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PRESENTACIÓ 
Em plau presentar-vos l’informe de Servei Públic d’Ocupació de Catalunya corresponent  
a l’any 2021. En aquest informe podeu consultar els aspectes més rellevants de la gestió  
efectuada aquest any, marcat per una recuperació dels nivells d’ocupació i d’atur un cop  
superat l’impacte més fort de la pandèmia en l’activitat econòmica. 

El Pla de xoc en polítiques d’ocupació i formació del Departament d’Empresa i Treball,  
aprovat a començaments del mes de juliol i dotat amb 917 milions d’euros, ha contribuït a  
aquesta millora; 506 milions corresponen a la programació del SOC per al 2021, inclosa en  
el Pla de Desenvolupament de les Polítiques Actives d’Ocupació 2021-2022, aprovat pel  
Consell de Direcció del SOC el juny.  

Aquest Pla, que suposa un esforç econòmic sense precedents, precisament té com a 
objectiu superar l’impacte de la COVID-19 en el mercat laboral i recuperar, al més aviat 
possible, els llocs de treball perduts a causa de la pandèmia, millorar la formació i reforçar 
els sectors que es troben en plena reconversió. 

Us animo a llegir l’Informe que, com podeu comprovar, té molts apartats que ben segur són 
del vostre interès. 

Acabo aquesta presentació fent un agraïment especial a tot el personal del SOC i del 
Departament d’Empresa i Treball pel seu esforç i la seva coordinació, fet que ha ajudat a 

tirar endavant actuacions que sense aquesta cooperació probablement no haurien estat 
possibles o haurien trigat molt més a materialitzar-se. 

Juan José Torres López 

Director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
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1. EL SOC EN GRANS XIFRES 
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) està regulat per la Llei 13/2015, del 9 de 
juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que 
el defineix com un organisme autònom de naturalesa pública i de caràcter administratiu 
adscrit al departament de la Generalitat que té assignades les competències en matèria 
d’ocupació, actualment el Departament d’Empresa i Treball, el qual n’exerceix la direcció 
estratègica, en fa el control i en garanteix l’avaluació de l’activitat. 

El SOC és el responsable de l’ordenació, el desenvolupament, l’execució, el seguiment i 
l’avaluació dels serveis i programes que despleguen la política d’ocupació de Catalunya. 
Té com a missió millorar l’ocupabilitat de les persones i donar suport a les empreses per 
a millorar-ne la competitivitat mitjançant la planificació, l’organització, la gestió i la integració 
del conjunt de serveis i de programes ocupacionals. 

Aquesta missió no la desenvolupa el SOC únicament, sinó que es fa, de forma conjunta, 4 

amb el sistema d’ocupació de Catalunya. Les entitats que integren el sistema d’ocupació de 
Catalunya, a més del mateix SOC, són les següents: 

a) Les administracions locals i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives 
de Catalunya. 

b) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el SOC i presten 
serveis i desenvolupen programes en el marc de l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació (ECO) 
i del Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació (PDPO). 

c) El conjunt  d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació professionals, amb 
els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de l’ECO i del PDPO. 
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1.1 Pressupost final 2021 

Per portar a terme aquesta activitat, durant l’any 2021 el SOC ha disposat d’un total de 
470.705.699,96 €. 

El finançament d’aquesta quantitat total s’ha obtingut dels fons següents: un 69% 
(325.792.905,69 €) de les dues conferències sectorials estatals; un 20% (94.271.692,27 €) 
de fons propis de la Generalitat i un 10% (47.341.434,80 €) del Fons Social Europeu (FSE) 

i de la Garantia Juvenil. 

El 68% d’aquest import s’ha destinat a transferències corrents i el 19% al capítol 1 
(Despeses de personal). Aquests dos capítols expliquen el 84% del total del pressupost de 
despeses del SOC. 
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1.2 Treballadors i treballadores 

1.3 Equipaments 

El SOC disposa, a més dels serveis territorials i els serveis centrals, de: 

• 69 oficines de treball distribuïdes per tot el territori català; 
• 8 centres d’innovació i formació ocupacionals (CIFO): 5 a la demarcació de Barcelona 

i 1 a les de Girona, de Tarragona i de Lleida. 
• El Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA), actualment en fase de 

licitació. 

A més, cal afegir les entitats col·laboradores, unes 2.500, que varien segons la programació 
anual del SOC. 

1.4 Oficines de treball 

Les oficines de treball són les encarregades, entre altres qüestions, de valorar l’ocupabilitat 
de les persones que inicien processos d’orientació, de col·locació o d’inserció, entre 
d’altres; actualment hi presten servei 1.026 persones. 



7 

INFORME ANUAL SOC

 

 
 
 
 

 

L’entrada en vigor de l’estat d’alarma, a mitjans del mes de març de 2020, va alterar i dificultar 
notablement el funcionament de les oficines de treball: tot un seguit de tràmits molt destacats, 
com ara la inscripció i la renovació de la demanda d’atur necessària per cobrar les prestacions, 
la informació sobre la renda garantida de ciutadania (RGC) i la seva tramitació, o l’accés a les 
borses de treball, entre altres, fins aleshores només es podien fer presencialment. 

Per superar aquesta situació es va posar en marxa un seguit de millores amb voluntat de 
permanència en el futur, entre els quals destaquen: 

• Una centraleta telefònica remota (telèfon gratuït 900 800 046). Aquesta iniciativa, que és 
pionera en l’àmbit estatal i continua operativa, ha permès atendre tota mena de consultes 
i atendre la majoria de tràmits i serveis que anteriorment només presencialment a les 
oficines de treball: 

• Habilitació de la inscripció com a demandant d’ocupació mitjançant un formulari en línia. 
• Atenció presencial mitjançant la cita prèvia. 
• Adaptació de programes de gestió en un entorn web. 
• Adaptació de les estacions individuals de treball remot de les persones treballadores del 

SOC per a teletreballar; a més, es van proporcionar ordinadors portàtils amb connexió 
segura per atendre les trucades telefòniques i per fer la gestió amb les aplicacions de 
teletreball i treball presencial. 

Anualment SOC porta a terme Avaluacions de satisfacció de serveis  de les oficines de treball 

per part de les persones demandants i de les empreses que ofereixen ocupació. El 2021, la 
satisfacció general respecte al servei de les oficines de treball se situa en el 6,6, amb un 64% 
d’usuaris que es consideren bastant o molt satisfets; hi ha un increment del 14% dels satisfets 
respecte del 2020, situació similar a la de 2019. Les persones que no han treballat mai són 
les que presenten un grau de satisfacció més elevat. 

La majoria d’usuaris estan bastant o molt satisfets amb tots els aspectes de les oficines 
de treball presencial: la mitjana de les valoracions se situa al voltant del 7,3 (en una escala 
del 0 al 10). El servei de cita prèvia i els horaris d’atenció són els aspectes que han rebut 
valoracions més negatives. Per contra, les mesures higièniques, la qualitat de les instal·lacions, 
l’espai de les oficines i l’atenció personal rebuda són els aspectes més ben valorats. 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Avaluacions-de-satisfaccio-de-serveis-00001
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La valoració  mitjana de la web del SOC se situa en un nivell de satisfacció acceptable (6,1 
en una escala del 0 al 10), lleugerament per sota de la valoració de l’atenció presencial. La 
claredat del web i dels formularis en general es valoren de forma més positiva (6,4). 

La majoria d’usuaris estan bastant o molt satisfets amb tots els aspectes relacionats 
amb el servei telefònic i la mitjana se situa al voltant del 7,0 (en una escala del 0 al 10), 
per sobre dels serveis presencials i en línia. 

1.5 Web i bústia d’atenció al ciutadà 

Al llarg del 2021, el  SOC ha fet un esforç important per mantenir actualitzada la informació 
mitjançant la pàgina web  i les xarxes socials  i, alhora, fer-la més entenedora per al conjunt 
de la ciutadania mitjançant les preguntes freqüents i les infografies. 

Cal destacar també l’atenció a través de les bústies institucionals, un canal de comunicació 
molt important per atendre els dubtes i les preguntes de la ciutadania sobre la gestió dels seus 
expedients o per obtenir informació en general. 

1.6 Demanda d’ocupació 

El SOC presta els seus serveis a les persones inscrites com a demandants d’ocupació. El 
desembre de 2021 hi havia 527.425 persones registrades al SOC, xifra que suposa un total 
de 775.956 demandants d’ocupació menys dels registrats un any abans (1.303.381). 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=571&set-locale=ca_ES
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1.7 Ofertes de treball 

Tot seguit s’ofereixen dades relatives a les ofertes registrades a les oficines del SOC amb 
lloc de treball a Catalunya al llarg del 2021. Cal tenir present que, des de novembre de 2014, 
el nombre d’aquestes d’ofertes també inclou les ofertes registrades per les empreses al 
portal d’Internet Feina Activa. 

Entre els mesos de gener i desembre de 2021 es va tramitar un total de 24.024 ofertes 

(increment interanual del 35,4%) que representaven 40.782 llocs de treball (increment 
interanual del 33,1%). 

El 21,05% d’aquests llocs de treball corresponien a ocupacions elementals: el 18,07% 
treballadors/ores de la restauració, personals i venedors/ores i el 17,02% professionals 
científics i intel·lectuals. El 86,3% dels llocs són del sector serveis i el 63,31% provenien 
d’empreses de menys de 50 persones; el 77,49% eren ofertes de treball temporal. 
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2. SITUACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL 

2.1 Atur registrat / atur EPA 

L’any 2021 va finalitzar amb 369.158 persones aturades inscrites a les oficines de treball de 
Catalunya, la xifra més baixa des del registrada el juliol de 2019. Interanualment, el descens 
va ser del 25,8% a Catalunya (128.453 persones menys) i del 20,1% a Espanya. 

