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12.2 Annex II. Pla d’avaluació  

Avaluació del programa Accions d’orientació i acompanyament a la inserció 

L’estratègia Catalana per a l’ocupació 2012-2020 estableix, com un dels seus objectius, consolidar les 

actuacions en matèria d’orientació que es fan per part de les oficines de treball del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya (SOC) i també per part d’altres entitats beneficiàries que col·laboren amb el 

SOC. 

L’orientació professional la conformen una sèrie d’actuacions que es presten des del sistema 

d’ocupació de Catalunya, formada pel SOC juntament amb administracions locals i altres agents del 

territori,  i té com a objectiu principal  afavorir l’anàlisi i la presa de decisions per part de la persona 

orientada per tal que pugui afrontar amb millors condicions els canvis que fan referència a la 

professió o projecte de vida laboral.  

El servei d’orientació s’articula des de dos nivells diferenciats però alhora complementaris: un primer 

nivell d’informació i assessorament que es porta a terme mitjançant la xarxa d’oficines de treball (del 

SOC) amb mitjans propis i personal propi; i, un segon nivell d’orientació més especialitzat que es 

desenvolupa amb les entitats col·laboradores, ja siguin públiques i/o privades. En la pla d’avaluació 

de l’any passat es va contemplar la realització de l’avaluació del qüestionari de factors d’ocupabilitat 

(“qüestionari Q”), que correspon al primer nivell d’informació i assessorament, així com també 

l’avaluació del programa “Espais de Recerca de Feina”, del segon nivell d’orientació. Per aquest 

exercici, s’ha programat la realització del programa “Accions d’orientació i acompanyament a la 

inserció.” 

En el marc d’aquest programa d’orientació professional es duen a terme actuacions que, mitjançant 

la informació, orientació i/o motivació professional, possibiliten la millora de la posició en el mercat 

de treball de les persones demandants d’ocupació i faciliten la detecció i dinamització d’iniciatives 

d’autoocupació. Aquestes actuacions inclouen serveis d’orientació i informació per a l’ocupació i 

l’autoocupació, la millora de les competències personals i la promoció d’actuacions de prospecció del 

mercat de treball per facilitar la inserció laboral; i es posa èmfasi especial en el tractament individual 

i personalitzat de les persones usuàries d’aquest programa ocupacional.  

L’objecte d’aquesta avaluació és aprofundir en els aspectes d’implementació i d’impacte dels serveis 

ocupacionals en el marc de l’orientació de segon nivell desenvolupada a través del programa 

d’accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació, 

regulades a l’Ordre EMO/235/2014, de 28 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores per 

a la concessió de subvencions per a la realització d’accions d’orientació i acompanyament a la 

inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació, i s’obre la convocatòria per a l’any 2014. 

Primera avaluació del Programa Operatiu FSE 2014-2020 de Catalunya 

El Pla específic d’avaluació del programa operatiu del FSE de Catalunya, per al període 2014-2020, 

estableix un calendari d’avaluacions a realitzar d’acord, amb les instruccions de la Comissió Europea. 



 

 

88 

 

Durant aquest període s’han programat dues avaluacions relativa als programes ocupacionals 

promoguts des de la Generalitat de Catalunya; una pel 2017 i una altra pel 2019.  

L’avaluació consistirà en valorar l’efectivitat, l’eficàcia i l’impacte de determinats  programes 

implementats en el marc del Programa Operatiu del FSE 2014-2020 de Catalunya. L’equip avaluador 

ha de valorar el grau de desenvolupament dels programes i la seva contribució als objectius del 

Programa Operatiu en consonància amb l’enfocament a resultats que regeix el període de 

programació 2014-2020. Les conclusions obtingudes i el seguiment que se’n faci s’han d’incloure en 

l’informe anual de 2017.  

