terme d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordena-
ment jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/
UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i s’ha de valorar el coneixement del 
territori que aporti les empreses licitadores. El seu pressupost atorgat ha estat de 
6.554.089,50 euros per a 127 persones beneficiàries.

Conveni marc amb l’Ajuntament de Barcelona

L’objectiu és l’assoliment d’un model integral de polítiques actives d’ocupació a la 
ciutat de Barcelona.

Conveni marc entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, i l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant Barcelona Ac-
tiva SAU SPM per a l’assoliment d’un model integral de polítiques actives d’ocu-
pació a la ciutat de Barcelona.

Conveni amb l’Associació de micropobles de Catalunya

L’objectiu és establir un marc estable de relació definint les fites i elements bàsics 
de pla de treball i de governança per al desenvolupament de les polítiques actives 
d’ocupació en els micropobles de Catalunya.

Conveni marc de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i 
l’Associació de micropobles de Catalunya

Servei de la gestió de la col·locació en el mercat de treball

Portal Feina Activa

És un portal de feina públic i gratuït que el SOC posa a disposició de la ciutadania 
i de les empreses de Catalunya per actuar com a intermediari en el mercat labo-
ral. Ha rebut un total de 5.463.139 visites (corresponents a 1.753.280 persones 
usuàries), comptant les visites tant de persones usuàries candidates com d’em-
preses.  Pel que fa a ofertes de treball, el nombre total d’ofertes publicades di-
rectament per les empreses i altres entitats ha estat de 15.577, que representen 
35.556 llocs de treball. D’aquestes, 3.095 (11.466 llocs de treball) corresponen a 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Conveni_SOC_BCN_Activa_Model_Integral_PAO_octubre_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Conveni_SOC_BCN_Activa_Model_Integral_PAO_octubre_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Conveni_SOC_BCN_Activa_Model_Integral_PAO_octubre_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Conveni_SOC_BCN_Activa_Model_Integral_PAO_octubre_2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Conveni_Marc_SOC_AMC-signat_D.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/transparencia/04_convenis/Conveni_Marc_SOC_AMC-signat_D.pdf
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ofertes que han estat publicades per les oficines de Treball del SOC. 

Amb la voluntat de mostrar en una mateixa plataforma el màxim d’ofertes de tre-
ball en l’àmbit de Catalunya, Feina Activa també fa difusió d’ofertes de treball pro-
cedents de diferents portals d’ocupació amb els quals el SOC té signats convenis 
de col·laboració. També s’hi sumen altres ofertes captades de forma automàtica 
a la web de les empreses on fan difusió de les seves ofertes de treball. D’aquesta 
manera ha estat possible que al llarg del 2020 s’hagi posat a l’abast de les perso-
nes que cerquen feina una mitjana diària de prop de 9.000 ofertes de treball.

Degut a l’emergència provocada per la COVID-19, en el 2020 s’han posat en mar-
xa dues iniciatives en l’àmbit de la intermediació laboral:

• La borsa de treball adreçada a ocupacions de l’àmbit sociosanitari i d’atenció a 
la dependència, bàsicament per a residències de gent gran. A més, s’ha col·la-
borat  directament en la coordinació de la selecció d’aquest personal i la deri-
vació de les vacants que s’anaven produint. També, davant la greu manca de 
personal a les residències de gent gran, el SOC i el Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya, conjuntament amb la Unió Consorci Formació, va posar 
en marxa una plataforma virtual per formar en línia en l’àmbit de l’assistència a 
la gent gran a les persones inscrites a les borses de treball creades per fer front 
a la crisi sanitària. Aquestes persones es van anar incorporant a les residències 
de gent gran per cobrir les baixes produïdes entre el personal afectat per la CO-
VID-19. Les persones inscrites rebien formació sobre rentat de mans i mesures 
de protecció, cura i higiene, acompanyament en els moviments a persones amb 
baixa mobilitat, ajuda per menjar i d’altres procediments relatius a les activi-
tats de la vida diària de les persones usuàries de les residències. L’objectiu és 
oferir uns coneixements generals i respostes a les necessitats assistencials de 
cara a la seva incorporació a la feina. El curs tenia una durada d’entre 10 i 15 
hores i estava supervisat i tutoritzat a través de videoconferències amb grups 
reduïts.En aquest apartat cal destacar també que l’organització Metges Sense 
Fronteres va posar a disposició del personal que treballa a les residències de 
gent gran diversos mòduls específics formatius a través de la seva plataforma 
en línia. Aquests mòduls permetien ampliar i actualitzar coneixements sobretot 
en l’àmbit de la salut com, per exemple la utilització correcta dels Equips de 
Protecció Individual (EPI) o l’ús de les mascaretes.

• La borsa de treball de la campanya agrària, atès que l’emergència sanitària va 
obrir la possibilitat de contractació de nous col·lectius fins aleshores no previs-
tos.
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Servei d’atenció a les empreses

Serveis a l’empresa

Fins a la declaració de l’Estat d’alarma, del dia 13 de març de 2020, l’Àrea de 
Serveis a l’Empresa, estava immersa en la implantació d’una prova pilot d’un nou 
model amb l’objectiu d’oferir una atenció personalitzada a les empreses, proveint 
d’informació i suport respecte els serveis del SOC en ocupació i formació de les 
persones treballadores, que es traduiria en un apropament a les empreses, una 
anàlisi del mercat de treball i un posicionament estratègic al territori. Finalment, 
aquesta prova pilot va quedar postergada fins que la situació permetés el seu 
rellançament.