Per col·lectius, tots van presentar descensos molt destacats. L’atur va disminuir més 
entre els homes (-29,3%) que entre les dones (-22,9%); per edats, l’atur juvenil es va reduir 
gairebé a la meitat, mentre que entre les persones de 25 o més anys va caure prop d’una 
quarta part. És a dir, la davallada de l’atur juvenil va ser més notable, però cal tenir en compte 
que el dels joves va ser un dels col·lectius més afectats per l’atur durant el 2020 i la xifra 
d’inscrits va assolir nivells molt elevats. 

Sectorialment, els descensos més intensos corresponen al col·lectiu sense ocupació anterior 
(-30,2%) i els serveis (-26,3%). En xifres absolutes, els que van registrar majors disminucions 
són els serveis (96.329 persones menys), la indústria (10.562 menys) i les persones sense 
ocupació anterior (9.578 menys). 

Per demarcacions, el descens a Girona es va situar al capdavant (-28%), seguit dels descensos 
a Barcelona (-26,3%), Lleida (-23,4%) i Tarragona (-22,3%). 

Tot i la reducció global de l’atur  registrat fins a arribar a nivells anteriors a la pandèmia i la 
millora en l’evolució de l’atur de llarga durada, amb una reducció interanual de prop de 15.000 
persones, cal dir que l’atur comença a cronificar-se per a algunes persones. 

• El 61,46% dels homes majors de 45 anys fa més de 12 mesos que es troben a l’atur. 
De fet, l’atur de llarga durada afecta el 48,5% del total d’homes aturats. 

• El 58% de les dones fa més de 12 mesos que estan a l’atur. L’atur de llarga durada 
afecta el 69,5% de les dones aturades majors de 45 anys i un 44,7% de les que tenen 
entre 25 i 44 anys. 

• En total, el 54% de les persones aturades ho són de llarga durada. Un any abans, el 
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desembre de 2020, ho era el 43,1%. L’EPAdel quart trimestre de 2021 també dona resultats 
similars: les persones aturades que fa més d’un any que cerquen feina representen el 
46% de l’atur. 

La taxa d’atur global (EPA) se situa prop del 10,2%, i, com és habitual, és més elevada entre 
les dones (11,5%) que entre els homes (8,9%). Les persones joves, especialment les de 16 
a 24 anys, assoleixen una taxa d’atur del 27,3%. 
Catalunya se situa encara lluny de la taxa d’atur de la UE (6,5%). 

Com es detalla més endavant, amb els plans de xoc es va intentar donar una resposta 
adequada a aquesta situació. 

D’altra banda, esperem que el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació 
del mercat de treball realment ajudi a corregir, de forma decidida, la temporalitat excessiva, i 
evitar així que a cada crisi es destrueixi sistemàticament ocupació i, en canvi, contribueixi a 
la millora de les condicions de treball. 
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2.2 Afiliació a la Seguretat Social i ocupació segons
l’EPA 

La mitjana d’afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya durant el mes de desembre de 
2021 ha estat de 3.519.131. Es tracta de la xifra més alta d’afiliacions a tancament d’any 
de la sèrie històrica disponible  (iniciada el 2004), tenint en compte que la dada inclou les 
persones afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). 

Segons les dades publicades, la quantitat total de persones treballadores en ERTO l’últim 
dia de desembre ha estat de 26.893; d’aquest total, 22.290 s’hi troben a conseqüència de la 
situació derivada de la COVID-19 i els regula el Reial decret llei 18/2021, de nou funcionament 
dels ERTO, que ha requerit l’adaptació dels sistemes de comunicació de pròrrogues i nous 
ERTO. 

Respecte del mes de desembre de 2020, les afiliacions van créixer un 4% a Catalunya  
(135.469 afiliacions més, de mitjana) i un 4,1% al conjunt de l’Estat. 

L’Enquesta de població activa del quart trimestre de 2021 quantificava en 3.893.600 persones 
la població activa catalana, 3.498.100 persones ocupades i 395.400 persones en situació 
d’atur. Cal recordar que el nombre de persones ocupades, en aquest cas, també inclou les 
persones afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació. 

Des d’una perspectiva interanual,  l’ocupació es va incrementar un 4,7% a Catalunya, amb 
157.600 persones més ocupades que un any abans.  Per sexes, les dones han estat més 
beneficiades (+5,7%; 90.600 ocupades més) que els homes (+3,8%; 67.000 més). Per edat, 
l’ocupació s’ha incrementat més entre el jovent de 16 a 29 anys (+8,3%) i, sobretot, entre el 
subgrup de 16 a 24 anys (+16,6%). 
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Quant al sector d’activitat, l’agricultura és el que rep un major impuls (+36,5%), seguit dels 
serveis (+5,5%) i la indústria (1,4%). En canvi, a la construcció es redueix l’ocupació en un 
1,9%. En xifres absolutes, l’increment es concentra sobretot en els serveis (137.500 més). 

La millora de l’ocupació ha estat exclusiva en les jornades completes (+7,3%; 209.300 més), 
mentre que el nombre de persones que treballen a temps parcial s’ha reduït en 51.800 
(-10,9%). 

Quant a l’ocupació assalariada, creix amb força (+5,3%), especialment la contractada de 
forma temporal (+7,2% davant del +4,9% indefinida). 
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3. ACTUACIONS DEL SOC 

3.1 Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupa-
ció 2021-2022. Programació 2021 

Per fer front a les necessitats de programació de les polítiques d’ocupació davant la crisi de la 
COVID-19, des del Consell de Direcció del SOC, juntament amb les organitzacions sindicals 
i empresarials més representatives i les entitats municipalistes de Catalunya, es va acordar 
prioritzar la planificació dels serveis i programes ocupacionals per als anys 2021 i 2022, fet 
que recull el Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació 2021-2022 (PDPO 2021-
2022). 

A la pàgina web del SOC es pot consultar tota la informació relativa al PDPO 2021-2022. 

3.2 Pla de Xoc / polítiques d’ocupació per a joves 

El mes de juliol de 2021 el president de la Generalitat i  el conseller d’Empresa i Treball van 
anunciar la posada en marxa d’un pla de xoc dotat de 917 M€, amb la previsió de beneficiar 
496.802 persones, especialment dones, joves i més grans de 45 anys. 

D’aquests 917 M€,  correspon al SOC l’execució de 506 M€ per beneficiar un total de 
114.000 persones a través de programes d’orientació professional  (40,7 M€); formació 
professional per a l’ocupació, prioritàriament de persones desocupades (110,9  M€); foment 
de l’ocupació de persones treballadores desocupades (305,7 M€); mobilitat laboral  (2,1M 
€); i desenvolupament econòmic local  (46,6 M€). Aquests imports i àmbits es corresponen 
amb els que el SOC va aprovar prèviament i el PDPO 2021-2022 va concretar. 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/01_Qui-som-i-que-fem/Estrategia-per-locupacio/Pla-de-Desenvolupament-de-Politiques-dOcupacio-de-Catalunya-PDPO/04PDPO_2021_2022_Vfinal.pdf
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Execució PDPO 2021 / Pla de XOC 

El grau d’execució del 62% a finals de 2021 s’explica perquè, tot i que es van programar 
actuacions finançades per REACT-EU per un import de 192 M€ el 2021, finalment, no es van 
començar a executar fins a principis de 2022. 

El 15 d’octubre de 2021 el Departament d’Empresa i Treball anuncià també que el 
SOC destinava 216 M€ els anys 2021 i 2022 a polítiques actives d’ocupació adreçades 
específicament a persones joves, un dels col·lectius més afectats per l’atur i la precarietat 
laboral. 

Aquest pressupost històric, procedent en gran part dels fons REACT-EU  per afrontar les 
conseqüències de la crisi de la COVID-19, ha de beneficiar més de 25.000 joves mitjançant 
ajuts a empreses per contractar menors de 30 anys en situació d’atur; programes 
d’orientació, formació i experiència laboral per a joves que necessiten un suport específic, i 
programes de formació professional per a l’ocupació. En definitiva, un conjunt d’actuacions 
per donar una resposta adequada a les necessitats i realitats de cada jove. 



INFORME ANUAL SOC

16 

 

3.3 Programes executats per serveis ocupacionals 

El Consell de Direcció del SOC va aprovar la seva cartera de serveis 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 competitivitat de les empreses a Catalunya, 
a més d’atendre els 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 serveis ocupacionals bàsics oberts a tota 
la població i serveis ocupacionals específics  pensats per cobrir determinades necessitats 
de forma permanent. Cada servei ocupacional que compon la cartera de serveis es dota dels 
programes i de les activitats necessàries adequades a les seves finalitats. 

Els programes integrals inclouen programes o activitats corresponents a diferents serveis 
ocupacionals i s’adscriuen al servei ocupacional més important per a la finalitat del programa. 

