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CAPÍTOL 1. OBJECTIUS, ABAST I COORDINACIÓ 

1.1. Introducció 

El Pla d'Avaluació del Programa Operatiu FSE 2014-2020 de Catalunya inclou dues parts: una part 

general comuna a tots els programes operatius de l’FSE, i una part específica d'aquest Programa 

Operatiu.  

Aquest document inclou la perspectiva general i desenvolupa la part específica de l'avaluació del 

Programa Operatiu, i dóna compliment als requeriments que la normativa comunitària fixa en matèria 

d'avaluació: establiment i desenvolupament del sistema d'avaluació, objectius principals, abast, 

mecanismes de coordinació i partenariat. I, així mateix, defineix les avaluacions que es preveu dur a 

terme, amb el seu detall: breu descripció del contingut, metodologia, pressuposat, calendari, etc. 

El seu contingut ha seguit l'estructura recollida en l'apartat 3 “Elements del Pla d'Avaluació” del 

document Guia de la Comissió Europea en matèria de plans d'avaluació del període de programació 

2014-20201; està estructurat en quatre capítols, i també inclou una sèrie d'annexos que els 

complementen i ajuden a enquadrar les avaluacions que cal dur a terme en el període de vigència del 

Programa.  

 En aquest Capítol 1 s'inclouen els objectius i l'abast del Pla d'Avaluació Específic, i es presenten 

també els antecedents avaluadors i els aprenentatges extrets en les avaluacions esmentades. 

 El Capítol 2 detalla el marc de l'avaluació i defineix les pautes sobre el procés a desenvolupar, i 

caracteritzar alguns aspectes transversals del pla d'avaluació.  

 El Capítol 3 presenta l'enfocament metodològic general, com també les avaluacions previstes, les 

eines a utilitzar, el termini d'execució de les avaluacions, i el pressupost estimat de cadascuna.  

 Finalment, el capítol 4 presenta en fitxes individualitzades cada avaluació,  i completa aquest 

document amb una sèrie d'Annexos que proporcionen la informació i eines bàsiques per al 

desenvolupament de les diferents avaluacions que s'inclouen en aquest Pla. 

1.2. Finalitat i objectius principals 

La finalitat d'aquest Pla d'Avaluació rau en la definició de les condicions particulars de realització de les 

actuacions d'avaluació que se circumscriuen a l'àmbit del Programa Operatiu, dirigides a recolzar 

l'Autoritat de Gestió i als organismes intermedis en la millora de la qualitat de la seva concepció i 

execució, i analitzar la seva eficàcia, eficiència i impacte.2 

Aquest document busca així definir el marc general de les avaluacions a fer de manera que cobreixin els 

objectius principals següents: 

1. Definir avaluacions de qualitat que siguin utilitzades de manera efectiva per part de l'Autoritat 

de Gestió i dels organismes intermedis. 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf 

2 Art. 54.1 Disposicions generals del Reg. (UE) 1303/2013: “Es duran a terme avaluacions per millorar la qualitat de la concepció i l'execució dels 
programes, així com per valorar la seva eficàcia, eficiència i impacte”. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/evaluation_plan_guidance_en.pdf
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2. Assegurar el lliurament correcte i puntual de les avaluacions a dur a terme en el marc del 

Programa Operatiu. 

3. Contribuir al disseny i execució de programes i polítiques fonamentats en proves. Els resultats de 

les avaluacions han de permetre adoptar decisions basades en les informacions contrastades 

(adaptació/millora, enfortiment, eliminació...) 

4. Facilitar l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques en qüestions d'avaluació, a fi de millorar 

les polítiques i programes. La identificació de continguts mínims de les avaluacions i la seva 

estructuració sistemàtica afavoriran aquest intercanvi. 

Les avaluacions previstes en el període es plantegen amb enfocaments adaptats al moment de la seva 

realització, de manera que responguin a objectius prioritaris diferenciats (afavorir el compliment dels 

objectius, adaptar-se a situacions canviants, valorar els resultats...), sempre mantenint uns continguts 

mínims que donin resposta als requeriments establerts a les guies de seguiment i avaluació de la política 

europea de cohesió del període de programació 2014-2020 i el Pla Estratègic Nacional d'Avaluació 2014-

2020. 

1.3. Abast de l'avaluació 

El Pla d'Avaluació s'aplica a les actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc del Programa 

Operatiu FSE 2014-2020 de Catalunya, aprovat per Decisió de la Comissió Europea. 

En aquest sentit, el Pla d'Avaluació segueix l'estructura funcional i la lògica d'intervenció d'aquest 

programa, tal com es mostra a l'Annex I d'aquest informe. 

Les avaluacions a realitzar durant el període de programació queden recollides al Capítol 3 “Avaluacions 
Planificades”, i inclouen les cinc avaluacions definides en el Pla Estratègic Nacional d'Avaluació de l’FSE 
2014-2020, és a dir, dues avaluacions dels objectius i resultats de les Prioritats del PO per als informes 
anuals de 2017 i 2019 (aquesta última inclou l'avaluació del compliment del Marc de Rendiment), dues 
avaluacions de l'estratègia de comunicació del Programa Operatiu el 2018 i el 2021, i l'Avaluació resum 
de les conclusions de les avaluacions de tot el període, el 2023.  

El Pla d'Avaluació del programa operatiu ha definit la programació de les avaluacions i el seu abast de 

manera que garanteixi la tramesa en termini de la informació i documentació següent: 

1. La necessària per incloure en els informes d'execució anuals d'una síntesi de les conclusions de 

totes les avaluacions del programa disponibles durant l'exercici anterior.3 

2. La pertinent per elaborar l'informe que resumeix les conclusions de les avaluacions realitzades 

durant el període de programació.4  

3. La informació i documentació requerida per fer les avaluacions temàtiques recollides en el Pla 

Estratègic Nacional d'Avaluació. 

4. En el seu cas, la informació i documentació necessària per fer l'avaluació ex post5. 

                                                 
3 Segons l'art. 50.2 del Reglament (UE) 1303/2013, els informes d'execució anuals exposaran una síntesi de totes les avaluacions del programa 
disponibles durant l'exercici anterior. 
4 Segons l'art. 114.2 del Reglament (UE) 1303/2013, l'Autoritat de Gestió presentarà a la Comissió, no més tard del 31 de desembre de 2022, en 
relació amb el programa operatiu, un informe que resumeixi les conclusions de les avaluacions realitzades durant el període de programació. 
5 Segons l'art. 57 del Reglament (UE) 1303/2013, les avaluacions ex post seran les farà la Comissió Europea o els Estats membres en estreta 
col·laboració amb la Comissió i s'haurà completat, no més tard del 31 de desembre de 2024. 
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D’acord amb el que estableix l'article 114.1 del Reglament (UE) 1303/2013, el pla d'avaluació s’ha de 

presentar al Comitè de Seguiment del Programa Operatiu, com a molt tard, un any després de l'adopció 

del programa, requisit que es compleix amb la presentació d'aquest Pla. 