Tot i així, durant l’any 2020 s’han realitzat 7.803 fidelitzacions, 92 visites i re-
unions a empreses, entitats i organitzacions, s’han enviat 26.756 correus infor-
matius a empreses, s’ha participat en fires d’ocupació i sectorials arreu del terri-
tori, en alguna d’elles com en el Saló de l’Ocupació, s’ha participat activament a 
l’estand del SOC i s’han organitzat 18 sessions informatives. Així mateix, s’han 
detectat 456 ofertes de feina que han estat derivades a les oficines de Treball.

Xarxa d’Empreses amb Compromís, Xe@c

Es tracta d’un projecte que neix de la voluntat de col·laboració público-priva-
da entre les empreses catalanes i el Govern de la Generalitat de Catalunya. En 
aquest context, les actuacions del projecte Xe@c se centren a compartir coneixe-
ments i posar en marxa eines i mesures per impulsar accions que millorin el po-
sicionament de les persones al mercat laboral o actuacions de treball en xarxa, 
en les quals les empreses comparteixen amb la Xarxa les bones pràctiques que 
desenvolupen. Aquest 2020 s’han iniciat contactes per establir col·laboracions i 
sinergies amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família. Durant el 2020 
s’han adherit 69 empreses, s’ha realitzat una sessió i s’han convocat 40 candi-
dats. És important assenyalar que el cost de la Xarxa és de zero euros.

Així mateix, s’ha arribat a un principi d’acord per vincular la Xarxa d’empreses 
Xe@c amb el Mapa d’experiències destacades en responsabilitat social de la Co-
missió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals que recull les 
bones pràctiques empresarials de responsabilitat social a Catalunya, així com 
també els recursos i els instruments gratuïts que poden trobar les empreses per 
impulsar la gestió responsable al portal RScat.
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Servei d’emprenedoria i autoocupació 

Ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones tre-
balladores autònomes 2020

La situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19 deixa en una 
posició especialment vulnerable a les microempreses i a les persones treballado-
res autònomes, ja que, en molts casos, han vist reduït el seu volum de negoci i 
aquesta situació els pot avocar a acomiadaments no desitjats i a rescissions de 
contractes no previstes. 

Per evitar, en la mida del que sigui possible, el nombre més gran d’acomiadaments 
no desitjats de persones treballadores contractades per aquestes microempreses 
i autònoms i amb la voluntat d’alleugerir la situació econòmica a la qual estan 
sotmeses aquestes microempreses i persones treballadores autònomes, des de la 
posició del SOC com a Administració pública amb vocació de servei a persones i 
empreses, s’ha projectat aquest ajut com a un suport al manteniment dels con-
tractes existents a les seves plantilles. 

Són subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin part de la 
plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període de sis 
mesos des del reinici de l’activitat. 

La quantia de la subvenció a atorgar és un mòdul econòmic equivalent al 50% del 
salari mínim interprofessional vigent en el moment de publicar-se el Decret llei, 
l’import del qual s’ha de publicar a la convocatòria extraordinària. 

El pressupost disponible per al 2020 és de 5.000.000,00 euros. A finals d’any 
s’amplia el seu pressupost, amb caràcter pluriennal, amb un import addicional 
de 5.000.000,00 d’euros, de la manera següent: a càrrec de l’exercici 2021, es 
destina un import de 4.500.000,00 euros corresponent al 90% de la bestreta i a 
càrrec de l’exercici 2022, es destina l’import de 500.000,00 euros, corresponent al 
10% restant. El seu pressupost atorgat 2020 ha estat de 4.498.376,25 euros per 
a 1.708 persones beneficiàries.  
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Resum inversió total del SOC per cartera de serveis
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Concertació de les estratègies territorials

Durant el 2020 s’inicia el desplegament de la concertació territorial, en el marc de 
la Llei 13/2015, d’ordenació del sistema d’ocupació de Catalunya i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya.

• Fase de desplegament d’arquitectura jurídica: En primer lloc, després d’un in-
tens període de participació i al·legacions de tots els actors implicats, en plena 
pandèmia es publica al DOGC el Decret 48/2020, de 24 de març, de desplega-
ment de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la concertació territorial. 
Aquest reglament desenvolupa la llei en l’àmbit de la concertació territorial i 
marca les bases per implementar el full de ruta. La primera base a tenir en 
compte és l’aprovació i signatura de l’Acord Marc 2021-2024 per a la coordi-
nació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, el SOC,  l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya, Comissió Obrera Nacional de Catalunya, Unió General 
de Treballadors de Catalunya, Foment del Treball Nacional i PIMEC, Petita i Mi-
tjana Empresa de Catalunya.