3.3.1 Servei de formació professional per a l’ocupació 

Formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP), adreçada prioritàriament a 
persones treballadores desocupades 

Són subvencions destinades a programes de formació professional per a l’ocupació 
adreçats prioritàriament a persones treballadores desocupades. Les accions formatives 
subvencionables són les vinculades a les especialitats conduents a l’obtenció de certificats 
de professionalitat, les especialitats no conduents a certificats de professionalitat i les 
pràctiques no laborals en empreses previstes a la base 2.2 de l’annex 1 de l’Ordre 
TSF/170/2018, de 8 d’octubre. Per a l’any 2021 el pressupost  atorgat ha estat de 
78.088.283,67 euros per a 27.966 persones beneficiàries. 
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Programa Forma i Insereix 

El programa Forma i Insereix, mitjançant accions formatives destinades 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 les empreses es comprometen a la 
contractació d’almenys el 40% de l’alumnat format. Un total de 740 persones  s’han beneficiat 
d’aquest programa durant l’any 2021, amb un pressupost atorgat d’1.818.919,50 euros. 

APRENCAT 

El SOC té un acord amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per portar a terme 
accions de formació en català per a persones en situació d’atur, amb l’objectiu de millorar el 
perfil competencial de persones que no parlen català. El pressupost  atorgat el 2021 ha estat 
de 519.571,00 euros per a 2.355 persones beneficiàries. 

Conveni de col·laboració entre el SOC i el Consorci 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) 

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, les 
empreses i els territoris, d’acord amb els requisits del sistema de formació i qualificació 
professional de Catalunya. El pressupost atorgat l’any 2021 ha estat de 6.872.499,11 euros  
per a 4.498 persones beneficiàries. 

Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA) 

El CEPA  és un centre públic adscrit al SOC, especialitzat en el sector de l’automoció. Durant 
el 2021 s’han impartit 62 cursos de 33 especialitats diferents, per a persones desocupades 
(el 54 %) i persones ocupades (el 46%). El pressupost total atorgat el 2021 ha estat de 
504.396,39 euros per a 349 persones beneficiàries. 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/09_Transparencia-i-bon-govern/Convenis/Convenis_CA_febrer_2022/13.1_Conveni_SOC_Consorci_normalitzacio_lingueistica_APRENCAT-2020_30.12.2020.pdf
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Beques 

L’objecte de la convocatòria és regular la concessió d’ajuts i beques a persones treballadores 
desocupades que participen en alguna acció de formació professional per a l’ocupació, 
regulades per l’Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, modificada per l’Ordre TRE/396/2009, 
de 2 de setembre. L’objectiu final de les beques és ajudar econòmicament les persones 
desocupades que participen en accions de formació professional per a l’ocupació, concretament 
en les despeses generades per assistir a la formació. El pressupost disponible pel 2021 és de 
700.000 euros per a 1.750 persones beneficiàries previstes. 

Formació sector aeronàutic 

Es tracta d’un conveni de col·laboració entre el SOC i l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET) per desenvolupar una acció formativa conduent al certificat de professionalitat 
d’Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic (TMVO0109) i dues accions formatives 
corresponents a l’especialitat experimental de Manteniment d’estructures d’aeronaus 
(TMVO05EXP). El pressupost atorgat el 2021 ha estat de 262.080,00 euros per a 42 persones 
beneficiàries. 

Així mateix, per tal de portar a terme el 2021 i el 2022 una acció formativa corresponent al 
certificat de professionalitat d’Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic (TMVO0109), 
dues accions formatives corresponents a l’especialitat experimental de Manteniment d’avions 
amb motor de turbina LMA  B1.1 (TMVO06EXP) i dues accions formatives corresponents 
a l’especialitat experimental de Manteniment d’estructures d’aeronaus (TMVO05EXP) el 
SOC atorga una subvenció a l’IMET  per un import de 483.840,00 euros  per a 70 persones  
beneficiàries previstes. 

Conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i l’Institut Municipal 

d’Educació i Treball de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament del projecte 
de formació en mecànica aeronàutica durant l’any 2021 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/09_Transparencia-i-bon-govern/Convenis/Conveni_SOC_IMET_2021_signed.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/09_Transparencia-i-bon-govern/Convenis/Conveni_SOC_IMET_2021_signed.pdf
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Conveni amb el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, 
Indústria i Navegació de Catalunya 

L’objecte del Conveni és establir els termes de la col·laboració entre el SOC i el Consell 
General de Cambres per a la gestió i el foment de la participació de les empreses en la 
formació professional per a l’ocupació amb una inversió del SOC de 199.628,22 euros. 
L’objectiu és obtenir un major grau d’inserció laboral i implica el següent: 

• La col·laboració en l’organització de la formació pràctica en els centres de treball 
mitjançant l’estandardització del procés formatiu de pràctiques, la valoració de la idoneïtat 
dels centres de treball, el suport en el disseny dels plans d’activitats i els sistemes per 
facilitar-ne l’avaluació i el reconeixement. 

• El foment de la formació pràctica i les estades formatives en centres de treball en l’àmbit 
de la formació professional per a l’ocupació. 

• La col·laboració en la millora continuada dels processos de pràctiques i en la detecció de 
necessitats formatives de les empreses. 

Conveni per a l’encàrrec de gestió entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consell 

General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per a la 
gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per 
a l’any 2021. 

Formació professional per a l’ocupació  en especialitats digitals d’alt nivell 
de qualificació (FPOAN) 

El programa Barcelona Digital Talent té per objectius impulsar el talent digital, incentivar la 
competitivitat de les empreses del sector tecnològic, donar suport al creixement del sector 
digital i col·laborar, en termes d’aportació de coneixement, en l’àmbit de la formació contínua 
i per a l’ocupació. 

Així, a través d’aquest programa, el SOC, juntament amb el Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya i la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa 
i Coneixement, han elaborat els programes formatius de nivells 4 i 5 de les especialitats 
següents: Open Source Back End Web developer, Java Back End Web Developer, Front-

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/09_Transparencia-i-bon-govern/Convenis/Convenis_CA_febrer_2022/25.05.2021_EG_SOC_CAMBRES_Practiques-professionals.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/09_Transparencia-i-bon-govern/Convenis/Convenis_CA_febrer_2022/25.05.2021_EG_SOC_CAMBRES_Practiques-professionals.pdf
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end developer, Android Mobile Developer, Consultor CRM, Cloud deployer i Data Scientist. 
S’ha promogut la convocatòria del programa de formació amb noves especialitats de nivell 
4 i 5, no convocades fins ara, per cobrir necessitats específiques del sector digital adreçada 
prioritàriament a persones desocupades que poden cursar especialitats formatives de nivells 
de qualificació professional 4 i 5 del sector digital. 

El pressupost atorgat l’any 2021 ha estat d’1.663.361,80 euros per a 463 persones 
beneficiàries. 

Programa Formació Professional Ocupacional Dual (FPODUAL) 

L’objectiu principal del Programa és facilitar que les persones en situació d’atur sense 
qualificació o amb un nivell formatiu baix i amb dificultats per accedir al mercat laboral, millorin 
la seva ocupabilitat mitjançant la formació en alternança o formació dual, un certificat de 
professionalitat i un contracte de formació i aprenentatge. 
D’aquesta manera, s’impulsa que col·lectius amb necessitats socioeconòmiques especials 
puguin fer front a processos formatius a mitjà i llarg termini, sortint de la precarietat en què sovint 
es troben immersos, alhora que sectors empresarials generadors d’ocupació s’involucren en 
la qualificació dels seus futurs treballadors i treballadores. El pressupost  el 2021 ha estat de 
16.921.288,03 euros per al benefici de 875 persones. 

3.3.2 Servei de foment de la mobilitat geogràfica 

Intercanvis internacionals 

En matèria de mobilitat internacional s’han executat els programes i projectes següents: 

1. Eurodyssey. L’objectiu és oferir una oportunitat a persones de 18 a 35 anys, amb estudis 
universitaris o professionals finalitzats i residents a Catalunya, de fer una estada de 
pràctiques professionals a empreses, entitats o institucions en alguna de les regions 
actives adherides al programa Eurodyssey de l’Assemblea de Regions d’Europa. A  més, 
els participants poden aprendre una llengua estrangera o millorar-ne el coneixement. El 
pressupost atorgat per a 8 persones participants  acollits a Catalunya per a l’any 2021 ha 
estat de 49.998,30 euros. Així mateix, 38 joves catalans van gaudir d’aquesta experiència 
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a l’estranger finançada per la regió d’acollida. 
2. Acord per a la mobilitat laboral de professionals entre Catalunya i Baden-Württemberg. 

Un dels seus objectius és desenvolupar la mobilitat laboral en ambdues direccions i en 
benefici de les dues regions, així com aprofundir els contactes en el mercat laboral. Per 
assegurar un coneixement suficient de l’idioma, 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 el 2021 ha estat de 27 persones, amb una despesa total de 
29.351,16 euros. 

Xarxa EURES 

EURES (European Employment Services) és una xarxa de cooperació per a l’ocupació i la 
lliure circulació de persones treballadores promoguda per la Comissió Europea i els serveis 
públics d’ocupació de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), entre els quals hi ha el SOC. El seu 
objectiu és afavorir l’exercici del dret a la mobilitat internacional de les persones demandants 
d’ocupació dins de l’EEE, millorar el funcionament del mercat de treball europeu, i analitzar 
la situació i les tendències dels mercats de treball dels països d’Europa. Durant l’any 2021, 
les activitats de la xarxa EURES a Catalunya s’han centrat en dos objectius principals: 

• Facilitar informació sobre mobilitat europea a demandants d’ocupació. El total de les 
consultes rebudes pel personal assessor d’EURES ha estat de 22.625 de demandants 
d’ocupació i de 2.577 d’empreses. Malgrat la pandèmia, les consultes han augmentat 
possiblement per la incertesa de la situació laboral a la Unió Europea. A més, durant 
aquest any ha augmentat el nombre d’ajudes gestionades: 182 ajudes per ajudar 

 econòmicament les persones que han decidit treballar en un altre país de l’EEE.
• Facilitar la intermediació i dur a terme la gestió de les ofertes de feina. El personal d’EURES 

de Catalunya ha gestionat les ofertes de feina de fora d’Espanya i d’origen a Catalunya, 
amb un total de 903 llocs de treball gestionats. Els principals sectors sol·licitats per països 
de la UE han estat el d’educació, personal de cuina, personal de neteja i sanitari. S’ha 
detectat la contractació d’un total de 83 persones. 