1.4 Antecedents: Aprenentatges de les avaluacions precedents i focalització de les avaluacions 

Al Capítol 4 s'especifiquen l'abast i contingut de les diferents avaluacions previstes en aquest Pla 

d'avaluació. L'àmbit subjecte a avaluació, en el marc del Pla, és el Programa Operatiu en el seu conjunt, si 

bé, atesa la seva complexitat i diversitat, l'èmfasi de l'avaluació se situarà en les intervencions que 

compleixin els criteris següents: 

- Concentració de recursos: les actuacions amb imports assignats més elevats rebran una atenció 

preferent en les avaluacions a fer, com per exemple: 

o Programes mixtos que combinen l'experiència professional i la formació (Cod 8.1.5.1) amb 

gairebé 95 milions d'euros. 

o Programa mixt de treball i formació RMI (Cod 9.1.1.3) amb més de 58 milions d'euros. 

o Projectes de suport a l'emprenedoria, al treball autònom i a l'economia social i cooperativa 

(Cod 8.3.1.3) amb 38 milions. 

o Escola d'adults, TIC i Idiomes (Cod 10.3.1.1) amb 31,4 milions d'euros. 

 

- Aprenentatges d'avaluacions prèvies:  

L'Organisme Intermedi compta amb un “Model d'Avaluació del SOC”6 que estableix les bases per a què 

les polítiques actives es defineixin des d'un nivell de coneixement elevat, a fi de respondre a qüestions 

clau com: 

 Quines polítiques actives són més efectives en un context de contracció econòmica? 

 Quins tipus de política activa són més adequades per als joves aturats amb un baix nivell de 

formació?   

 Quines de les polítiques actives que actualment ofereix el SOC són més eficients? 

 … 

 

Aquest model inclou la millora de les bases de dades; el procés de planificació dels programes; els 

sistemes de seguiment i monitoratge; l'avaluació dels programes7, i el sistema de gestió del 

coneixement, i establir diferents passos per al seu desenvolupament entre 2013 i 2016. 

                                                 

6 
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/_fitxers/MODEL_AVALUAC

IONS_SOC_15_01_2014.pdf 

 
7
 La programació de 2015 planteja l'“Avaluació de la implementació i impacte dels Serveis d'Orientació i Intermediació Laboral 

del SOC”; “Caracterització de la població i disseny de l'avaluació d'impacte del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya”; 
“Avaluació de les experiències de concertació territorial del SOC: Consorci per a l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental (COPEVO) 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/_fitxers/MODEL_AVALUACIONS_SOC_15_01_2014.pdf
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/_fitxers/MODEL_AVALUACIONS_SOC_15_01_2014.pdf
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El model ha desenvolupat processos i eines8 per abordar qüestions molt rellevants de cara a la 

planificació del Programa Operatiu com ara: 

o Les avaluacions ex ante del disseny dels programes. 

o L'estandardització del seguiment i monitoratge de les polítiques actives d'ocupació. 

o La realització d'avaluacions d'impacte contrafactuals de les principals polítiques actives. 

 

Sobre aquesta base de coneixement i experiència s'ha elaborat aquest Pla d'Avaluació, i posar a 

disposició de les avaluacions del PO 2014-2020 tant les eines disponibles com els resultats de les 

avaluacions fetes. 

Aquestes avaluacions s'han centrat, entre d’altres, en els programes i polítiques següents: 

 
o Avaluació dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)  

Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) són programes adreçats a persones 

desocupades que no han obtingut el graduat de l’ESO. Les modalitats principals de PQPI són: 

els PQPI - Subvencionats (PQPI - S), els PQPI- Formació i Aprenentatge Professional (PQPI - 

FIAP) i els PQPI que es desenvolupen en el marc del Pla de Transició en el Treball (PQPI - 

PTT). Aquestes modalitats comparteixen la consideració d’ensenyament reglat des de 

l’aprovació de la LEC, com també la denominació, objectius i població diana.  

No obstant, els diferents PQPI s’organitzen, es gestionen i es financen mitjançant 

mecanismes molt diferents. En el caso dels PQPI - S i els PQPI - FIAP, que són els programes 

de què tracta aquesta avaluació, tenen diferències substantives que afecten al grau de 

cobertura territorial que ofereixen uns i altres, la selecció de participants, el momento d’inici 

de les activitats, etc.  

Ambdós programes (PQPI - S i PQPI - FIAP) pretenen aconseguir que els i les joves que 

participen tornin al sistema educatiu i puguin obtenir el graduat de l’ESO (GESO) i fins i tot 

accedir a la formació professional de grau mig (CFGM). De tota manera, la simple inserció 

laboral posterior dels participants ja es considera un èxit. Aquests programes també 

preveuen la realització tant d’activitats de formació com de pràctiques en empreses, amb la 

intenció que els alumnes adquireixin hàbits laborals i recuperin l’interès per l’adquisició de 

coneixements.  

Com a resultat de l’avaluació es recomana: planificar l’oferta conjunta dels PQPI mitjançant 

un procediment que ofereix una cobertura territorial més equilibrada, fusionar la gestió i el 

finançament en un únic programa, i la participació dels agents que s’escaigui (SOC, 

Departament d’Ensenyament i corporacions locals) i eliminar el mecanisme de concurrència 

competitiva establint convenis amb centres prèviament acreditats. 

 

 

                                                 
8 Guia metodològica “Avaluar l'impacte de les polítiques actives d'ocupació: una guia d'avaluació per als no avaluadors”; Programa d'Avaluacions 
del SOC -2013-2016-, etc. 
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o Avaluació dels programes Suma´t i Noves Cases per a nous oficis  

Aquests dos programes estan dirigits a joves desocupats amb baix nivell formatiu i 

comparteixen l’objectiu de millorar la seva inserció laboral amb la combinació d’activitats 

formatives i pràctiques professionals. La diferència principal entre ambdós rau en l’àmbit on 

es produeix l’experiència laboral: en el sector públic en el cas del Noves Cases per a Nous 

Oficis, i en el sector privat en el cas de Suma’t. En aquest últim, a més, es promou l’objectiu 

d’aconseguir algun tipus de titulació (GESO, CFGM, etc.)  

Es recomana desenvolupar un sistema de valoració i derivació de base territorial. En 

concret, es proposa la creació d’equips de valoració, de base municipal o supramunicipal en 

funció de les necessitats, encarregats d’identificar les persones joves vulnerables del seu 

territori de referència, i fer servir totes les fonts d’informació disponible (SICAS, registres de 

serveis socials, de Ensenyament, etc.) L’informe de valoració resultant hauria de suggerir el 

tipus de recursos més adequat en cada cas.  