• Inici dels treballs tècnics: Durant el 2020 s’inicia una sèrie de tasques que 
complementen el disseny jurídic i que ajudaran a desplegar les estratègies te-
rritorials com ara, el disseny i estructura de criteris per validació d’acords te-
rritorials i valoració d’estratègies territorials, i disseny i estructura de les Fitxes 
de Serveis Ocupacionals a incorporar a l’Acord Marc i Ordre de reconeixement 
i renovació de les estratègies territorials. També s’inicien els treballs per a la 
contractació d’una assistència tècnica.

Elaboració Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat

Per a la definició de la nova Estratègia Catalana per a l’Ocupació (ECO) de Qualitat i 
en col·laboració amb la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Elec-
torals, s’ha dut a terme un procés de participació adreçat a les entitats del sistema 
d’ocupació de Catalunya durant el darrer trimestre del 2020.

L’objectiu del procés de participació és obrir el debat en cinc grans àmbits temàtics 

Projectes estratègics
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d’ocupació amb la finalitat de copsar l’opinió de les entitats del sistema, en termes 
de reptes i propostes d’actuacions, que ens serveixin en la definició dels objectius 
estratègics per a la nova ECO, així com possibles actuacions en el Pla de Desen-
volupament de Polítiques actives d’Ocupació (PDPO), a desenvolupar en el marc 
del Consell de Direcció del SOC:

Eix 1 - Implicació de les empreses en el sistema d’ocupació de Catalunya.
Eix 2 - L’impacte de les noves tecnologies al mercat de treball.
Eix 3 - Els col·lectius d’atenció prioritària i el sistema d’ocupació de Catalunya.
Eix 4 - Apoderament de les persones treballadores i el sistema d’ocupació de Ca-
talunya.
Eix 5 - Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya.

El document que recull totes les aportacions del debat està publicat a la platafor-
ma Participa gencat i també al web del SOC i la intranet. https://serveiocupacio.
gencat.cat/ca/soc/el-servei-public-docupacio-de catalunya_soc/estrategia/estra-
tegia-catalana-per-a-locupacio-qualitat/

Un cop aprovada l’ECO de Qualitat, es farà un retorn a les entitats del sistema 
d’ocupació de Catalunya amb l’anàlisi de les aportacions d’aquest procés obert de 
participació en relació amb el contingut de l’estratègia.

En els darrers mesos de l’any 2020 s’inicien els treballs de l’ECO amb el Consell 
de Direcció del SOC, però finalment s’acorda aturar-los per iniciar el PDPO 2021-
2022 el més aviat possible davant la necessitat provocada per la COVID-19, i 
continuar posteriorment amb l’ECO.

Preparació del nou programa operatiu FSE 2021-2027

Durant el 2020 s’inicien els treballs de la  reprogramació de l’actual Programa 
Operatiu de Catalunya de l’FSE perquè s’hi incorpora el fons REACT. S’hi incorpo-
ren 682,4 milions d’euros a gestionar i certificar a la Comissió Europea com a més 
tard el 31 de desembre de 2023. Tot un repte de gestió,  tant pel volum econò-
mic que representen com pel curt període de temps en què s’han de gestionar. 
Aquests fons en part es destinen a les despeses ocasionades per la pandèmia en 
els sectors educatiu i sanitari, però són sobretot un complement important als 
grans reptes de l’àmbit de l’ocupació a Catalunya: suport a l’ocupació juvenil, als 
col·lectius en situació de més vulnerabilitat al mercat de treball, a la contractació 
i al manteniment de l’ocupació, a la requalificació de les persones treballadores, 
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a la reconversió digital i cap a una economia verda.... La visió de conjunt de com 
s’encaren tots aquests reptes en el curt i mig termini i amb el conjunt de fons i 
plans estratègics estarà sistematitzada en el PDPO 2021-2022.

Resultats de les Avaluacions de programes SOC

Avaluació del Servei d’Intermediació

L’avaluació de la política pública d’intermediació laboral del SOC té per finalitat 
determinar la robustesa dels seus fonaments des del punt de vista del disseny i 
implementació, des d’un pla conceptual i, sobretot, d’aplicació pràctica, que per-
meti suggerir millores en el seu disseny. 

D’acord amb la Llei 13/2015 d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya, la intermediació laboral constitueix un dels serveis 
ocupacionals bàsics que ha de donar cobertura a la garantia del dret subjectiu a 
l’ocupabilitat de les persones. Aquest servei es concreta en un conjunt d’accions 
encaminades a posar en contacte les ofertes de treball amb les persones deman-
dants d’ocupació per a la seva col·locació. La present avaluació s’ha centrat en la 
intermediació que es duu a terme per part de les oficines de Treball del SOC i la 
que s’implementa a través del portal de publicació d’ofertes Feina Activa. 

