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Pla d’avaluació del Servei Públic d’Ocupació de Cat alunya 2022/23 

 

Antecedents 

 

Anualment, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) elabora el pla d’avaluacions de 

les polítiques d’ocupació on es recull els serveis i programes específics objecte d’avaluació. 

El contingut del pla s’aprova pel Consell de Direcció del SOC, i s’executa entre el 2022 i el 

2023. El Consell de Direcció del SOC està constituït per les organitzacions empresarials i 

sindicals més representatives de Catalunya, les organitzacions representatives de les 

administracions locals i la pròpia administració. 

 

Pla d’avaluació 2022/2023 

 

Amb data 25 de maig de 2022, el SOC ha informat de la proposta del pla d’avaluacions 2022-

2023 a les entitats que formen part del CDSOC: 

 

- Programa Treball i Formació Joves extutelats. 

 

L’objectiu del programa és facilitar experiències professionals a un sector de població 

jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats  per 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per facilitar les transicions posteriors al 

mercat de treball ordinari. Aquestes experiències professionals  tenen una durada de 

12 mesos i van acompanyades per accions de formació .  

Participants previstos a la convocatòria del 2021:  314 joves.  

Avaluació proposada: avaluació de resultats i impacte. 

 

- Programa 30 plus  

 

L'objectiu del Programa 30 Plus és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions 

ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur de 30 

i més anys  i proporcionar-los, entre d’altres recursos, formació i competències 

necessàries per ocupar un determinat lloc de treball i experiència laboral mitjançant 

contracte laboral (durada contracte subvencionat: mínim 6 mesos - màxim 9 mesos). 

Participants previstos al 2021: 2.495 persones.  

Avaluació proposada: avaluació de disseny, implementació, resultats i impacte. 



                                                                                                              

                                                                                                                  

 
 

 

- Ajuts directes als plans de reactivació socioeconòmica en l’àmbit de l’ocupació 

 

Aquesta iniciativa va néixer com a resposta als efectes de la Covid-19 en el territori. 

L’objecte de la mesura respon a la necessitat d’impulsar l’elaboració i l’execució de 

plans de reactivació socioeconòmica  en l’àmbit de l’ocupació. Aquests instruments 

de planificació recullen les actuacions necessàries i urgents a nivell local i pal·liar les 

afectacions produïdes per la Covid-19. 

Beneficiaris previstos al 2020:  65 territoris.  

Avaluació proposada: avaluació de disseny, implementació i resultats 

 

- Ajuts Perimetrals (Conca d'Odena i Baix Segrià/Ripollès i Cerdanya) 

 

Ajuts extraordinaris per al desenvolupament de projectes destinats a pal·liar els efectes 

de la COVID-19 en el mercat de treball, d'acord amb l'Ordre TSF/87/2021, per 

desenvolupar projectes integrats destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 en el 

mercat de treball en territoris afectats pel tancament perimetral , a les comarques 

de la Conca d'Òdena, Baix Segrià, Ripollès i Cerdanya 

Beneficiaris previstos al 2020:  4 territoris.  

Avaluació proposada: avaluació de disseny, implementació i resultats 

  

- Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball  

 

El programa “Foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de 

treball” vol incentivar, mitjançant la concessió de subvencions, la contractació i la 

creació d’ocupació per a persones majors de 45 anys que es troben en situació d’atur 

i amb dificultats per reincorporar-se al mercat laboral. 

 

El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una 

durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació de persones discapacitades que 

podrà ser màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i 

el 100% 

Beneficiaris previstos al 2020:   99 persones 

Avaluació proposada: avaluació de resultats i d’impacte. 

 



                                                                                                              

                                                                                                                  

 
 

Aquestes avaluacions s’hauran d’iniciar al llarg del 2022 i finalitzaran en el 2023. 

 

A més d’aquests programes, el SOC està duent a terme dues iniciatives adreçades a la 

contractació de joves, per un import global de 125 milions d’euros i 7.000 beneficiaris:  

 

- Contractació de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de 

treball associat (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES) 

- Contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur per a empreses i 

cooperatives de treball associat (SOC - Contractació pràctiques) 

 

Atès que les actuacions subvencionables d’aquestes dues iniciatives finalitzen durant el 

primer semestre del 2023, l’avaluació s’executarà durant el 2023/2024. 

 

 
 
 
Secretaria Tècnica 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
 
Barcelona, Maig de 2022 