La tasca d’aquests equips hauria de ser contínua i estaria deslligada de les convocatòries 

dels programes, la qual cosa permetria evitar la duplicitat dels processos de selecció de cada 

convocatòria. A més, s’obtindria informació detallada sobre el nivell de necessitats de cada 

territori, i així es podria millorar l’assignació dels recursos. Es tractaria doncs d’arribar a 

acords entre els múltiples agents que intervenen en aquests processos (ajuntaments, 

entitats del tercer sector o les oficines de treball) 

També se suggereix diversificar el nombre de programes existents i adaptar-los a les 

necessitats dels diversos col·lectius de joves vulnerables. En operar de forma aïllada, els 

diferents programes busquen pel se compte als beneficiaris potencials i els adapten a la 

naturalesa de la intervenció, en lloc de diagnosticar la problemàtica de les i els joves, de 

forma global, i facilitar-los la intervenció que més convingui.  

Finalment, una condició indispensable és evitar la seqüència deslligada de convocatòries de 

programes, que fan que el programa que està disponible en un moment determinat es 

converteixi en el recurs que s’atorga als i les joves que en el moment sol·liciten ajuda, la qual 

cosa genera heterogeneïtat de participants.  

o Avaluació de context: funcionen les polítiques actives d’ocupació per a joves?  

El SOC ha impulsat un conjunt de programes dirigits a joves desocupats que, pel seu nivell 

baix de formació, tenen complicat d’accedir al mercat de treball: els PQPI , les Escoles Taller i 

les Cases d’Oficis, i el programa Suma’t. En el marc d’un conveni amb el SOC i el 

Departament d’Ensenyament s’han dut a terme les avaluacions d’aquests programes. 

L’avaluació dels efectes dels PQPI ha posat de relleu que aquests programes tenen impactes 

positius quant al objectiu de fomentar el retorn al sistema educatiu, en termes de 

matriculació en l’ESO i, en menor mesura en CFGM. Com a resultat de l’avaluació es 

recomana:  

1. Millorar la selecció de la población diana en cada programa. Els tres programes inclouen 

intervencions diferents pero s’adrecen a la mateixa població en el mateix moment temporal: 

joves d’una determinada edad sense l’ESO i en situació d’atur. Aquesta definició tan àmplia 

de la població diana, juntament amb la descentralització dels diferents proveïdors (entitats 

locals, IES, etc.) dóna lloc a una heterogeneïtat molt gran dels participants, com també a una 

“competència” entre els proveïdors per recaptar la participació dels joves.  
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2. Orientar cadascun dels programes a un únic perfil i potenciar els components més 

efectius. Una de les claus de la millora de l’efectivitat dels programes actuals passa per 

dissenyar programes, o subprogrames dins d’un programa més general, orientades a un 

col·lectiu de joves determinat.  

3. Canvis organitzatius. Amb la finalitat de coadjuvar als canvis anteriors, es proposa 

deslligar les funcions de diagnòstic i derivació, que convindria que assumissin les entitats 

locals o altres entès amb participació del SOC, de la provisió de les activitats pròpies de cada 

programa.  

Finalment, convindria explorar la possibilitat que les ETT, els centres de formació o bé 

entitats del tercer sector especialitzades tinguessin un paper, doncs potser altres agents 

tinguin més capacitat que les entitats locals d’implicar al sector empresarial en aquests 

programes.  

o Avaluació de les polítiques actives d’ocupació de Catalunya  

Els resultats a partir d’una avaluació ex post han posat de manifest l’efectivitat de les PAE 

del SOC sobre la probabilitat de trobar feina després d’haver participat en els programes,  

como també l’existència de diferències entre accions i territoris i la millora que suposa la 

combinació d’algunes de les accions. Ara bé, podrien millorar-se alguns aspectes. En aquest 

sentit, es distingeixen dos tipus d’avaluacions:  

1) Avaluacions futures: si es vol analitzar l’eficàcia i l’eficiència d’un programa del SOC, cal  

establir el mecanisme d’avaluació abans de realitzar l’acció. En aquest sentit, les 

recomanacions serien les següents:  

Iniciar el procés d’avaluació amb programes de mida petita i aprendre de l’experiència 

abans d’aplicar-la a programes d’una dimensió més gran.  

Participació voluntària, selecció aleatòria i límit de places (ajudaria a identificar un grup de 

control, per exemple, participants en llista d’espera) 

Recopilació d’informació estadística sobre l’individu: formació, experiència professional, 

salari, possible participació anterior en altres programes, temps dedicats, cost del transport 

durant la seva participació i trajectòria posterior (treball, salari, etc.). Aquesta mateixa 

informació és també necessària també per al grup de control.  

De fer una anàlisi de l’eficiència, cal tenir en compte tant els beneficis i costos que reben els 

individus com els vinculat a la mateixa Administració: costos monetaris de l’activitat, en 

temps, en personal, etc., i beneficis derivats de l’estalvi possible en prestacions per 

desocupació, més  recaptació impositiva, etc.  

2) Avaluacions de les actuacions dutes a terme: sovint només es disposa d’informació 

relativa de les persones participants als programes i no de manera tan exhaustiva. Aquesta 

informació pot utilitzar-se de cara a avaluar l’efectivitat de les polítiques sempre que es 

disposi d’informació d’un grup de control adequat que es pugui utilitzar de manera directa 

per fer comparacions entre els dos col·lectius de treballadors (participants en els programes 

i no participants en els programes) 
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o La inserció laboral de l’alumnat de formació ocupacional en les especialitats formatives 

sociosanitàries vinculades a tenir cura de les persones dependents  

El sector sociosanitari del treball de tenir cura a las persones dependents ha estat un àrea 

prioritària del SOC per desenvolupar les PAO per la seva potencialitat en la creació 

d’ocupació. A més, bona part de les ocupacions són de qualificació mitjana/baixes i poden 

representar una oportunitat d’inserció laboral per a demandants d’ocupació amb un nivell 

baix de formació. El fet que sigui un àmbit laboral molt feminitzat el converteix en una via 

d’inserció laboral per a bona part de les dones demandants d’ocupació.  

La feminització del sector és molt elevada tot i que la incorporació progressiva d’homes al 

llarg dels anys. Si es volgués augmentar l’interès d’homes en atur en aquest sector es podria, 

per exemple, promocionar la imatge d’homes en treball de cuidar en els mitjans de 

divulgació de les PAO (fulletons, cartells, web, etc.)  

Les persones de mitjana edat, de 30 a 55 anys, són les que fan majoritàriament la formació 

d’aquest sector. Aquest sector requereix de professionals amb experiència i condicions 

físiques òptimes per al desenvolupament de las seves funcions. Els més joves probablement 

encara no tenen experiència i els més grans poden tenir dificultats físiques.  

També cal avançar encara més en la qualitat de la qualificació de la població ocupada que 

treballa en aquest sector, impulsar l’oferta formativa, l’acreditació de competències i els 

certificats de professionalitat.  