Fruit de les conclusions de l’avaluació, es perfilen quatre grans àmbits de possible 
millora del servei d’intermediació públic del SOC:

• Reflexió entorn als objectius estratègics i abast de la política d’intermediació, 
per tal de fixar amb més nitidesa els resultats per als quals s’hauria d’avaluar 
l’èxit de la intermediació des del punt de vista de l’impacte, i la relació entre 
serveis d’orientació, intermediació i prospecció. Aquesta clarificació requereix 
determinar el nínxol que aquest servei públic ha d’ocupar en relació amb d’al-
tres operadors públics i privats que també intermedien en el mercat laboral, 
que pot ser, entre d’altres: i) oferir una ràpida cobertura de vacants per tal 
de disminuir la durada dels períodes de desocupació individuals, tot facilitant 
la transició de l’atur a l’ocupació; ii) promoure la cassació entre oferta i de-
manda per a determinats perfils específics (per exemple, persones amb espe-
cials dificultats d’accés al mercat de treball); iii) en oposició a l’objectiu previ, 
augmentar “la quota de mercat” general del servei per assolir un major nivell 
d’impacte, tot diversificant el públic de persones demandants per tal de poder 
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donar cobertura a més varietat d’ofertes. Aquesta reflexió s’ha de traslladar, 
posteriorment, al model organitzatiu i operatiu de les oficines de Treball, amb 
una revisió d’alguns dels seus processos de treball. 

• Evolució de la plataforma Feina Activa, alineada amb la visió estratègica del 
servei d’intermediació en el seu conjunt, i com a complement del servei ofert 
per part de les oficines de Treball. Es planteja l’oportunitat d’avançar en la 
digitalització de la intermediació que es canalitza a través de Feina Activa, en 
modalitat d’auto-servei, d’acord amb un disseny d’oficina virtual i introduint 
millores en la usabilitat de la plataforma per a empreses, persones que cer-
quen feina, i gestors de les oficines que empren Feina Activa com a mecanisme 
de difusió d’ofertes. 

• Simplificació, agilització i ampliació del servei que ofereixen les oficines de 
Treball, en particular de cara a les empreses, a través d’accions que incideixin 
en la difusió d’ofertes via xarxes socials; la simplificació i optimització de la 
descripció d’ofertes i del formulari de registre de la vacant; una flexibilització 
de les directrius de gestió de les vacants; i la possibilitat d’ampliar serveis a la 
preselecció de candidatures en determinats casos, tot contribuint a donar un 
servei ràpid i efectiu, i a fidelitzar les empreses usuàries.

• Revisió i millora de les eines de gestió de la intermediació, i en particular, de 
la inscripció de la demanda, l’explotació de dades d’ofertes i persones deman-
dants a la base de dades SICAS, i els procediments i mecanismes d’emparella-
ment en funció de les conclusions obtingudes amb la present avaluació.

Avaluació del Programa Noves Oportunitats d’Ocupació (2015-2017)

Aquest programa tenia com a objectiu fer front a l’abandonament escolar pre-
matur a través del desplegament d’una nova xarxa de centres formatius que du-
guessin a terme actuacions integrades d’orientació, de formació, d’acompanya-
ment, i d’inserció laboral per a persones joves de més de 16 anys que no estiguin 
escolaritzades, mitjançant un tractament individualitzat i integral. 

Durant el període d’execució d’aquesta primera edició, el programa NOGJ va aco-
llir més de 3000 persones joves, generalment amb edats compreses entre 16 i 24 
anys que havien abandonat prematurament el sistema educatiu, una xifra supe-
rior a la inicialment prevista. 

Pel que fa a l’avaluació d’implementació, es realitza una anàlisi qualitativa sobre 
com ha funcionat el programa a partir de la realització d’entrevistes detallades 



38

amb els les persones responsables dels vuit centres territorials responsables 
encarregats de la seva execució: Terres de L’Ebre, Lleida, Catalunya Central, Ta-
rragona, Girona, Vallès-Maresme, Barcelona Sud i Barcelona Ciutat. La valoració 
global del programa per part de les entitats col·laboradores és molt positiva. 

Entre els punts forts del programa destaquen la flexibilitat pedagògica i la de-
finició dels itineraris formatius, dues característiques que fan possible tenir en 
compte la diversitat de les persones joves i poder atendre-la adequadament. 

A més, la pluriennalitat del programa i la flexibilitat en la gestió i el pressupost 
són aspectes que han facilitat també una adequada implementació. 

Entre els punts febles, les entitats s’han trobat amb algunes dificultats relacio-
nades amb tasques de gestió que s’han corregit de cara a edicions posteriors 
però també posen de manifest la impossibilitat en molts casos de poder facilitar 
una certificació oficial, a causa de la manca d’homologació d’algunes activitats 
(precisament derivades de la flexibilitat del programa). 

Pel que fa a l’avaluació d’impacte, en primer lloc, es realitza una anàlisi descrip-
tiva de la informació disponible sobre les persones participants i els resultats 
obtinguts tant en termes d’inserció laboral com de retorn al sistema educatiu i, 
a continuació, i a partir de la fusió de dades procedents de diferents registres 
administratius, s’apliquen tècniques estadístiques i economètriques que perme-
ten aïllar l’efecte del programa d’altres factors individuals i de context que poden 
influir sobre els resultats obtinguts. 

En concret, es realitza una anàlisi contrafactual amb l’objectiu d’identificar els 
impactes dels programes en termes dels resultats esperats: retorn al sistema 
educatiu i/o inserció laboral, a partir de la comparació de les persones partici-
pants amb un grup de control de característiques similars i considerant un horit-
zó temporal de sis mesos des de la finalització de l’itinerari.