A  més de la gestió d’ofertes, el personal assessor d’EURES ha participat en dos processos 
de selecció a Catalunya.  EURES Catalunya també ha participat en tallers sobre informació a 
les persones demandants d’ocupació sobre treballar i viure en un país de la UE, en reunions 
bilaterals entre països i en fires d’ocupació en línia. 
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Programa TLN Mobilicat 2021-2022 

El Programa  TLN Mobilicat dona suport a les entitats de titularitat pública o privada sense 
ànim de lucre que disposen de projectes que faciliten als joves la construcció d’un itinerari 
personalitzat i eficient entre l’aprenentatge i l’ocupació en estats membre de la Unió Europea. 

Els destinataris del Programa, mitjançant la millora de coneixements, habilitats i competències, 
gràcies a experiències formatives i pràctiques professionals, poden aconseguir 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 formació especialitzada. La convocatòria, que 
és pluriennal, té un pressupost  total atorgat d’1.999.999,99 euros  per a 200 persones 
beneficiàries. 

3.3.3 Servei d’orientació 

Espais de recerca de feina 

La xarxa d’espais de recerca de feina del SOC ofereix un servei personalitzat d’orientació 
a les comarques amb els índexs d’atur registrats més elevats per tal d’accelerar la inserció 
laboral de persones que demanen una ocupació. 

Mitjançant una metodologia activa que fomenta l’ús de les tecnologies de la informació i 
la comunicació en la recerca de feina, i amb l’assessorament de personal orientador que 
incentiva i motiva les persones participants a presentar el màxim de candidatures segons 
el seu objectiu professional, les ajuda a superar les dificultats inherents als processos de 
recerca de feina i fa que la recerca sigui activa i autònoma. 

Es tracta d’una convocatòria amb un pressupost total atorgat de 2.010.350,00 euros per a un 
total de 3.875 persones beneficiàries. 

Programa Noves Oportunitats per a joves 

El Programa té com a objectiu fer front a l’abandonament escolar prematur a través del 
desplegament d’una nova xarxa de centres formatius que duguin a terme actuacions integrades 
d’orientació, formació, acompanyament, i inserció laboral per a persones joves de més de 
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16 anys no escolaritzades, mitjançant un tractament individualitzat i integral. El pressupost 
disponible pel 2021 ha estat de 20.960.681,43 euros per a 3.750 persones beneficiàries. 

Programa referent d’ocupació juvenil 

El SOC vol donar continuïtat al Programa referent d’ocupació juvenil, amb la contractació 
de professionals per a 12 mesos, que permeti l’establiment d’un Programa referent a cada 
territori, amb dos objectius principals: d’una banda, treballar coordinadament amb els 
diferents dispositius de les administracions públiques que treballen amb persones joves; i, 
de l’altra banda, oferir a la persona jove els recursos més convenients en la seva situació 
personal i social. 

El pressupost atorgat ha estat d’1.999.999,99 euros per a 200 persones participants. 

Dispositiu inserció barri de la Mina 

L’objecte d’aquest Conveni és regular la concessió d’una subvenció directa entre el SOC i el 
Consorci del barri de la Mina per desenvolupar les actuacions d’orientació professional de la 
línia Formació i Inserció sociolaboral del Pla de transformació del barri de la Mina, que porta 
a terme els Itineraris integrats d’inserció sociolaboral adreçats a la població activa de la Mina. 

La subvenció de 2021 ha estat de 250.000,00 euros per a 900 persones beneficiàries. 

Conveni entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Consorci del barri de la Mina 

per a continuar amb les accions d’orientació professional incloses a la línia de Formació i 
Inserció Sociolaboral del Pla de transformació del barri de la Mina 

Conveni Unió de Pagesos de Catalunya 

L’objecte del Conveni és regular la concessió d’una subvenció directa entre el SOC i la 
Unió de Pagesos de Catalunya per posar en marxa un programa d’orientació i formació per 
afavorir la inserció laboral agrària a les demarcacions de Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, 
Girona i Barcelona. La subvenció de 2021 ha estat de 201.588,42 euros per a 500 persones 
beneficiàries. 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/09_Transparencia-i-bon-govern/Convenis/Convenis_CA_febrer_2022/16_Conveni_SOC_Barri_Mina_2021_Pla-transformacio_23.12.2021.pdf
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 Conveni entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i Unió de Pagesos de Catalunya per 
establir un programa d’orientació i formació per al sector agrari per a l’any 2021 

Reincorporat 

Es tracta d’un Pla per a combatre i reduir l’atur de llarga durada que porten a terme directament 
els treballadors i treballadores de les oficines de treball; per al 2021 ha disposat d’un pressupost 
de 9.398.025 euros i 51.928 persones beneficiàries. 

3.3.4 Servei de foment de l’ocupació 

Programa 30 Plus 

Un dels col·lectius afectats per la destrucció de llocs de treball causada per la crisi dels
darrers anys ha estat el de les persones de 30 o més anys, un percentatge força elevat de 
les quals encara es troba en situació d’atur. A  més, la destrucció d’ocupació causada per
la pandèmia  de la COVID-19 ha posat de manifest la necessitat d’ajustar el col·lectiu de 
persones destinatàries del programa per arribar a les persones que més pateixen l’exclusió 
del mercat laboral. 

 

 

Per aquest motiu, cal continuar impulsant mesures que facilitin la creació de llocs de treball i 
que promoguin la inserció directa i immediata d’aquestes persones en el mercat laboral. 

El Programa, no només fomenta la demanda de treball per a aquest col·lectiu, sinó que també 
pretén incidir en la qualitat de l’ocupació, ja que dona suport a la contractació mínima de 6 
mesos i regula una subvenció que pot abastar fins a 9 mesos de la contractació, amb l’objectiu 
que els participants s’insereixin definitivament en el mercat de treball. El pressupost atorgat 
del 2021 ha estat de 17.812.521,05 euros per a 2.649 persones beneficiàries. 

Campanyes agràries 

L’objectiu de la convocatòria per a l’any 2021 a la demarcació de Lleida és la concessió de les 
subvencions previstes a l’Ordre TSF/95/2019, de 9 de maig, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la contractació amb formació 
en el marc de les campanyes agràries a Catalunya. 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/09_Transparencia-i-bon-govern/Convenis/Convenis_CA_febrer_2022/12_Conveni_SOC_UNIO-PAGESOS_Orientacio-formacio-sector-agrari_23.11.2021.pdf
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Les actuacions subvencionables són el foment de la contractació i la formació a la demarcació 
de Lleida i, específicament, a les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, el Segrià i l’Urgell. 
El pressupost atorgat ha estat de 834.725,97 euros per a 48 persones beneficiàries. 

Ajuts agrària 

Els objectius  del SOC a la campanya agrària són fomentar el treball regular i dequalitat, 
assegurar la contractació de proximitat i  garantir un allotjament digne i segur als treballadors 
i treballadores de la campanya; ajudar la pagesia i treballar amb concert amb tots els actors 
territorials per garantir una ocupació de qualitat. 

Aquest programa d’ajuts per a la contractació de persones desocupades per treballar a 
la campanya agrària garanteix que l’allotjament que s’ofereix és de qualitat, atès que és 
obligació de les entitats beneficiàries complir l’article 39 de la Resolució EMT/3126/2018, 
de 3 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu 
agropecuari de Catalunya, referent a les condicions d’allotjament i manutenció del personal 
intern, eventual i de temporada durant les campanyes agràries a Catalunya. 
El pressupost atorgat el 2021 ha estat de 14.100 euros per a 87 persones beneficiàries. 

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa Garantia 
Juvenil a Catalunya 

L’elevat percentatge de persones joves que estan a l’atur, tot i haver obtingut una titulació 
reglada o laboral que les habilita per accedir al mercat de treball, constitueix una preocupació 
social compartida per la societat catalana i el 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 s’hagi contractat gairebé 6.000 joves que, 
a més, han pogut adquirir aptituds i competències derivades de la pràctica laboral en la 
matèria dels seus estudis. 

Aquesta nova convocatòria 2021 s’impulsa amb el mateix objectiu: promoure la contractació 
de persones joves en allò que s’han format i facilitar-los la permanència al mercat laboral. 
Té un pressupost atorgat de 18.502.000,00  euros per a 1.688 persones beneficiàries. 



INFORME ANUAL SOC

26 

Programa Treball i Formació, línies MG45 i DONA 

L’objectiu del Programa  és facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats 
d’accedir al mercat de treball o més allunyades d’aquest, la millora de les seves competències 
professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament de tasques 
professionals, a més de formació per adquirir competències transversals. 

El Programa  també permet que les persones participants tinguin un acompanyament específic 
adaptat a les seves característiques i necessitats. Un acompanyament integral i transversal, 
majoritàriament individual i amb serveis especialitzats, que té com a objectiu garantir el 
benestar personal i emocional de la persona i també la plena inclusió social. 

Aquesta convocatòria vol fomentar l’ocupació de les dones que es troben en situació d’atur 
durant 6 mesos, i especialment les que han estat víctimes de violència masclista. 