Les accions formatives curtes són les ments eficients en termes d’inserció. No obstant, hi ha 

més abandonaments en les de llarga durada. Per tant, cal fer una bona selecció i al mateix 

temps introduir suficient flexibilitat per capitalitzar la formació feta en cas d’abandonament. 

 

Les avaluacions més rellevants relacionades amb els programes i les actuacions incloses al PO de 

l’FSE 2014-2020 s'han concentrat en analitzar i valorar les polítiques actives dirigides als joves de 

Catalunya. Aquestes avaluacions, que han inclòs tant enfocaments de procés com de resultats, han 

permès identificar una sèrie d'aprenentatges, en particular l'èxit relatiu d'aquests programes a l'hora 

d'afavorir el retorn al sistema educatiu dels joves, així com un impacte positiu dels programes 

dirigits a proporcionar formació professionalitzadora i experiència en l'àmbit privat (programa 

Suma't) davant els plans d'experiència laboral pública (amb impactes inicials negatius en l'ocupació) 

També l’avaluació Intermèdia i la Final del Pla de Comunicació del Programa Operatiu de l’FSE de 

Catalunya 2007-2013, els resultats de la qual s'aplicaran en les avaluacions de l'estratègia de 

comunicació previstes en aquest Pla. 

1.5. Coordinació en el context de l'Avaluació del FSE 2014-2020 

La coordinació general del procés d'avaluació en el període de programació 2014-2020 correspon a la 

Direcció General del Treball Autònom, de l'Economia Social i de la RSE del Ministeri d'Ocupació i 

Seguretat Social i al Comitè d'Avaluació de l’FSE 2014-2020 (tal com es recull a l'art. 1 del Reglament 

intern d'aquest Comitè, relatiu als seus objectius) 

Es mantindran, així mateix, reunions periòdiques a efectes de coordinar actuacions dels Comitès 

d'Avaluació de l’FSE i del FEDER, fins i tot es podrien dur a terme sessions conjuntes dels Comitès 

d'Avaluació d'ambdós fons, d'acord amb l'article 10 del Reglament intern esmentat. 
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El SOC, Organisme Intermedi, desenvoluparà les actuacions de coordinació corresponents en relació amb 
les avaluacions definides en aquest Pla, concretament la Secretària Tècnica del SOC és la unitat 
competent en la gestió/execució dels estudis i les avaluacions en matèria de polítiques actives 
d'ocupació (Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya, 
DOGC núm. 6871, de 14.025.2015). La Secretària Tècnica és un òrgan de suport i assessorament a la 
Direcció del SOC amb rang de subdirecció general: 

 

 

 

 

 

En particular es proposa: 

- Remetre la documentació relativa a les contractacions de les avaluacions externes. 

- Informar de la posada en marxa, desenvolupament i finalització de les avaluacions programades. 

- Remetre els principals resultats de les avaluacions de forma sintètica, i poder realitzar reunions 

bilaterals, si s'estima convenient. 

- Qualsevol altra actuació que s'acordi amb la Direcció General del Treball Autònom, de l'Economia 

Social i de l’RSE del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Comitè d'Avaluació de l’FSE 2014-

2020. 

 

 

Secretària Tècnica 

Servei d'Anàlisi, Avaluació i 

Planificació 
Àrea de Gestió del 

Coneixement Especialitzat 
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CAPÍTOL 2. MARC DE L'AVALUACIÓ 

2.1. La funció avaluadora i el procés d'avaluació: agents i rols 

L'elaboració i actualització del Pla Estratègic Nacional d'Avaluació del FSE 2014-2020 que conté la part 

general, comú a tots els programes operatius del FSE, correspon a la Unitat d'Avaluació de la Direcció 

General del Treball Autònom, de l'Economia Social i de l’RSE del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, i 

ser responsable de la seva aprovació al Comitè d'Avaluació de l’FSE 2014-2020. 

L'elaboració i actualització del Pla d'Avaluació Específic d'aquest Programa Operatiu, i seguir les pautes i 

orientacions de l'esmentada Unitat d'Avaluació correspon al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 

(SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en qualitat 

d'Organisme Intermedi del Programa Operatiu. 

La coordinació de l'avaluació en l'àmbit regional, la responsabilitat en el lliurament de les avaluacions 

o en el Pla d'Avaluació Específic d'aquest programa operatiu, com també la garantia de la seva qualitat  

corresponen al SOC. 

L'examen i l'aprovació del Pla d'Avaluació Específic d'aquest programa, com també tota la seva 

modificació corresponen al Comitè de Seguiment del Programa Operatiu.  El Comitè de Seguiment del 

Programa Operatiu examinarà els avenços en l'execució d'aquest Pla d'Avaluació i les mesures 

adoptades en resposta a les conclusions de les avaluacions que es desenvoluparan en el període, és a 

dir, realitzarà un seguiment de les recomanacions i resultats de l'avaluació. 

Tant en l'elaboració del Programa Operatiu com en el seu seguiment, participen: 

- Els membres del Consell de Direcció del SOC: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 

representants sindicals (Comissió Obrera Nacional de Catalunya i Unió General de Treballadors de 

Catalunya), representants de les patronals (Foment del Treball Nacional i PIMEC), i representants 

dels ens locals (Federació de Municipis de Catalunya) i Associació Catalana de Municipis) 

- Representants dels Departaments de la Generalitat amb potencial implicació en el Programa 

Operatiu (Departament d'Ensenyament, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies, Institut Català de la Dona i Institut Català d'Assistència i Serveis 

Socials) 

- Representants de la Taula del Tercer Sector 

- Representants de les Cambres de Comerç de Catalunya 

 

En el procés de les avaluacions es preveu que intervinguin grups de treball de caràcter tècnic, entitats 

expertes provinents del món acadèmic o científic etc., que es definiran amb caràcter previ a la posada 

en marxa de cada avaluació. En les contractacions de les avaluacions es valorarà la inclusió en les 

propostes tècniques d'entitats i persones expertes en els diferents àmbits objecte d'avaluació en la fase 

de disseny de les avaluacions i/o en la de contrast dels resultats. 

En cada avaluació es valorarà igualment en la proposta tècnica la inclusió de taules i grups de treball on 

participin els agents més significatius de les intervencions a avaluar, i aplicar les eines metodològiques 

d'avaluació pertinents en cada procés. 

Aquests grups i aquestes metodologies es plantejaran amb la finalitat de permetre la intervenció 

participativa de tots els agents d'interès, i aconseguir un major aprofundiment en les valoracions i anàlisi 
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objecte de debat mitjançant l'intercanvi de les opinions dels participants, convenientment argumentats, 

la qual cosa facilitarà en última instància l'obtenció de conclusions i la validació i l’anàlisi en profunditat 

dels resultats de l'avaluació. 