Els resultats d’aquesta anàlisi contrafactual a partir de l’aplicació de tècniques 
d’emparellament basades en el Propensity Score Matching(PSM) mostra que, un 
cop es tenen en compte les diferents característiques entre les persones partici-
pants dels grup de tractament i de control, les participants tenen una probabili-
tat 6.5 punts percentuals superior d’haver estat treballant al llarg dels sis mesos 
des de la finalització del programa (possiblement en combinació al retorn al sis-
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tema educatiu) i 27.8 punts percentuals de retorn exclusiu al sistema educatiu, 
és a dir no combinat amb activitats laborals. 

L’anàlisi contrafactual obtinguda aplicant el PSM separadament per a noies i nois 
confirma l’efectivitat del programa, que resulta ser més pronunciada entre les 
persones joves participants de sexe femení tant en termes de retorn al sistema 
educatiu com respecte a la possible incorporació al mercat laboral. 

Es confirma, per tant, l’impacte positiu de la participació al programa NOGJ en 
termes dels objectius que perseguia, especialment respecte a la seva vessant 
educativa.

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/servei-public-docupa-
cio-de-catalunya-soc/pla_destudis_i_avaluacions/Avaluacio_NOP.pdf

Avaluació dels serveis de l’oficina de Treball per part de les persones de-
mandants i les empreses ofertants d’ocupació

L’objectiu d’aquesta avaluació és conèixer la valoració que fa la població usuària 
(persones demandants) del SOC i la valoració que fan les empreses d’intermedia-
ció del SOC. El mètode de recollida de la informació es va fer a través de l’admi-
nistració web d’un qüestionari estructurat, amb respostes anònimes.

Durant el 2020, els usos principals dels serveis del SOC han estat principalment: 
renovar la demanda d’ocupació o inscriure’s com a demandant d’ocupació. A 
molta distància hi ha les consultes o modificacions del CV, rebre ofertes de feina, 
fer l’entrevista inicial, rebre orientació personalitzada per a la cerca d’ocupació o 
sol·licitar ajuts i beques per assistir a cursos de formació. 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/servei-public-docupacio-de-catalunya-soc/pla_destudis_i_avaluacions/Avaluacio_NOP.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/servei-public-docupacio-de-catalunya-soc/pla_destudis_i_avaluacions/Avaluacio_NOP.pdf
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Col·lectius d’atenció prioritària segons el Pla de Desenvolupament 
de Polítiques d’Ocupació de Catalunya 2019-2020

El Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de Catalunya 2019-2020 es-
tableix com a col·lectius d’atenció prioritària els següents:

• Persones joves, entre 16 i 29 anys
• Les dones treballadores desafavorides, com les víctimes de violència 
 masclista o les caps de famílies monomarentals
• Persones en situació d’atur de llarga durada
• Persones majors de 45 anys
• Persones amb baixa qualificació professional
• Persones amb diversitat funcional 
• Persones immigrants
• Persones en risc o situació d’exclusió social
• Persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania
• Persones treballadores autònomes.

L’impacte de la pandèmia en el mercat de treball ha fet però que calgués atendre 
a un nou grup de persones, concretament les afectades per expedients de regula-
ció temporal de l’ocupació, tant pel seu volum, com per la possibilitat real que un 
percentatge d’aquestes acabés perdent la feina.

Persones treballadores afectades per ERTO (formació)

Els Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO) ha estat una de les 
eines principals utilitzades per les empreses per pal·liar els efectes immediats 
de la crisi COVID-19 i evitar els acomiadaments. Si durant el període de gener a 
desembre de 2019 el número d’expedients registrats a Catalunya s’elevava a 403, 
afectant a 10.059 persones, en el període de gener a desembre de 2020 aquestes 
xifres van créixer exponencialment fins a situar-se en un acumulat de 130.556 
expedients que afecten a 1.052.699 persones. 

El 99,2% de les persones afectades ho han estat en format ERTO (i no per ERO), 
essent la mesura més comuna la suspensió del contracte (86%). 

Col·lectius d’atenció prioritària
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Dades mensuals mostren que l’abril del 2020 va ser el de major incidència; en 
particular, hi havia 590.265 persones treballadores afectades per expedients de 
regulació, essent la majoria ERTO (589.917). Si bé a partir d’aleshores les xifres 
van començar a reduir-se, el nombre d’ERTO pateix un altre pic durant el novem-
bre de 2020, amb 111.162 persones afectades a causa de les noves mesures 
restrictives imposades per fer front a la segona onada de la pandèmia. Per la seva 
banda, l’octubre va ser el mes amb menys persones en ERTO des de l’inici de crisi 
sanitària (65.165 dones i 65.528 homes). 

Pel que fa als ERO equivalents a extinció de contracte, aquests creixen sobretot 
en el mes de novembre de 2020 (1.692 persones afectades); i és que fins ales-
hores, la mitjana d’EROS se situava en 560 al mes. Per tant, les dades anteriors 
poden estar indicant una tendència on els ERO comencen a créixer. De fet, el 
desembre de 2020 va acabar amb 1.006 persones en ERO, xifra molt per sobre 
de la mitjana de 560.