Les dones són les principals afectades per la destrucció d’ocupació per la pandèmia, una 
desigualtat en el mercat de treball que s’ha accentuat perquè a causa de la crisi el mercat de 
treball s’ha desprès de les feines més precàries, normalment ocupades per dones. Actualment, 
el 30,63% de les persones en situació d’atur són dones que fa més de 6 mesos que s’hi troben. 

Però a més a més, com a novetat, enguany, la política de foment de l’ocupació també vol 
arribar al col·lectiu de persones majors de 45 anys, un altre col·lectiu que té moltes dificultats 
per trobar feina. Del total de persones en situació d’atur, un 51,29% són persones de 45 o 
més anys. 

El pressupost  total atorgat d’aquesta convocatòria ha estat de 25.977.977,60 euros  per a 
1.135 persones beneficiàries. 

Programa Treball i Formació, línia Joves tutelats i extutelats 

Els diferents programes  que s’han dut a terme amb la població jove han posat en relleu la 
importància d’afegir experiència professional complementària els programes formatius. 

Aquesta realitat és del tot necessària en el cas de les persones joves tutelades i especialment 
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extutelades per l’Administració de la Generalitat, ja que el procés administratiu de tutela 
suposa que en arribar a la majoria d’edat s’extingeixen de forma immediata les mesures de 
protecció per a aquests joves, amb el desemparament i l’exclusió social que aquest fet pot 
comportar si no es fa un bon acompanyament. En els últims tres anys aquesta realitat s’ha 
incrementat fins a esdevenir una emergència, a conseqüència de l’arribada a Catalunya de 
persones joves menors estrangeres sense referents familiars; en arribar a la majoria d’edat, 
en situació d’extrema vulnerabilitat, només tenen el suport de les mesures assistencials de 
la Generalitat. 

L’agreujament de la situació l’evidencia la memòria de 2018 de l’Àrea de Suport al Jove de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Drets Socials de 
la Generalitat de Catalunya segons la qual es va incrementar en un 44% el nombre de joves 
extutelats que van fer els 18 anys. Per assegurar que l’experiència professional (en un entorn 
productiu protegit) forma part dels seus itineraris formatius, aquesta línia d’ajuts beneficia 
entitats de les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms, entitats 
sense ànim de lucre i empreses d’inserció acreditades i legalment constituïdes, amb centre 
de treball a Catalunya. 

El pressupost atorgat ha estat de 8.447.447,43 euros per a 314 persones beneficiàries. 

Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys al mercat 
de treball 

Entre els motius que justifiquen el manteniment d’aquesta línia de subvencions per a la 
contractació de persones més grans de 45 anys en situació d’atur, hi ha els següents: 
fomentar la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raó d’edat en la contractació de 
treballadors i treballadores per part de les empreses que estan a favor de plantilles amb 
diversitat d’edats; valorar les fortaleses de les persones treballadores de més edat, i facilitar 
la reinserció laboral de les persones més grans de 45 que es troben en situació d’atur per 
evitar l’atur de llarga o molt llarga durada i les seves conseqüències. 

No s’ha d’oblidar que aquestes persones, quan es queden sense feina, tenen més probabilitats 
de convertir-se en desocupades de llarga durada que les persones de menor edat, i que per 
a elles la pèrdua del treball té conseqüències importants en la jubilació, ja que encara els 
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falten anys de cotització a la Seguretat Social, decisius per al càlcul de la pensió. 

El pressupost atorgat ha estat de 3.616.234,87 euros per a 360 persones beneficiàries. 

Projectes singulars 

L’objectiu d’aquests projectes és promoure la millora de l’ocupabilitat de les persones joves 
participants i incentivar-ne la contractació laboral mitjançant la combinació d’actuacions 
destinades a millorar l’ocupabilitat (línia 1) i la participació dels joves en les actuacions per 
adquirir experiència laboral (línia 2). 
Se’n poden beneficiar persones joves de 16 a 29 anys, inscrites al SOC, beneficiàries també 
de la Garantia Juvenil en el moment d’incorporar-se en el projecte. També poden ser-ne 
destinatàries persones joves no beneficiàries de la Garantia Juvenil (fins a un 10% de la 
totalitat dels participants). 

El 2021 s’han convocat subvencions per finançar projectes singulars de la línia 1 amb un 
import total atorgat de 23.773.495,56 euros per a 5.245 persones beneficiàries. 

Ajuts al transport públic 

Es tracta d’ajuts per al transport per a persones que participen a la convocatòria anunciada 
per la Resolució EMT/2693/2021, de 31 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 
2021, per a la concessió dels ajuts de transport a les persones participants en la Resolució 
TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per 
a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars 
de la Línia 1. Durant el 2021 el pressupost  atorgat ha estat de 99.119,92 euros per a 605 
persones beneficiàries. 

3.3.5 Servei de desenvolupament econòmic local 

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

La funció dels agents és dinamitzar, promoure i executar, en col·laboració amb altres persones 
del territori (agents socials, econòmics, empresarials i altres), els programes i projectes 
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que en el marc dels Plans d’acció de desenvolupament econòmic local porten a terme les 
entitats locals per afavorir la promoció econòmica dels territoris on actuen per aconseguir 
un desenvolupament socioeconòmic generador d’ocupació integrat, equilibrat, equitatiu 
i sostenible;  durant l’any  2021, se n’ha beneficiat un total de 234 persones entre noves 
contractacions i pròrrogues, amb un pressupost total atorgat de 8.424.000,00 euros. 

Perimetrals 

Són ajuts extraordinaris per al desenvolupament de projectes integrats destinats a pal·liar els 
efectes de la COVID-19 tant en les persones com en les empreses, en territoris de Catalunya 
on s’ha reduït el volum de negoci i hi ha hagut acomiadaments no desitjats i rescissions de 
contractes no previstes; són una sèrie de mesures urgents complementaries en matèria 
d’ocupació i foment a l’activitat econòmica. Durant l’any 2021, 428 persones  s’han beneficiat 
d’aquests programes, amb un pressupost total atorgat de 3.111.406,41 euros. 

Projecte Treball a les 7 comarques 

El Projecte posa a disposició de les entitats locals de les comarques seleccionades pel 
Govern una sèrie d’eines que permeten millorar el coneixement del teixit productiu del 
territori per dissenyar i implementar-hi accions ocupacionals i de desenvolupament local, 
identificar els sectors estratègics de cada territori i donar-los suport, integrar en els projectes 
anuals accions de suport al teixit productiu local i a les persones desocupades del territori i 
també contribuir a millorar la integració vertical i horitzontal de les actuacions sectorials per 
avançar cap a la territorialització de les polítiques ocupacionals i de desenvolupament local, 
a fi d’aconseguir més impacte de les actuacions públiques. Durant l’any 2021, el pressupost  
ha estat de 2.496.906,45 euros per a 2.004 persones beneficiàries. 
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Treball als barris 

Aquest Projecte té com a finalitat contribuir a l’equilibri territorial i social del territori català 
posant a disposició de les seves entitats beneficiàries un conjunt d’accions en l’àmbit de 
l’ocupació i del desenvolupament local que permeti desenvolupar un entorn socioeconòmic 
que millori la qualitat de vida de les persones que resideixen en barris i àrees urbanes que 
requereixen una atenció especial de l’Administració per millorar-ne aspectes ocupacionals, 
socials i econòmics. El pressupost atorgat  2021 ha estat de 32.649.861,28 euros  per a 
13.958 persones beneficiàries. 

Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica 

El Programa de suport al desenvolupament local tenen per objectiu permetre a les entitats 
locals, en cooperació amb els actors rellevants del territori, diagnosticar, planificar, programar, 
coordinar, comunicar, integrar i executar mesures que es vulguin posar en marxa en el marc 
d’un desenvolupament socioeconòmic el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible 
i el disseny d’accions específiques tant per intervenir sobre les persones en situació d’atur, 
com sobre el teixit productiu local, especialment el pertanyent a sectors estratègics per al 
territori, mitjançant accions d’identificació de potencialitats i l’acompanyament i suport a les 
empreses de cada territori. 

El seu pressupost atorgat 2021 ha estat de 558.502,13 euros. 

Conveni marc amb l’Ajuntament de Barcelona 

L’objectiu és assolir 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 Activa SAU SPM per a 
l’assoliment d’un model integral de polítiques actives d’ocupació a la ciutat de Barcelona. 

El pressupost ha estat de 7.700.000,00 euros i 1.902 han estat les seves persones 
beneficiàries. 

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/09_Transparencia-i-bon-govern/Convenis/Convenis_CA_febrer_2022/20.1_Conveni_marc_SOC_Aj_BCN_BCN-ACTIVA_SAU_SPM_model_integral_PAO_20.10.2020.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/09_Transparencia-i-bon-govern/Convenis/Convenis_CA_febrer_2022/20.1_Conveni_marc_SOC_Aj_BCN_BCN-ACTIVA_SAU_SPM_model_integral_PAO_20.10.2020.pdf
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3.3.6 Servei de la gestió de la col·locació en el mercat de treball 

Portal Feina Activa 

Feina Activa és un portal 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 laboral. 
L’any 2021 s’ha remodelat del tot i a partir de juny s’ha posat en funcionament la nova versió. 
Com que el canvi no ha afectat les funcions bàsiques del portal, les dades fan referència al 
conjunt de l’activitat anual. 

El portal ha registrat un total de 4.407.761 de sessions (corresponents a 1.420.507 persones 
usuàries), comptant les visites de persones usuàries candidates i d’empreses. 