En relació amb els principis d'associació i governança es tindrà en compte el que disposa el Reglament 

Delegat (la UE) Núm. 240/2014, sobre la participació dels socis en l'activitat d'avaluació que, a efectes de 

les avaluacions d'aquest Pla d'Avaluació Específic, queden definides a l'article 169. 

2.2. Equip avaluador 

Les avaluacions poden realitzar-se amb equips interns i/o mitjançant avaluadors externs. Ambdues 

opcions tenen els seus avantatges i inconvenients, si bé, ateses les característiques i abast de les 

avaluacions que conformen aquest Pla es considera convenient que les realitzin principalment personal 

extern, a fi d'afavorir tant la seva independència i expertesa tècnica com ara la utilització intensiva de 

recursos que requereixen les avaluacions plantejades per a la seva execució en els terminis programats.  

Per això, les avaluacions que inclou aquest Pla les duran a terme personal expert extern, funcionalment 

independent de les autoritats i organismes intermedis responsables de l'execució del programa operatiu. 

Els avaluadors externs es contractaran a través d'un procés de contractació mitjançant licitació pública 
de conformitat amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

En tot cas es garantirà que l'avaluador o bé l'equip d'avaluadors que es contracti disposi d'experiència 

prèvia en el disseny d'avaluacions, anàlisi de dades, coneixement del context regional i institucional, 

competències tècniques en el sector específic i habilitats i competències en matèria de gestió de 

processos. 

L'Organisme Intermedi, com a òrgan responsable del desenvolupament de les avaluacions específiques  

en aquest pla, serà l'encarregat d'iniciar els expedients de contractació amb prou antelació perquè 

l'equip d'avaluadors pugui amb prou temps per assegurar el correcte i puntual lliurament de les 

avaluacions a realitzar en el marc del programa. 

En aquest sentit, considerant els terminis per a la realització de les avaluacions que s'indiquen en 

l'apartat 2.6 d'aquest informe, a continuació s'estableix un calendari en terminis màxims en què els 

expedients de contractació han de quedar resolts, segons les avaluacions previstes: 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Reglament Delegat (la UE) Núm. 240/2014, de la Comissió de 7 de gener de 2014 relatiu al Codi de Conducta Europeu sobre les associacions en 

el marc dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus.  

Article 16. Participació dels socis pertinents en l'avaluació dels programes 1. Les autoritats de gestió comptaran amb la participació dels socis 

pertinents a l'hora d'avaluar els programes en el marc dels comitès de seguiment i, en el seu cas, dels grups de treball específics que hagin 

establert els comitès de seguiment a aquest. 2. Les autoritats de gestió dels programes avalats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 

(FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), i el Fons de Cohesió consultaran als socis sobre els informes en els quals es resumeixin les conclusions de 

les avaluacions realitzades durant el període de programació, de conformitat amb l'article 114, apartat 2, del Reglament (UE) Núm. 1303/2013. 
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Avaluació Termini resolució 

contractació 

Avaluació dels objectius/resultats de les Prioritats del PO per a l'informe 

anual de 2017 

Gener 2017 

Avaluació dels objectius/resultats de les Prioritats del PO per a l'informe 

anual de 2019 

Maig 2018 

Avaluació de l'Estratègia de Comunicació del PO el 2018 Gener 2018 

Avaluació de l'Estratègia de Comunicació del PO el 2021 Juny 2020 

Resum de les conclusions de les avaluacions del període. Juliol 2022 

2.3. Capacitació en avaluació 

El Programa Operatiu FSE 2014-2020 d'Assistència Tècnica preveu la realització d'accions de capacitació 

dirigides a les persones responsables de l'avaluació de tots els programes operatius de l’FSE, que 

inclouran contingut relatiu a l'avaluació amb enfocament de gènere. 

El SOC, com s'ha assenyalat ja, compta amb una àmplia experiència en el desenvolupament 

d'avaluacions de les polítiques i programes que gestiona, i ha dissenyat diferents eines i processos per 

facilitar la seva implementació (millora/integració dels sistemes d'informació i bases de dades, guies 

d'avaluació) 

Per afavorir el desenvolupament adequat de les avaluacions en el marc del Programa Operativo proposa, 

de forma addicional, promoure algunes intervencions formatives addicionals: 

- Entitats beneficiàries: desenvolupar una sessió informativa/formativa amb les entitats beneficiàries 

implicades abans de la posada en marxa de les avaluacions per facilitar el correcte desenvolupament 

de les avaluacions, i afavorir la comprensió dels objectius de l'avaluació, especialment amb la 

recollida d'informació dels usuaris per a l'elaboració dels indicadors i els grups de control en les 

avaluacions amb contrafactual. 

- Personal intern de l'Organisme Intermedi: atesa l'experiència prèvia del personal del SOC en la 

realització d'avaluacions es considera en principi suficient la participació puntual en les sessions que 

s'organitzin des de l'Assistència Tècnica del PO FSE 2014-2020. No obstant això, s'ha sol·licitat a 

l'UAFSE formació mitjançant el “Qüestionari sobre necessitats formatives del període de 

programació 2014-2020 de l’FSE”, així com també formació específica per dur a terme avaluacions 

amb contrafactual en el marc de la formació estratègica del SOC, ambdues iniciatives pendents de 

confirmació a la data de la redacció d’aquest informe. 

2.4. Publicitat 

Totes les avaluacions es posaran a disposició del públic a través de la seva publicació a la pàgina web del 

SOC en la qual es proporciona informació de les avaluacions de les polítiques actives 

(https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/estudis_

avaluacions.html) 

 

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/estudis_avaluacions.html
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/estudis_avaluacions.html
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I en el lloc web del Fons Social Europeu 

(https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_es/web_institucional/Fons_Social_

Europeu_Catalunya) 

D'acord amb les directrius de la Comissió Europea i atenent d’aquesta manera la política de l'Organisme 

Intermedi, les accions de difusió de les avaluacions que es realitzin utilitzaran un llenguatge i imatges no 

sexistes i inclusives.  

La participació en el Comitè de Seguiment del Programa Operatiu de bona part dels principals agents i 

institucions de Catalunya en els àmbits en els quals opera el Programa garanteix que els resultats de les 

avaluacions tindran un alt nivell de difusió. Així mateix, es faran versions sintètiques dels informes 

d'avaluació per a la seva presentació més general, incloent-hi resums en anglès amb els resultats més 

significatius. 

L'Organisme Intermedi, en el cas que alguna de les avaluacions realitzades en el marc d'aquest Pla es 

consideri d'especial interès per la seva metodologia o resultats pel Comitè d'Avaluació de l’FSE 2014-

2020, promourà la seva difusió i participarà en eventuals processos d'intercanvi d'experiències/bones 

pràctiques. 