Fent l’anàlisi en funció de les persones afectades pels expedients de regulació de 
l’ocupació, ja siguin temporals (ERTO) o extintius de la relació laboral (ERO), les 
activitats d’hostaleria i indústries manufactureres són les que aglutinen la major 
part, amb un 25% (259.542 en valors absoluts) i un 19% (201.302 en valors 
absoluts) del total de persones afectades (1.052.699) el desembre de 2020. Els 
segueixen el comerç a l’engròs i al detall (15% o 161.775 persones) i les activi-
tats artístiques i d’entreteniment (7% o 77.140 persones). 

Comparant les dades amb setembre de 2020, s’observa que és l’activitat d’hos-
taleria i les activitats artístiques les que presenten variacions més importants 
durant el darrer trimestre, amb un increment de 110.146 persones afectades la 
primera i 33.185 la segona. Per tant, a excepció de la indústria manufacturera, la 
resta segueix corresponent al sector serveis.

Si a les dades anteriors s’afegeixen els moviments de comptes de cotització com 
a variable que mesura la destrucció i creació d’empreses, s’obtenen els següents 
resultats:

• Que les activitats essencials com les activitats postals i de correus, activitats 
sanitàries i d’energies elèctriques o gas mostren una tendència en positiu tant 
en l’increment de llocs de treball com en el número de comptes de cotització.

• Que la fabricació de productes farmacèutics, cinema i vídeo i serveis d’infor-
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mació han tingut un millor comportament pel que fa als llocs de treball en com-
paració al comportament pitjor en l’evolució de comptes de cotització.

• Que altres sectors com els serveis de menjar i begudes, altres activitats de ser-
veis personals, activitats artístiques i d’espectacles i d’agències de viatges han 
tingut un millor comportament en l’evolució de comptes de cotització i pitjor en 
llocs de treball; probablement perquè s’ha fet un ús menor de mesures com els 
ERTO i s’ha optat amb més freqüència pels acomiadaments.

El 27 de novembre de 2020 el Ministeri de Treball i Economia Social publica l’Ordre 
TES/1109/2020, de 25 de novembre, per la que es modifica l’Ordre TMS/368/2019, 
de 28 de març, per la que es desenvolupa el Real Decret 694/2017, de 3 de juliol, 
pel que es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la que es regula 
el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, en relació 
amb l’oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament i 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques 
destinades a al seu fiançament. A través d’aquesta Ordre les persones en ERTO 
tindran prioritat per a accedir a cursos de formació per a l’ocupació de persones 
treballadores desocupades i  ocupades, com també de la formació programada per 
les empreses per a les seves plantilles, amb l’objectiu de permetre i fomentar la 
seva participació.

La necessitat de vincular els ERTO a la formació és una de les reclamacions que 
fa temps que s’arrastra i que és habitual en països europeus, como Alemanya. Els  
sindicats i  experts voldrien que fos obligatori utilitzar aquest període sense ocupa-
ció per formar-se en el propi sector, en digitalització o en d’altres habilitats, tenint 
en compte les oportunitats d’ocupació existents. 

De fet, la convocatòria per a l’any 2020 de les subvencions per a la realització 
d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a 
persones treballadores desocupades que promou el SOC ja preveu la participació 
de les persones treballadores afectades per ERTO.

Igualtat/gènere 

En aquest apartat cal fer una referència a les dones que han patit violència mas-
clista, doncs segons la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del Dret de les Dones a Eradi-
car la Violència Masclista, i a partir de l’acord que es va establir al grup de treball 
d’anàlisi de feminicidis, des de l’Institut Català de les Dones es contemplen com a 
feminicidis les actuacions tant en l’àmbit familiar, com en el laboral, social o comu-
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nitari. Segons les dades d’una enquesta llançada per l’Observatori de la igualtat 
de gènere de la Generalitat durant el 2019, el 41,4% de les dones enquestades 
a Catalunya han estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella al 
llarg de la seva vida. Tanmateix, el 63% d’aquestes dones han manifestat haver 
estat víctimes de la violència psicològica. Fora de l’àmbit de la parella, el 15,2% 
de les dones enquestades a Catalunya manifesta haver patit violència física i el 
8,4% (68) violència sexual al llarg de la seva vida. El 13% de les dones enques-
tades a Catalunya han estat víctimes de la violència masclista en l’àmbit de la 
parella i el 8% específicament de la violència psicològica de control. Finalment, el 
50,9% de les dones enquestades manifesta que ha estat víctima d’assetjament 
sexual al llarg de la seva vida i l’11,9% en el darrer any. Pel que fa a l’assetja-
ment reiterat o stalking, el 15,5% de les dones a Catalunya expressa que l’han 
patit al llarg de la seva vida. 

Les dades anteriors indiquen que, per tal de garantir la igualtat de gènere en 
el mercat laboral, és important que des del sistema d’ocupació de Catalunya es 
puguin avaluar i preveure de manera adequada les necessitats de cada persona 
per tal de garantir una assistència i suport oportuns i personalitzats. 