El nombre d’ofertes publicades directament per les empreses i altres entitats ha estat de 
16.641, que representen 26.552 llocs de treball. 

3.3.7 Servei d’atenció a les empreses 

Serveis a l’empresa 

Un dels principals objectius de l’any 2021 del SOC, com a unitat administrativa encarregada 
de la difusió de programes, recursos i serveis dirigits a empreses i entitats del sector privat, ha 
estat reprendre l’activitat distorsionada i fins i tot truncada per la COVID-19. S’han reactivat 
els plans de Prospecció Territorial a les nou demarcacions on hi ha personal tècnic de l’Àrea 
de servei d’atenció a les empreses, i s’han planificat actuacions per assolir l’objectiu troncal 
d’atenció personalitzada a les empreses: proveir informació i suport respecte a la cartera de 
serveis del SOC en l’ocupació i formació de les persones treballadores. 

Aquest objectiu s’ha traduït en un nou impuls en l’apropament a les empreses, l’anàlisi 
del mercat de treball i un posicionament estratègic al territori, malgrat els confinaments i 
les restriccions sanitàries provocades per la pandèmia. Un dels majors reptes, en aquesta 
situació, ha estat la manera de mantenir el contacte amb les empreses i el canvi de paradigma 
de contractació i relació amb les empreses i les entitats. 
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S’ha reduït el nombre de visites presencials, però s’ha augmentat el nombre de fidelitzacions 
per mitjans telemàtics o virtuals i les accions de difusió per videoconferències i seminaris 
web informatius. S’han fet 9.044 fidelitzacions, 75 visites i reunions a empreses, entitats i 
organitzacions, i s’ha promocionat informació de la cartera de serveis del SOC amb 205.275 
missatges de correus a empreses. Així mateix, s’han detectat 612 ofertes de feina que s’han 
derivat a les oficines de treball de cada àrea territorial. 

També s’ha participat en fires d’ocupació i sectorials arreu del territori, i s’han organitzat més 
d’una trentena de sessions informatives adreçades a empreses i entitats al territori. Alguns 
exemples rellevants són els següents: 

• Fira de l’Ocupació de la Cambra de Comerç a Amposta. 
• Fira de l’Ocupació Juvenil de la Cambra Comerç de Girona. 
• Participació i coordinació del Job Dating Vielha. 
• Presentació dels programes del SOC als ateneus cooperatius del Baix Llobregat, l’Alt 

Penedès, el Garraf, els Pirineus i altres. 
• Accions d’impuls de l’FPO Dual a la Catalunya Central amb 97 empreses participants i 207 

joves contractats. 
• Accions d’intermediació amb LEROY MERLIN i gestió d’ofertes de treball per a diferents 

centres de treball a Catalunya, en coordinació amb els serveis territorials i les oficines de 
treball de referència. 

• Accions d’intermediació amb el Col·legi de Gestors de Catalunya. 

Barcelona Digital Talent (BDT) 

En el primer trimestre de l’any, en el marc del programa de connexió entre talent i empreses, 
impulsat pel SOC i el Mobile World Capital Barcelona, i amb l’aliança Barcelona Digital Talent, 
es van iniciar les accions del projecte pilot Speed Dating Online per apropar professionals 
que cerquen feina per al perfil de Front End Developer. Aquesta experiència, on van 
participar activament els equips tècnics d’orientació, es va fer amb la col·laboració del Servei 
d’Intermediació del SOC i va culminar amb l’acte central del 13 de juliol. 

Es va fer difusió i es va contactar amb una seixantena d’empreses de tot Catalunya detectades 
a diferents bases de dades; finalment, vuit d’aquestes empreses van iniciar processos de 
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contractació dels perfils seleccionats després de quasi 70 entrevistes fetes a més de 30 
persones candidates. 

3.4 Igualtat 

Forma part de l’essència del SOC treballar per a la igualtat d’oportunitats i la no- discriminació. 

Així, la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya estableix com a principi rector la igualtat d’oportunitats, la no-
discriminació i la cohesió social: les persones han de poder accedir a l’ocupació i als serveis 
que ofereix el sistema d’ocupació de Catalunya en condicions d’igualtat i no-discriminació, 
sens perjudici de prioritzar les persones i els col·lectius amb més dificultats per a accedir a 
l’ocupació, per contribuir  a la cohesió social i promoure un mercat del treball que fomenti la 
igualtat d’oportunitats i la no-discriminació. 

Aquest principi també es recull a la cartera de serveis del SOC, al pla estratègic pluriennal del 
SOC, al PDPO i, finalment, als diferents serveis i programes de polítiques actives d’ocupació 
que gestiona el SOC. 

Les polítiques actives d’ocupació desplegades actualment s’orienten a combatre les 
desigualtats en l’ocupació per motius de gènere, edat o origen, diversitat funcional o risc 
d’exclusió social, entre altres causes. El SOC prioritza les actuacions amb relació a la igualtat 
i la no-discriminació atès que: 

• La crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 incrementa les situacions de 
desigualtat i les intensifica per a qui ja la patia. 

• Els plans de reactivació econòmica també han de reduir les desigualtats socials 
accentuades per la COVID-19 i tenir perspectiva de gènere. 

• El desplegament de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-
discriminació comporta intensificar les polítiques per fer efectiu el dret a la no- discriminació. 

En aquest apartat també cal destacar la Xarxa d’atenció a dones en situació de violència 
masclista i també el dispositiu LGTBI de les oficines de treball. En relació amb els programes, 
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cal subratllar les diferents línies de Treball i Formació (Dona, Ttans, Joves tutelats i extutelats, 
ACOL) i MÉS TALENT CAT. 

•  Xarxa d’atenció a dones en situació de violència masclista de les oficines de treball. A cada 
oficina de treball del SOC hi ha, com a mínim, dues persones professionals especialitzades 
en l’atenció a dones que es troben en aquesta situació i que s’han inscrit al SOC (en total, 
hi ha més de 150 professionals). Aquesta feina es fa en coordinació amb la Xarxa d’atenció 
integral al territori a les dones en situació de violència masclista liderada pel Departament 
d’Igualtat i Feminismes. Cal destacar que s’ha signat un protocol d’actuació SOC- SEPE 
perquè l’atenció a les demandants que es troben en aquesta situació, inscrites al SOC i 
que tramiten la renda activa d’inserció (RAI) o una altra prestació o subsidi, sigui el més 
eficaç possible. 

•  Programa de foment de l’ocupació Treball i Formació línia DONA, que subvenciona 
contractacions de 12 mesos, amb formació professionalitzadora i actuacions 
d’acompanyament. Va destinat a dones demandants d’ocupació en situació de violència 
masclista o en situació d’atur de llarga durada, dones amb manca de cotització per assolir 
la pensió de jubilació que són contractades per entitats locals o entitats sense afany 
de lucre. Es prioritza les dones que formen una família monoparental, les dones amb 
responsabilitats familiars i les dones en situació de vulnerabilitat per lloc de procedència, 
ètnia o religió. Es tracta d’una convocatòria amb un pressupost de 60 M €, tot i que també 
hi entren diferents col·lectius. 

•  Increment de la participació de les dones en situació d’atur en els sectors TIC, tecnològic i 
industrial i en programes de Formació Professional per a l’Ocupació en especialitats digitals 
d’alt nivell de qualificació (Programa MÉS TALENT CAT). La convocatòria té com a objectiu 
l’atorgament de subvencions del Programa de formació en especialitats digitals d’alt nivell 
de qualificació professional 4 i 5. Aquest programa està destinat a persones desocupades 
que tinguin coneixements o experiència professional en el sector digital, d’acord amb el 
que estableixen els programes formatius de cada especialitat i prioritàriament les dones, 
ja que tradicionalment el sector digital està molt masculinitzat. 
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Pel que fa a línies de treball en l’àmbit de l’ocupació i la igualtat i la no-discriminació de 
col·lectius especialment vulnerables, cal assenyalar el següent: 

• Dispositiu LGBTI a les oficines de treball. Des del mes de març de 2021 el SOC disposa 
d’un servei especialitzat d’assessorament, orientació professional i inserció laboral per a 
persones trans a 8 oficines de treball: Vic, Tremp, Lleida, Figueres, Amposta, Terrassa-
Edison, Tarragona Centre, Sant Feliu de Llobregat. 

• Paral·lelament, s’ha acordat que les persones trans inscrites al SOC siguin tractades 
amb el nom i el gènere amb què s’identifiquen. 

• Convocatòria de subvencions del 2021 en el marc del programa Treball i Formació 
per a persones Trans. Es tracta d’un programa de foment de l’ocupació que combina 
contractació laboral de 12 mesos (en entitats sense afany de lucre) i formació qualificadora. 
Pressupost previst: 16 M €. Aquesta línia s’adreça també a dones i demandants de llarga 
durada (DLLD). 
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4. SITUACIÓ POCAT i POEJ (Desembre de 2021) 

4.1 Programa Operatiu de Catalunya 
(POCAT) 

El Programa Operatiu del Fons Social Europeu a Catalunya 2014-2020 es finança amb 
recursos de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu. La taxa de cofinançament 
comunitari és del 50%, el que correspon a les regions més desenvolupades. La dotació 
financera total del programa és de 614.889.660,00  € per al període 2014-2020 i, per tant, 
307.444.830  € d’ajut FSE. 

En virtut de la regla N+3, establerta a la normativa comunitària, l’import previst el 2014 s’havia 
de declarar com a despesa el 2017, el de 2015 el 2018, i així successivament. 