2.5. Calendari 

Els terminis de realització de les avaluacions contingudes en el Pla d'Avaluació Específic queden recollits 

en el cronograma següent:

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_es/web_institucional/Fons_Social_Europeu_Catalunya
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_es/web_institucional/Fons_Social_Europeu_Catalunya
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  CRONOGRAMA  

Avaluacions 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Pressupost 

(Eur) 

Avaluació dels 

objectius/resultats de 

les Prioritats del PO 

per a l'informe anual 

de 2017 

                                                                                          

Avaluació dels 

objectius/resultats de 

les Prioritats del PO 

per a l'informe anual 

de 2019 

                                                                                          

Avaluació de 

l'estratègia de 

comunicació del PO 

                                                                                   

  

      

Avaluació de 

l'estratègia de 

comunicació del PO 

                                                                                          

Informe de conclusions 

de les avaluacions 

realitzades durant el 

període de 

programació 

                                                                                          

Pressupost                         
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2.6. Pressupost 

El pressupost total dedicat a l’avaluació del Programa Operatiu, incloent-t’hi els costos de les 

avaluacions, recollida de dades, programa formatiu etc., previst en aquest Pla ascendeix a 463.430 euros, 

IVA inclòs.  

A més de les 5 avaluacions incloses en les fitxes, per una suma de 382.360 euros es preveu la realització 

de 3 operacions de recollida de dades complementàries, relatives als períodes de 2016, 2017 i 2018, amb 

la finalitat de donar suport a la solució de possibles buits en algunes operacions, sobretot en relació amb 

les dades sensibles. El pressupost estimat per aquestes actuacions se situa en 18.000 euros cadascuna 

d’elles, més IVA, que juntament amb l’assistència tècnica per elaborar aquest Pla situen el pressupost 

global previst en 463.430 euros.   

2.7. Gestió de la qualitat de les avaluacions 

El SOC, com a Organisme Intermedi, serà el responsable del control de la correcta execució de les 

avaluacions i de la qualitat dels informes lliurats per a la qual cosa tindrà en compte els criteris següents: 

 Valoració dels lliurables: 

 Metodologia utilitzada. 

 Anàlisi de la documentació i informació recollida. 

 Informe esborrany. 

 Informe final. 

 En relació amb la valoració de l'Informe final: 

 Comprovació que l'Informe final respon a les necessitats d'informació i que s'adequa a 

l'establert als Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Plecs Tècnics. 

 Comprovació que l'Informe d'Avaluació és adequat per obtenir els resultats que es 

necessiten per respondre a les preguntes d'avaluació. 

 Comprovar que les dades obtingudes tenen prou rellevància i que estan desagregats per 

sexe. 

 Comprovar que l'anàlisi de les dades respon a les necessitats d'avaluació de forma vàlida 

i que s'ha fet una anàlisi de gènere de les dades recollides. 

 Comprovar que els resultats obtinguts són lògics i estan justificats per analitzar les dades 

obtingudes. 

 Comprovar que les conclusions són conseqüència de les anàlisis realitzades. 

 Comprovar que les recomanacions són coherents amb les conclusions, realistes i 

imparcials. 

 Comprovar que l'informe és clar, comprensiu, ordenat, coherent i lògic. 

A aquests efectes, es proposa fer servir com a eina la llista de comprovació recollida a l'Annex VII. 
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CAPÍTOL 3. AVALUACIONS PROGRAMADES 

En aquest capítol es presenta l'enfocament metodològic general i les principals eines a utilitzar en les 
avaluacions, i s'hi identifiquen. 

3.1. Enfocament metodològic general de les avaluacions programades 

Les avaluacions definides en aquest Pla d'Avaluació es plantegen amb un enfocament metodològic 

general, tenint en compte que tant el moment de les avaluacions (en funció del temps transcorregut des 

de la posada en marxa de les actuacions que s'avaluen) com el seu abast (el Programa Operatiu en el seu 

conjunt, el Pla de Comunicació, etc.) requeriran d'una adaptació específica per ser més efectives i cobrir 

els objectius establerts en cada cas.  

Aquesta perspectiva integral pot sintetitzar-se en un esquema general que permet visualitzar d'una 

manera més intuïtiva l'enfocament metodològic proposat per a les esmentades avaluacions. Es tracta, 

òbviament, d'una simplificació esquemàtica, però pot facilitar la comprensió de la informació que es 

presenta a continuació, en forma de fitxes i annexos. 

S'estructura sobre el principal instrument de seguiment del Programa Operatiu (el Sistema d'Indicadors), 

i per sobre d’aquest, incorporant els enfocaments metodològics diferents i fonts d'informació de tipus 

primari i secundari diversos, aborda els diferents vessants de les avaluacions proposades. 

 

A. INFORMACIÓ BASE: SISTEMA D'INDICADORS DEL PROGRAMA OPERATIU 

El Programa Operatiu preveu una sèrie d'informacions bàsiques sobre les actuacions que proposa, i els 

seus nivells progressius d'enquadrament, Objectius Específics i Prioritats d'Inversió que es recolliran a 

través d'un Sistema d'Indicadors.  

Aquest Sistema d'Indicadors, alimentat pels organismes corresponents, establirà les bases informatives 

del seguiment i les avaluacions, proporcionant dades relatives al grau de realització anual de les diferents 

actuacions previstes.  

Als Annexos s'inclou la informació mínima de partida que hauran de recollir i analitzar les avaluacions 

proposades en funció de les temàtiques incloses en cada cas. És a dir, els esquemes presentats inclouen 

totes les actuacions, objectius i prioritats del Programa Operatiu, i les avaluacions se centraran en els que 

s'assenyalen en cada cas a les fitxes corresponents.  

Juntament amb aquesta informació quantitativa bàsica, l'avaluació de la lògica interna del Programa, del 

context en el qual opera, se sustentarà principalment en l'anàlisi documental relativa al Programa 

Operatiu (DAFO, avaluació ex ante) i en les fonts secundàries que permeten valorar el context en què es 

desenvolupa i la seva evolució. 

 

B.1. AVALUACIÓ DE PROCÉS 

Les avaluacions centrades en el procés normalment procuren analitzar i valorar com s'estan 

implementant els programes/polítiques objecte d'avaluació, els processos desenvolupats, la coordinació 

i lideratge, els sistemes d'informació, etc., i entendre que els resultats finalment aconseguits depenen no 
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només del disseny i de la pertinència de les mesures per aconseguir els objectius, sinó també de la 

manera en què aquestes intervencions es desenvolupen (procediments, terminis, etc.) 

En particular, es valorarà, des d'aquesta perspectiva, la qualitat dels processos i les intervencions. 

Avaluar la qualitat de les intervencions resulta fonamental a l'hora d'extreure aprenentatges per 

millorar-les, com també per enquadrar els resultats potencials que se n'obtinguin. La manera més 

habitual de mesurar la qualitat serà a través de qüestionaris dirigits a les persones beneficiàries de les 

accions, a través dels quals valoraran la seva satisfacció amb els seus aspectes diferents (des de 

qüestions relatives a l'organització i gestió–horaris, accessibilitat, etc.- fins a la utilitat). També es podran 

recollir les valoracions, mitjançant grups focals que permetin aprofundir en qüestions específiques en els 

casos que siguin d'interès. 