El 2020, marcat per la pandèmia, podem afirmar que la violència de gènere ha 
continuat creixent: ens ho demostren dades com l’increment de les trucades a 
la línia 900 900 120. Dades com aquestes mostren la necessitat de donar una 
assistència i suport oportuns i personalitzats a aquestes persones

Recursos SOC per a dones víctimes de la violència masclista

Clica per visualitzar el vídeo

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/Recursos-Violencia-masclista/
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En el marc dels programes d’ocupació juvenil i des d’una perspectiva de gènere, 
el SOC ha focalitzat les actuacions en la prevenció de les violències masclistes i ha 
implementat programes de formació adreçats al personal professional que treballa 
amb el jovent. 

El 2020 s’ha fet formació pràctica a totes les persones professionals dels nou cen-
tres on es desenvolupa el programa Noves Oportunitats (per a joves entre 16 i 24 
anys que no tenen cap titulació) per tal de donar-los instruments per abordar els 
casos de nois que presenten trets de violència masclista. S’ha elaborat un manual 
al respecte. 

A més de tractar la perspectiva de gènere en els programes d’ocupació juvenil, el 
SOC també té com a objectiu vetllar per la participació de les dones en la resta de 
programes de polítiques actives d’ocupació. 

Així, s’ha establert a la majoria de convocatòries de polítiques actives que el 50% 
mínim de participants ha de ser dones. A més, el programa Treball i Formació té  
una línia específica per a dones més grans de 52 anys i en situació d’atur de llarga 
durada o en situació de violència masclista. 

En els programes Treball a les 7 comarques i Treball als Barris també s’han es-
tablert, com a actuacions en igualtat de gènere, dispositius d’inserció laboral per 
a dones en situació de violència masclista, dones en procés de reincorporació al 
mercat de treball, en atur de llarga durada, procedents de sectors en reestructu-
ració i dones amb baixa qualificació professional, així com accions per combatre la 
fractura digital social i de gènere. 

En el mateix sentit, el Programa 30 Plus prioritza, entre d’altres col·lectius, a les 
dones en situació de violència masclista. 

També són destacables les actuacions amb perspectiva de gènere següents: 

• Consolidació de la Xarxa de les oficines de Treball en atenció a les situacions 
de violència masclista que es va posar en marxa al juliol de 2019. A cadascuna 
de les 69 oficines de Treball hi ha persones que treballen en xarxa per atendre 
de manera especialitzada i diferenciada les més de 7.000 demandants inscrites 
al SOC en situació de violència masclista. Enguany s’ha treballat especialment 
la coordinació de la Xarxa del SOC amb la Xarxa d’Atenció i Recuperació Inte-
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gral per a les dones en situació de violència masclista, amb l’objectiu d’evitar 
situacions de revictimització de les dones per manca de coordinació entre les 
administracions. Aquesta manera de treballar s’ha mostrat especialment útil 
per poder atendre amb immediatesa els casos.

• S’ha reforçat el programa de foment de l’ocupació Treball i Formació amb una 
línia nova, Treball i Formació línia COVID-19, que estableix que com a mínim la 
meitat de les persones contractades han de ser dones i alhora amplia els àm-
bits en què es pot treballar a alguns tradicionalment femenins com són les ac-
tivitats d’interès social i educatiu; acompanyar al metge, distribució d’aliments 
i/o medicaments, recollida de proves mèdiques, suport a deures escolars, su-
port telemàtic en tasques educatives i altres tipus de suport a les famílies, a la 
comunitat i a la gent gran.

     
  

Persones trans-nom sentit

Les actuacions del SOC en relació amb les persones transgèneres s’emmarquen 
en la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia, per tant, en un reconeixement dels drets de les persones trans. Els 
dos darrers anys, el SOC està treballant de manera intensa per millorar el seu 
acompanyament de les persones trans a l’ocupació. 

Les actuacions dutes pel SOC es poden dividir en tres tipus:

1. Col·laboració amb d’altres administracions per encarar els reptes que plan-

Clica per visualitzar el vídeo

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/00_inici/Enllacos_slider_home/Imatges/Igualtat-i-no-discriminacio_locucio.mp4
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teja una incorporació amb drets de les persones Trans al món del treball. Així, 
s’ha participat a les dues jornades Trans laboral al costat de l’administració local, 
participat també en el grup de treball Trans Ocupació del Consell Nacional LGBTI, 
col·laborat amb BCN Activa en l’elaboració d’un model de Protocol de transició 
de gènere en el lloc de treball per a empreses i administracions públiques i d’una 
Guia d’inserció sociolaboral de les persones trans, treballada en el Grup de Treball 
Ocupació i Col·lectiu Trans de la Xarxa de Municipis LGTBI.

2- Sensibilització i qualificació dels empleats públics del SOC vers la inserció labo-
ral de les persones Trans en situació d’atur. És cabdal que el SOC sigui una organit-
zació sensible i preparada per poder implementar polítiques eficaces en la inserció 
laboral de les persones trans. En aquest sentit, cal assenyalar que tots els formu-
laris emesos pel Servei de Recursos Humans (inclosos els de selecció de personal) 
incorporen l’especificació de gènere No binari i el camp de Nom sentit i que el Pla 
de formació intern del SOC incorpora una activitat estratègica per donar resposta 
als requeriments de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia sobre formació i sensibilització del personal al servei de la 
Generalitat i sobre el seu deure d’intervenció. 