Atès que les avaluacions es realitzen sobre programes que han finalitzat durant l’exercici anterior a 

l’avaluació; que durant el període del Programa Operatiu s’han d’avaluar iniciatives de totes les 

prioritats d’inversió; i que les iniciatives imputables al nou període van començar majoritàriament en 

el 2015, des del SOC s’han proposat l’avaluació dels següents programes: 

� Prioritat d’inversió 8.3, Objectiu específic 1: Augmentar les competències d’emprenedors i 

el nombre d’empreses i iniciatives de treball per compte propi sostenibles creades, 

millorant la qualitat i eficiència dels serveis de suport i de consolidació: 

o Convocatòria regulada per l’Ordre EMO/374/2014, de 3 de desembre, per la qual 

s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques 

destinades al finançament del Programa integral de foment de l’emprenedoria 

emmarcat en el programa Catalunya Emprèn (convocatòria anticipada en el 2015) 

 

� Prioritat d’inversió 9.1, Objectiu específic 1: Millorar la inserció sociolaboral de persones en 

situació o en risc d’exclusió social, a través de l’activació i d’itineraris integrals i 

personalitzats d’inserció:  

o Convocatòria regulada per l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, per la quals 

s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa 

Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda 

mínima d’inserció destinades a administracions locals, i s’obre la convocatòria per a 

l’any 2015. 

o Convocatòria regulada per l’Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual 

s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització 

del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries 

de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 destinada a 

entitats locals i a entitats sense ànim de lucre. 

o Convocatòria regulada per l’Ordre EMO/220/2014, de 10 de juliol, per la qual 

s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització 

del programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda 

mínima d'inserció, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. 
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Aquesta avaluació s’ha de realitzar d’acord amb les prescripcions dels Reglament 1303/2013 i 

1304/2013, del Parlament Europeu i del Consell, amb el  Pla Estratègic Nacional d’Avaluació i  amb el 

Pla d’Avaluació del programa operatiu FSE 2014-2020 de Catalunya, així com de la resta de 

documents i guies que determinen la metodologia i el seu contingut.  

Les avaluacions realitzades en el marc del POCAT segueixen el que estableix l’article 50 del 

Reglament 1303/2013, i concretament les avaluacions han de recollir: 

� L’estat del progrés del Programa a finals de l’any 2016, a partir dels indicadors financers i de 

productivitat (comuns i específics). 

� L’estat del progrés del Programa en compliment del marc de rendiment i els progressos 

assolits en relació amb les fites de 2018. 

� Avançaments en la consecució dels objectius del Programa, inclosa la contribució de l’FSE en 

els canvis produïts en els indicadors de resultats, per a cadascun dels objectius específics. 

L’avaluació, que serà de procés o d’impacte en funció de l’estat de gestió de les diferents operacions 

elegibles pel PO FSE en el moment de l’execució de l’avaluació, haurà de mesurar l’eficàcia, 

l’eficiència i l’impacte de les iniciatives executades en el marc d’aquest Programa, prenent com a 

referència el seu quadre d’indicadors d’execució i de resultats: 

� Mesura de l’eficàcia: a partir del quadre d’indicadors d’execució (productivitat) i de resultats 

es compararan els valors programats i executats. També es valorarà el seu grau d’execució 

financera. 

� Mesura del l’eficiència: es valorarà la relació entre els recursos utilitzats i els productes i 

resultats obtinguts a partir del cost unitari programat i el cost unitari executat. 

� Mesura de l’impacte: pretén calcular l’efecte causal de la mesura del Programa Operatiu 

estimant el que hagués passat sense la intervenció, amb avaluació amb contrafactual, si el 

disseny de les actuacions permet realitzar-ne. 

L’avaluació també ha de recollir una revisió del disseny de l’arbre d’objectius i del marc lògic de la 

intervenció, la consecució dels objectius a assolir en el Programa Operatiu, i també la seva 

contribució a l’Estratègia 2020 de la Unió Europea. 

Avaluació de programes de Garantia Juvenil 

En la programació d’avaluacions del 2016 es va programar una avaluació sobre el desenvolupament 

de la Garantia Juvenil a Catalunya que es va centrar en la caracterització de la població NOEF i les 

bases per al disseny d’una avaluació d’impacte d’aquests programes. Per aquest exercici es planteja 

fer una avaluació de determinats programes específics promoguts des del SOC en el marc del 

programa operatiu de la Garantia Juvenil, que contempli l’avaluació d’impacte. 