En el cas dels programes operatius que es van aprovar el desembre de 2015, com el POCAT, 
la senda financera de 2014 es va acumular el 2015, de manera que el primer N+3 es va 
produir el 2018, el segon el 2019 i el tercer el 2020. En virtut d’aquesta regla, el programa 
finalitzarà el 2023 i no el 2020. 

El compliment de la senda és anual i si no es compleix, la Comissió Europea (CE) allibera 
el compromís del pressupost. Tanmateix, les bestretes rebudes de la CE computen com 
a despesa declarada i contribueixen a disminuir l’import imprescindible per a complir els 
compromisos financers. 
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Amb motiu de la COVID-19, la CE va publicar dos reglaments, el Reglament (UE) 2020/460 
de 30 de març de 2020 i el Reglament (UE) 2020/558 de 23 d’abril de 2020, en virtut dels 
quals es permet als estats membres, en el marc d’una modificació del programa operatiu, 
sol·licitar una taxa de cofinançament del 100% durant l’exercici comptable que va de l’1 de 
juliol de 2020 al 30 de juny de 2021. 

Aquest fet ha motivat que la despesa declarada pel compliment de la regla N+3 de l’any 
2020 tingués aquesta taxa de cofinançament més favorable i que al mes de maig de 2021 es 
presentés també una declaració de despesa amb l’objectiu d’aprofitar aquesta taxa. 

Com a conseqüència, alguns problemes d’absorció que s’arrossegaven des de l’inici del 
programa operatiu s’han reduït de manera dràstica. A més, a l’octubre s’ha presentat una 
nova declaració de despesa. La situació actual és la següent: 

Declaració de despesa i compliment de compromisos 

• Per identificar el compromís o descompromís amb la CE cal seguir les columnes de cost 
FSE. El cost total mostra la referència d’import que realment cal certificar quan la taxa de 
cofinançament és del 50%. El 2020, com es pot veure, coincideix l’import cost total amb 
el cost FSE degut al cofinançament del 100%. En el 2021 hi ha una part que també té el 
cofinançament del 100%. 

D’acord amb les dades actuals i fins a final del període, per complir els compromisos financers 
al 100%, cal presentar despesa per import de 132 MEUR. 
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D’altra banda, el setembre de 2021 s’ha aprovat la reprogramació del POCAT  per incorporar 
els fons REACT  UE que corresponen a FSE i que implica afegir 682,4 MEUR en termes d’ajut 
FSE i 695,5 a cost total. Amb la reprogramació  aprovada s’han incorporat 607,1 MEUR i 
caldrà preparar una nova reprogramació el 2022 per incorporar la resta. 
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Estructura del Programa Operatiu amb incorporació 
de tots els fons REACT UE 
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Situació actual de l’execució i expectatives de
certificació 

El programa operatiu té unes fites establertes el 2023 amb uns indicadors financers (compliment 
de l’objectiu de despesa) i uns indicadors d’execució o productivitat (nombre de participants, 
nombre d’empreses beneficiades, etc.). En termes generals, els reglaments estableixen que 
per sobre del 85% de compliment es considera assolida la fita i per sota del 65% es considera 
que hi ha un incompliment greu i, per tant, a més de no rebre els fons esperats, la CE pot 
aplicar correccions financeres. 

Tal com s’ha esmentat, la situació actual del programa ha millorat de manera substancial 
en l’àmbit financer, atès que les darreres declaracions de despesa tenen una taxa de 
cofinançament del 100%. Així, preveiem que pels eixos 2 i 3, els compromisos financers en 
termes d’ajut s’hauran aconseguit amb la presentació de despesa de 2022. 

Pel que fa a l’eix 1, cal executar, verificar i pagar tota la despesa prevista per tal de garantir el 
compliment d’objectius el 2023 (100%). 

Quant als indicadors d’execució, es preveu que alguns quedin per sota del 85% però per 
sobre del 65% marcat pel reglament com a incompliment greu. La situació dels indicadors 
està justificada pels canvis ocasionats per la pandèmia en el programa operatiu i per la 
circumstància del compliment dels objectius financers sense necessitar tota la despesa 
prevista i no s’esperen repercussions. Els motius que ho justifiquen són fonamentalment: 

• El fet que en la darrera modificació de 2020 la CE no va permetre modificar els objectius 
establerts, encara que s’hagués identificat una hipòtesi errònia en el seu establiment 
(possibilitat que sí que existia en les propostes de modificació anteriors). 

• El fet que en declarar despesa amb el 100% de cofinançament, bàsicament de l’Institut 
Català de la Salut (ICS), motivada per la pandèmia, els indicadors associats eren diferents 
dels previstos inicialment a les fites i, per tant, no han contribuït al seu assoliment. 
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Reptes específics dels fons REACT UE 

Amb la incorporació dels fons REACT UE es duplica amb escreix la dotació financera del 
POCAT: es passa de 614,8 MEUR a 1.310,4 MEUR, amb la peculiaritat que els 682,4 de 
REACT UE s’han d’executar i pagar en un termini de temps extremament curt (31/12/2023). 
Per aquest motiu, la selecció dels programes previstos s’ha fet amb els criteris prioritaris 
següents: 

• Operacions madures i ja executades amb anterioritat, que garanteixin la màxima absorció 
de fons pel que fa a gestió i justificació econòmica. 

• Operacions de gran volum pressupostari. 

Malgrat les precaucions preses a l’hora de preveure operacions per REACT UE, no estan 
exemptes de riscos: 

• Capacitat dels agents per absorbir tots els ajuts que es convocaran. 
• Acumulació a la Subdirecció de Verificació i Supervisió d’un import elevat per verificar en 

molt pocs mesos. 
• Acumulació dels tràmits de pagament final. 

4.2 Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) 

El Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) és un Programa de caràcter estatal en què 
participen totes les comunitats autònomes de l’Estat espanyol i que es finança amb recursos 
de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i de l’FSE. 

Aquest programa té un tram estatal (d’execució directa per part de l’Estat) i un tram autonòmic 
que és el que executa cada comunitat autònoma. 
En el cas de Catalunya,  la dotació financera inicial del programa era de 241 MEUR per al 
període 2014-2020, però el gruix de la despesa es concentrava en el 2014-2015, ja que era 
en aquestes anualitats que es comptava amb finançament de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil 
(IOJ). En virtut de l’ampliació de la IOJ, aprovada el 2017, es va incrementar la dotació 
financera del programa a 269,4 MEUR. 
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  Amb la modificació del POCAT de 2020 es van transferir 2.701.985 EUR del POEJ al POCAT 

i el POEJ disposa , definitivament, de l’import següent: 

El compliment de la senda és anual, i si no es compleix, la CE allibera el compromís del 
pressupost. Tanmateix, en tractar-se d’un programa estatal, la senda de l’Estat és la suma de 
la de totes les comunitats autònomes (CA) més allò que executa directament, i això permet 
que es faci un tractament global de les sendes financeres, que no té repercussions en les CA  
a no ser que el programa en conjunt tingués risc d’incompliment. 

En aquest programa es combinen diferents taxes de cofinançament: 

Aquest programa operatiu també s’ha beneficiat d’una taxa de cofinançament del 100% 
en l’exercici comptable 2020-2021 per a tots els eixos. Així, amb la declaració de despesa 
presentada a l’octubre (27.633.261,70 € en termes d’ajut), per complir els compromisos 
financers, fins al 2023 cal presentar despesa per import de 78,4 M€. 
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5. AVALUACIÓ DELS PROGRAMES DEL SOC 

El SOC és un dels organismes de la Generalitat que més s’avalua i així continuarà sent. 

A la pàgina web del SOC es poden trobar les avaluacions fetes fins ara i que abasten tots els 
àmbits ocupacionals de la cartera de serveis del SOC, i també programes cofinançats amb 
l’FSE i promoguts des del departament responsable de les polítiques d’ocupació. 

Les avaluacions programades per a l’any 2021 estan incorporades a l’annex del PDPO 2021-
2022, aprovat pel Consell de Direcció del SOC. 

En el pla d’avaluacions del 2021 s’han inclòs els programes de l’àmbit de desenvolupament 
local i alguns dels programes dirigits a col·lectius prioritaris del PDPO no avaluats anteriorment. 

• Concretament s’avalua: 
• Programa Treball als barris. 
• Programa Projectes innovadors i experimentals. 
• Programa Suport a la planificació estratègica. 
• Programa Agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL). 
• Programa Aprenentatge per a la professionalització (APP). 
• Reempresa. 
• Programa Joves en pràctiques. 
• Programa Enfeina’t. 

A  més, cal afegir que ja s’ha iniciat, tal com es va acordar en la LXXX Conferència Sectorial 
d’Ocupació i Assumptes Laborals del 21 de juliol de 2021, un cicle nou d’avaluació dels serveis 
públics d’ocupació europeus, Programa EVADES III que es durà a terme durant el primer 
quadrimestre del 2022. 

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/transparencia-bon-govern/avaluacio-estudis/
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6.  PROJECTES ESTRATÈGICS 

6.1 Desplegament concertació territorial 

La Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya  estableix, a l’article 15, que el SOC ha de promoure la concertació 
territorial amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, 
les administracions locals i, si escau, les entitats representatives de cada territori, per facilitar 
l’encaix en el territori, la coordinació i la integració de les actuacions ocupacionals previstes 
en el PDPO. 
En el marc de desplegament de la Llei 13/2015, i després d’un intens període de participació 
i al·legacions de tots els actors implicats, es va publicar al DOGC el Decret 48/2020, de 24 de 
març, de desplegament 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. 