Així mateix, des del 2018 i en col·laboració amb l’Àrea LGBTI de la Direcció Gene-
ral d’Igualtat, es programen sessions formatives semestrals i, per altra banda, des 
de Recursos Humans del SOC s’impulsa la inscripció del personal a un microcurs 
de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya sobre la matèria. 

En total, s’ha format a més de 400 persones del SOC i s’ha detectat per la rapidesa 
amb què el personal s’apunta a aquesta formació que és una organització espe-
cialment sensibilitzada vers a aquesta realitat.

3- Desenvolupament de processos, serveis i programes més inclusius per a les 
persones trans. Dins d’aquest bloc d’actuacions, des del SOC s’està impulsant la 
creació d’un dispositiu d’acompanyament personalitzat a la inserció laboral de les 
persones LGTBIQ+ a les oficines de Treball del SOC.

En concret, es pretén articular a les oficines de Treball un dispositiu d’atenció i 
orientació professional específic per a aquelles persones LGTBIQ+ que es troben 
en una situació de més vulnerabilitat i amb més dificultats per accedir a una ocu-
pació i, de manera especial, per a les persones del col·lectiu trans. El servei estarà 
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orientat a la millora de l’ocupabilitat d’aquestes persones i a afavorir el seu accés 
a una ocupació de qualitat des de la no-discriminació. 

En una primera fase i per tal de copsar la viabilitat del projecte, es proposa iniciar 
una prova pilot de caràcter ampli a cinc oficines de Treball pertanyents a diferents 
àmbits territorials, en coordinació amb l’Àrea per a la Igualtat de tracte i no-dis-
criminació de persones LGBTI de la Direcció General d’Igualtat del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies i amb la Xarxa Catalana de Serveis d’Atenció 
Integral LGTBI (SAI). Posteriorment, es valorarà si és necessari o no fer extensiu 
el dispositiu a altres oficines del territori. 

A més, també s’està fent el desenvolupament al nostre aplicatiu SICAS (aplicació 
informàtica on es registra la informació de les persones demandants d’ocupació 
inscrites al SOC) per tal que incorpori el camp “nom sentit” amb l’objectiu de 
poder relacionar-nos amb el col·lectiu Trans amb el nom amb el qual s’identifica 
(inscripció de la demanda, notificacions, etc.) i també la transformació de tots 
els formularis inherents amb l’especificació de gènere No binari i el camp de Nom 
sentit. 

Per concloure, el SOC és un organisme que està compromès amb la millora del 
nostre acompanyament als processos ocupacionals i de recerca de feina de les 
persones trans i plenament compromès amb la incorporació radical de la igualtat 
en les polítiques d’ocupació.

Joves tutelats i extutelats

Els diferents programes que s’han dut a terme amb la població jove han posat en 
relleu la importància de dotar d’una experiència professional com a complement 
als programes formatius desenvolupats. 

Aquesta necessitat és extremadament necessària en el cas de les persones joves 
tutelades i especialment les ex-tutelades per l’Administració de la Generalitat, ja 
que el procés administratiu de tutela d’aquestes persones joves suposa que en 
fer la majoria d’edat s’extingeixen de forma immediata les mesures de protecció, 
amb el desemparament i l’exclusió social que pot comportar si no es fa un bon 
acompanyament. 

Aquesta realitat, que afecta a totes les persones joves tutelades per l’Adminis-
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tració, s’ha vist incrementada en els últims dos anys i en situació d’emergència, 
a conseqüència de l’arribada a Catalunya de persones joves menors estrangeres 
sense referents familiars. 

Aquestes persones joves van complint els 18 anys i van quedant-se en situació 
d’extrema vulnerabilitat, només recolzades per les mesures assistencials que té la 
Generalitat al respecte. 

Aquesta situació s’ha agreujat els últims dos anys, d’acord amb la memòria de 
l’Àrea de Suport al Jove de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’adolescèn-
cia de 2018 on diu que es va incrementar un 44% el jovent ex-tutelat que va fer 
els 18 anys. 

L’emancipació que esdevé de la majoria d’edat és, a efectes pràctics, de difícil 
realització sense un impuls. L’obligatorietat de l’emancipació en aquests casos 
contrasta amb la realitat del mercat laboral juvenil i l’alt índex de temporalitat que 
acumula. 

Per tot això, poden ser persones destinatàries dels contractes de treball subven-
cionats en la línia d’experiència professional de Treball i Formació, les persones 
joves d’entre 17 i 21 anys que tinguin la condició de tutelades o ex-tutelades per 
l’administració de la Generalitat de Catalunya. Els requisits específics de les per-
sones destinatàries del Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats són, 
de forma acumulativa, els següents:

a) Complir el requisit d’estar en situació de persona demandant d’ocupació no ocu-
pada (DONO) de manera prèvia a la data d’inici de la relació laboral.

b) Poder acreditar la situació de tutela o d’ex-tutela de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.

c) En el cas de joves derivats des de l’Àrea de Suport al Jove tutelat i ex-tutelat 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, disposar d’un pla de 
treball individual.
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