L’objecte de l’avaluació serà la de valorar l’eficàcia, l’eficiència i l’impacte dels programes avaluats, 

d’acord amb les directrius metodològiques determinades al treball realitzat l’any anterior. 
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Model de prospecció de necessitats de formació i qualificacions professionals 

La programació de les polítiques actives d’ocupació en l’àmbit de la formació i qualificacions 

professionals ha d’anticipar-se a les necessitats del mercat de treball i dels sectors productius, tal i 

com estableix la Llei 30/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya. En aquest sentit, cal definir un model de detecció de necessitats prospectiu 

que permeti sistematitzar la informació del mercat de treball (partint de les bases de dades que 

recull els registres oficials de contractació, atur, afiliació a la SS, etc); la detecció de noves necessitats 

de formació i qualificació a partir de l’evolució dels sistemes de producció i de noves ocupacions; o 

les prioritats formatives determinades per normatives sectorials, estatals o europees. I tota aquesta 

informació s’ha de contrastar amb els sectors i territoris per poder determinar la prioritat en les 

convocatòries programades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Altrament, el model permetrà 

establir amb el temps, els anàlisis longitudinals sobre les prioritats formatives en les polítiques 

actives d’ocupació i la possibilitat de revisar el model i així retroalimentar el sistema de detecció. 

L’objecte és, doncs, dissenyar el model de detecció prospectiva de necessitats de formació i 

qualificació professionals que serveixi per determinar les prioritats de formació i qualificació 

professionals en la programació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

Avaluació de la formació per a l’ocupació 

Els programes de formació per a l’ocupació promoguts pel SOC i destinats prioritàriament per a 

persones desocupades (FOAP, FI, CIFO, Acord Marc...) constitueixen, en el seu conjunt, un dels grans 

blocs de les polítiques actives per l’ocupació, tant pel seu volum econòmic com de participants. Amb 

aquestes iniciatives, més els programes gestionats pel Consorci per a la Formació Contínua de 

Catalunya, i destinats a persones treballadores prioritàriament ocupades, inclou tota la programació 

destinada a la població activa de Catalunya, des de l’àmbit competencial laboral de la Generalitat de 

Catalunya. 

Actualment l’oferta formativa està configurada majoritàriament per la modalitat de formació 

presencial vinculada als certificats de professionalitat. Les avaluacions anteriors de la formació per 

l’ocupació realitzades pel SOC es van basar en convocatòries on la formació no era majoritària amb 

certificats de professionalitat i/o aquests certificats estaven regulats normatives anteriors a la 

reforma del 2008. Per tot això, és escaient una nova avaluació de la programació formativa. 

L’objecte d’aquesta nova avaluació de la formació professional per a l’ocupació és valorar l’eficiència, 

l’eficàcia i l’impacte dels programes de formació per a l’ocupació promoguts pel SOC/CFCC i, 

especialment, la contribució dels certificats de professionalitat en l’ocupabilitat de les persones 

desocupades. 
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El calendari del Pla d’avaluacions del SOC per l’any 2017 es mostra a continuació 

Taula 15. Calendari Pla d’avaluacions 2017 

Calendari. Pla d’avaluacions del SOC 2017 

Avaluacions Finançament Data de lliurament 

Primera avaluació del Programa  

Operatiu FSE 2014-2020 de Catalunya 

 

FSE 15/06/17 

Programa d’accions d’orientació i 

acompanyament a la inserció 

 

Conferència 

sectorial 
2n semestre de 2017 

Estudi de prospecció de necessitats de 

formació i qualificació  

Conferència 

sectorial 
2n semestre de 2017 

Programes de Garantia Juvenil 
FSE/Garantia 

Juvenil 
2n semestre de 2017  

Formació per a l’ocupació 
Conferència 

sectorial 
2n semestre de 2017 

 

  