La valoració dels executors i dels qui gestionen les diferents intervencions i programes serà igualment 

rellevant a l'hora de conèixer la qualitat dels processos i serveis, valoració que es recollirà mitjançant 

entrevistes, Delphi, qüestionaris...   

 

B.2. AVALUACIÓ DE PRODUCTIVITAT. EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 

El Sistema d'Indicadors constitueix la base de l'anàlisi quantitativa sobre la qual es construiran les 

avaluacions proposades. Els  annexos recullen els indicadors base per valorar l'eficàcia de les Actuacions, 

Objectius Específics i Prioritats d'Inversió, al posar en relació amb els “assoliments” o nivell d'execució, 

amb els Objectius previstos. En incloure els Valors de Referència i els Valors Fita faciliten conèixer el Grau 

de Compliment i les Desviacions en cada cas. 

L'avaluació haurà, en cada cas, de valorar si el grau de compliment/desviació pot qualificar-se com baix 

(<50%), mitjà (entre 50 i 80%) o alt (>80%). En aquest sentit, es pot utilitzar una escala “neutra” 

(Objectius Fita a 2023:7, x  d'anys des de la posada en marxa de l'actuació fins a l'avaluació), o bé 

incloure escales de valoració adaptades, en funció de consideracions específiques (per exemple, si es 

tracta d'actuacions que han tingut alguna dificultat en la seva posada en marxa, que ha estat ja, i 

s'espera que s'arribin a complir els objectius fita, o si es preveia una temporalització diferent, no lineal, 

etc.) 

Els Annexos presenten així mateix el conjunt d'informació que proporcionarà el Sistema d'Indicadors per 

a la mesura de l'eficiència de les Actuacions, Objectius Específics i Prioritats d'Inversió. És a dir, posaran 

en relació el cost/despesa executat amb els resultats obtinguts, identificant tant els costos unitaris 

programats com els costos unitaris realitzats, i la diferència d'ambdós, i valorar aquesta eficiència com 

“baixa” (Cost unitari programat/cost unitari realitzat <50%), “mitjana” (entre 50 i 80%) o “alta” (>80%). 

Juntament amb aquests indicadors es recolliran altres dades i informacions quantitatives que ampliïn, en 

el seu cas, el desenvolupament dels indicadors establerts.  

 

B.3. AVALUACIÓ DE RESULTATS I IMPACTE 

L'avaluació de resultats es basarà en la recollida i l’anàlisi dels indicadors de resultat previstos per a les 

diferents Actuacions, Objectius i Prioritats d'Inversió. 

L'avaluació de l'impacte mitjançant enfocaments contrafactuals busca conèixer quina part dels resultats 

o objectius complerts deriven directament de les actuacions desenvolupades. És a dir, més enllà de saber 

si s'han aconseguit o no els objectius de resultats proposats, es tracta de valorar fins a quin punt aquests 
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assoliments es deuen a les intervencions que s'avaluen, i buscar eliminar la influència, positiva o 

negativa, d'altres accions o situacions generades al marge del programa/acció objecte d'avaluació. 

Ateses les dificultats de desenvolupar avaluacions d'impacte contrafactuals, derivades principalment de 

l'accés a grups de control equiparables i de la disponibilitat de la informació en el temps, el seu 

plantejament es farà amb caràcter extraordinari, circumscrit a determinades actuacions, i així s'assenyala 

a les fitxes corresponents. El SOC compta amb experiència prèvia en aquest camp havent dissenyat 

estratègies d'avaluacions contrafactuals implementades en determinades polítiques actives, que 

s'utilitzaran com a marc metodològic de referència per a les avaluacions programades en aquest Pla.   

Amb caràcter general, es proposa la utilització del mètode Propensity Score Matching (PSM10) encara 

que les entitats licitadores podran argumentar, en el seu cas, les raons del mètode contrafactual 

proposat en les seves licitacions. Es valorarà igualment que les avaluacions d'impacte contemplen el 

vessant d'avaluació de la teoria, per conèixer com aconsegueixen les intervencions a avaluar els objectius 

de canvi que les sustenten. 

Entre els resultats, les avaluacions abordaran igualment la contribució de les intervencions a l'estratègia 

UE2020. 

 

C. AVALUACIÓ DE LA LÒGICA INTERNA, CONTEXT I CONSISTÈNCIA DEL PROGRAMA OPERATIU 

Juntament amb les avaluacions anteriors, que se centren en l'execució de la programació i els seus 

efectes, s'avaluarà també la lògica interna del Programa Operatiu i la seva consistència, en particular en 

relació amb els canvis que es poden produir en el context (socioeconòmic, normatiu, etc.), per conèixer 

si es manté la seva pertinència al llarg del període de programació, valorar possibles alternatives, etc.  

L'Annex 1 recull el resum de l'estructura d'intervenció del PO FSE 2014-2020 de Catalunya, i a l'Annex 2 

es presenten les fitxes de lògica d'intervenció de les Prioritats d'Inversió en funció de les necessitats 

estratègiques identificades en el DAFO realitzat. L'avaluació de la consistència del programa haurà 

d'analitzar i valorar si les necessitats estratègiques identificades en el disseny del PO es mantenen, i si les 

intervencions previstes per superar-les continuen sent idònies, o bé si s'han produït canvis que hagin fet 

variar aquesta consistència. 

Per a això, a més d'anàlisi documental i tractament de dades de fonts secundàries, que permetin valorar 

l'evolució del context en el qual es desenvolupa el PO serà d'interès fer entrevistes a agents clau i 

experts/as en els diferents àmbits del Programa (mercat laboral, sistema educatiu/formatiu, etc.)  

En relació amb la viabilitat de les intervencions, des de la dimensió quantitativa s'analitzarà el nivell 

d'execució dels programes. Mitjançant entrevistes, Delphi i qüestionaris als diferents agents que 

gestionen i executen les mesures i els programes, s'identificaran els obstacles que s'estan trobant les 

intervencions a avaluar, buscant conèixer fins a quin punt aquestes dificultats es poden resoldre en el 

marc del PO, o bé requereixen adoptar mesures específiques. 

Les avaluacions hauran de permetre conèixer no només si o fins a quin punt s'estan desenvolupant les 

accions previstes, sinó en quina mesura es preveu que podran complir-se els objectius o si és possible 

aconseguir-los d'altres formes, etc. 