Aquesta ordre desenvolupa la Llei en l’àmbit de la concertació territorial i regula les actuacions 
de foment de la concertació territorial. 

D’acord amb l’article 11 del Decret 48/2020, el marc de referència en matèria de concertació 
territorial i desplegament de les estratègies territorials, s’ha d’establir en un Acord Marc per 
a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament d’Empresa i Treball, 
el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 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, Micro, Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya. 

En el CDSOC del 21 de gener de 2021 es va aprovar que en el marc de la seva Comissió de 
Seguiment es comencessin els treballs tècnics per elaborar la proposta d’Acord Marc 2022-
2025. Durant els anys 2021 i 2022 es treballa l’Acord Marc per assolir la seva signatura. 
L’objectiu és aconseguir fins a set actes de concertació territorial de caràcter estratègic en 
l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament econòmic local durant el 2022. 
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En aquest apartat també cal destacar: 

• El conveni interadministratiu per al desenvolupament del conveni marc entre el SOC i 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’assoliment d’un model integral de polítiques actives 
d’ocupació a la ciutat pel període 2021-2022. Es destinaran més de 10 M € a polítiques 
actives d’ocupació a Barcelona que beneficiaran a més de 40.300 persones l’any 2022. 

• El conveni entre el SOC i l’Associació de Micropobles de Catalunya per a l’any 2021 per 
a la concessió d’una subvenció directa de 21.780,00 € per elaborar un Pla estratègic i 
operatiu, per al desenvolupament sostenible dels micropobles de Catalunya, en l’àmbit 
de l’ocupació estable i de qualitat, durant l’any 2021. 

6.2 Nova Estratègia Catalana per a l’Ocupació  

L’Estratègia Catalana per a l’Ocupació (ECO) corresponent al període 2012-2020 es 
va elaborar en un moment de crisi econòmica i financera d’escala mundial, marcada 
inicialment per una davallada dels recursos destinats a les polítiques actives d’ocupació per, 
progressivament, incrementar-los però sense arribar als nivells de finançament previs a la 
crisi. 

Això no obstant, els nivells d’atur van disminuir al llarg del període 2012-2019, fins al moment 
de la irrupció de la pandèmia de la COVID-19 el 2020. 

En aquest sentit, la necessitat de gestionar l’emergència del mercat de treball i les persones 
treballadores va condicionar els treballs per elaborar la nova ECO. Així, durant el darrer 
trimestre de 2020, el SOC va promoure un procés de participació totalment telemàtic entre 
les entitats del sistema d’ocupació de Catalunya per copsar les prioritats en matèria de 
polítiques d’ocupació per al pròxims anys. 

En total, es va dur a terme 10 sessions de treball amb relació a diferents eixos de debat, 
com ara la priorització de col·lectius, els serveis a les empreses, les noves tecnologies, 
l’empoderament de les persones treballadores i la cooperació i la territorialització del sistema 
d’ocupació de Catalunya. 
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L’elaboració de l’ECO, però, es va interrompre atès que els membres del CDSOC van prioritzar 
l’elaboració del PDPO 2021-2022. 

Un cop aprovat el PDPO, es van continuar els treballs per a la confecció de la nova ECO. Així, 
es va fer una nova actualització de la diagnosi del mercat de treball, una avaluació de l’ECO 
2012-2020, i es va crear un grup de treball amb els departaments amb més implicació en 
polítiques d’ocupació i un altre grup de treball amb representants del tercer sector i de l’Institut 
Català de les Dones. 

En el mes de desembre de 2021 s’han reprès les reunions periòdiques del grup de treball del 
CDSOC específicament constituït per a la redacció de la proposta d’ECO, on es determinarà 
l’abast temporal de la nova estratègia, els objectius estratègics, les principals línies d’actuació 
que marcaran els subsegüents plans de desenvolupament de polítiques d’ocupació, així com 
el desplegament territorial de les polítiques d’ocupació en el marc del sistema d’ocupació 
de Catalunya. I tot això estarà monitorat per indicadors que en permetran el seguiment i 
l’avaluació. 

L’objectiu del grup de treball és poder presentar al CDSOC la proposta d’estratègia a finals del 
primer semestre de 2022 per elevar-ne posteriorment l’aprovació al Govern. 

6.3 Nou programa operatiu FSE+ 2021-2027 

Pel que fa a l’elaboració del nou Programa FSE+ (PCAT+), el reglament de disposicions 
comunes (que afecta tots els fons estructurals i d’inversió) i el de l’FSE+ es van publicar el 
30 de juny de 2021. La dotació financera que correspon a Catalunya per a l’FSE en aquest 
període és de 401.004.500 €. Atès que la taxa de cofinançament, en termes generals, serà del 
40%, la dotació del programa operatiu (PO) serà aproximadament de 956,7 M€. 

El calendari estimatiu amb què treballem és el següent: 

• Elaboració de la diagnosi. S’ha dut a terme una actualització de la diagnosi del mercat 
laboral que recull tant l’evolució prepandèmia com els canvis que s’han produït fins ara a 
conseqüència de la COVID-19 (identificació dels col·lectius més afectats, impacte en els 



47 

INFORME ANUAL SOC

 

 

 

   

 
 

 
 
 
 

  

sectors productius i els territoris, evolució dels treballadors amb un expedient temporal 
de regulació d’ocupació o ERTO, etc.) a partir dels quals establir prioritats estratègiques. 
La versió preliminar s’ha obtingut a partir d’un procés participatiu de 10 sessions, obertes 
a totes les entitats del sistema d’ocupació durant els mesos d’octubre i novembre. El 
document aconseguit s’ha treballat amb les entitats representades en el CDSOC i s’ha 
presentat a la resta de membres del Comitè de Seguiment del Programa Operatiu perquè 
hi formulin les observacions. 

•  Condicions favorables. Es tracta de condicions prèvies per garantir una execució eficaç 
i eficient de les polítiques que regula el reglament de disposicions comunes. A l’hora 
d’aprovar o modificar un programa operatiu cal avaluar si es compleixen les condicions 
favorables associades a l’objectiu específic seleccionat i justificar-ne el compliment. 
També és necessari avaluar el compliment d’algunes condicions que tenen caràcter 
transversal. Respecte a l’acreditació del compliment d’aquestes condicions, s’ha treballat 
amb tots els organismes implicats (Educació, Salut , Institut Català de les Dones, Drets 
Socials i el mateix SOC) i s’està valorant la situació de compliment. 

• Definició de l’estratègia del Programa. S’han fet reunions amb els agents socials, la 
societat civil (tercer sector i Consell Nacional de Dones de Catalunya) i els departaments i 
organismes de la Generalitat vinculats a l’FSE per raó de les seves competències, per tal 
d’identificar les principals prioritats. Com a resultat, s’ha elaborat una proposta preliminar 
a partir de la qual s’estan identificant possibles actuacions. 

• Calendari previst: 
* Elaboració del primer esborrany amb les prioritats i les operacions identificades: febrer 

de 2022. 
* Informació pública: març de 2022. 
* Acord de Govern: abril de 2022. 
* Observacions preliminars de la Comissió Europea: maig- juny de 2022. 
* Aprovació: darrer trimestre de 2022. 

El nou programa regional integrarà les actuacions actuals del POCAT i les del POEJ. Si bé es 
preveu una certa continuïtat en les actuacions executades, els nous reglaments estableixen 
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uns requisits que cal abordar: obligació de destinar un 25% mínim a inclusió social, un 12,5% 
mínim a ocupació juvenil, un 5% a garantia infantil, un 3% a privació material i altres possibilitats 
que cal explorar (màxim del 5% destinat a innovació social amb una taxa de cofinançament 
fins al 95%). 

Pel que fa a la privació material, que també té una taxa de cofinançament molt beneficiosa 
(90%), el 23 de desembre des de la Unitat Administradora de l’FSE es va comunicar que el 
Ple del Consell Territorial de Serveis Social, del qual forma part la Generalitat de Catalunya, 
en reunió de 15 de desembre, va aprovar, per unanimitat, la proposta que aquest objectiu 
específic s’articuli a través d’un únic Programa finançat amb el tram FSE de l’Administració 
General de l’Estat i on la Generalitat participaria a través d’un organisme intermedi. 

6.4 Col·laboració amb l’Agència Pública de Forma-
ció i Qualificació Professionals 
de Catalunya. Preinscripció 365 

Des del mes de novembre es treballa amb diferents grups de persones de departaments 
diferents per poder tenir una finestra d’inscripció compartida de tota la Formació Professional 
Ocupacional (FPO), que pugui fer visible la integració de la Formació Professional i el concepte 
de formació al llarg de la vida. 

Aquests grups estudien diferents aspectes que han de permetre una resposta unificada a la 
ciutadania amb l’objectiu que cada persona pugui trobar la formació que més s’adeqüi a les 
seves necessitats, independentment del departament amb què es vinculi. Per poder-ho fer 
realitat, d’entrada es treballarà en un apartat d’orientació que pugui ajudar les persones a 
obtenir informació i ajuda en la recerca de formació. 

A més, el sistema es dissenyarà per respondre als diferents tipus de formació, ja que, per 
exemple, en el cas de l’FPO, la inscripció no es fa en un únic moment, sinó que hi poden haver 
diferents cicles de matrícula. 

Per tant, es planteja una preinscripció oberta els 365 dies de l’any, amb quatre moments 
d’orientació i dos de difusió de l’oferta. A més, la informació aconseguida de les preinscripcions 
fetes també es podrà utilitzar per adaptar la planificació de l’oferta formativa. 
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