                                                 
10 Compara participants d'un programa amb no participants similars segons les seves característiques observables (tenien la mateixa probabilitat 
de participar en el programa) 
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Des del vessant qualitatiu, s'abordarà principalment l'avaluació del context i la lògica de les 

intervencions, la viabilitat del compliment dels objectius (en les etapes inicial i intermèdia), i la valoració 

de la qualitat dels processos establerts i dels serveis/actuacions implementats, i s’utilitzarà tant la 

informació documental existent com les informacions i valoracions aportades per totes les persones i 

institucions/entitats participants: els qui han dissenyat les intervencions, els qui les gestionen i les 

executen, i els qui se'n beneficien tenen un paper clau en les avaluacions proposades en aquest Pla 

d'Avaluació. 
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3.2. Les eines de les avaluacions  

Les avaluacions previstes en aquest Pla utilitzaran en cada cas la combinació que es consideri més 

adequada de les eines habituals en les avaluacions.  

- Anàlisi estadística i documental 

 L'anàlisi documental permetrà contextualitzar les intervencions en avaluació, situar el 

marc normatiu en el qual es desenvolupen, aprofundir en les seves característiques, etc.  

 El Sistema d'Indicadors del PO proporcionarà informació quantitativa bàsica en les 

avaluacions. Juntament amb el Sistema, anàlisis estadístiques complementàries de fonts 

secundàries facilitaran la valoració de qüestions com ara la cobertura de les actuacions 

(per exemple, en posar en relació els participants amb la població potencial), o bé 

l’evolució possible de les necessitats identificades en la base del diagnòstic del PO (per 

exemple, per modificació de les taxes de creixement econòmic o variacions en els 

moviments migratoris) 

 El tractament estadístic d’informacions concretes (creuament de Bases de Dades de 

cotitzacions a la Seguretat Social amb participants en programes...) serà fonamental a 

l'hora de contrastar els resultats d'algunes intervencions concretes (inserció laboral o bé 

reducció de la temporalitat de les contractacions) 

- Entrevistes en profunditat 

 Les entrevistes faciliten la recollida de valoracions sobre les actuacions previstes, la lògica 

i coherència dels programes, els obstacles –previstos i imprevistos, els possibles 

solapaments i sinergies amb altres actuacions... També poden oferir alternatives no  en el 

Programa avaluat, o bé proporcionar estimacions sobre la viabilitat de la seva execució 

en el temps i terminis previstos, l'adequació dels recursos, etc. 

- Grups focals/ taules rodones... o delphi electrònic 

 Els grups focals s'utilitzaran en els casos en els quals es vulgui aprofundir en els 

debats/valoracions de qüestions específiques, i les taules rodones serviran per aportar 

diferents punts de vista (diversitat). En ambdós casos haurà de ser viable la participació 

en un mateix lloc d’agents diferents. Són opcions particularment adequades per abordar 

actuacions més problemàtiques, o quan els resultats de les intervencions ofereixin 

dubtes, o bé siguin dispars per a grups amb característiques diferents. 

 Quan aquesta participació sigui més difícil, o bé es vulgui oferir la possibilitat de 

participació a un grup major d'agents convindrà utilitzar els delphis electrònics.  

- Enquestes 

 Probablement el mètode més utilitzat per recollir les valoracions dels beneficiaris/àries 

últims de les intervencions, i fins i tot per recollir informacions quan els sistemes 

disponibles no recullen totes les variables necessàries per interpretar els resultats. També 

s'utilitzen per recollir valoracions dels actors quan són nombrosos. 

 Són eines bàsiques per conèixer els efectes directes i indirectes, així com per valorar la 

qualitat de les intervencions desenvolupades. Les mostres utilitzades hauran de ser 

representatives dels universos, i hauran de tenir en compte la seva distribució en funció 
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de les variables habituals (sexe, edat, nivell educatiu... en el cas dels beneficiaris), o bé 

altres que es considerin rellevants, com per exemple, nivells educatius o tipologies dels 

centres educatiu/formatius, caràcter d'institució pública o privada, etc. 
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3.3. Les avaluacions programades  

Es recullen a continuació en un quadre de síntesi. les avaluacions incloses en aquest Pla 

d'Avaluació, que es detallen posteriorment al Capítol 4 sota la forma de “Fitxes d'Avaluació”, 

segons proposa el Comitè d'Avaluació en el seu model per als plans d'avaluació específics. 

En qualsevol cas, s'ha d'assenyalar que aquest Pla d'Avaluació no té naturalesa restrictiva, és a 

dir, que l'Organisme Intermedi podrà realitzar avaluacions ad hoc addicionals si les considera 

necessàries durant el curs del cicle de vida del programa. 

Així mateix, el tema, abast i enfocament metodològic de les avaluacions previstes que recullen les 

fitxes resum són indicatius, i es poden ampliar o modificar els focus d'interès o les qüestions a 

què ha de donar resposta l'avaluació en funció de la informació disponible en el moment de 

posar en marxa les avaluacions. 

Totes les avaluacions es desenvoluparan aplicant l'enfocament de gènere, incorporant la 

perspectiva de gènere a tot el procés, en particular en el plantejament de les preguntes i la 

definició de l'objectiu, en l'anàlisi de la informació a través d'indicadors i dades desagregades per 

sexe, en el disseny metodològic i en la incorporació de conclusions i recomanacions en relació 

amb l'abast i el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats en el programa. 

 

AVALUACIONS ESPECÍFIQUES DE PO FSE 2014-2020 DE CATALUNYA 

AVALUACIÓ OBJECTE TIPUS
11

 PERÍODE FONS DATA COST (EUR) AVALUADOR 

Avaluació dels 
objectius/resultats de les 
Prioritats del PO per a 
l'informe anual de 2017 

PO de 

Catalunya 

Avaluació de 

procés i 

productivitat 

2014-2020 FSE juny 2017  
Contractació 

externa. 

Avaluació dels 
objectius/resultats de les 
Prioritats del PO per a 
l'informe anual de 2019 

PO de 

Catalunya 

Avaluació de 

productivitat i 

resultats- 

impacte 

2014-2020 FSE Juny 2019  
Contractació 

externa 

Avaluació de l'Estratègia de 
Comunicació del PO el 2018 

PO de 

Catalunya 

Avaluació de 

procés i 

productivitat 

2014-2020 FSE Juliol 2018  
Contractació 

externa 

Avaluació de l'Estratègia de 
Comunicació del PO el 2021 

PO de 

Catalunya 

Avaluació de 

productivitat i 

resultats- 

impacte 

2014-2020 FSE Juliol 2021  
Contractació 

externa. 

Resum de les conclusions de 
les avaluacions del període. 

PO  de 

Catalunya 

Informe de 

síntesi. 
2014-2020 FSE Des 2022   

                                                 
11 Caràcter preferent de les avaluacions proposades, encara que no excloent (així per exemple, les Avaluacions de resultat també 
valoracions dels processos) 
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CAPÍTOL 4: CARACTERITZACIÓ DE LES AVALUACIONS PROGRAMADES. FITXES D'AVALUACIÓ 

Es presenten a continuació les fitxes amb les especificacions relatives a les avaluacions 

programades que, com s'ha assenyalat ja, tenen un caràcter de mínims i podran ser completades 

amb d'altres. 

Relació de fitxes d'avaluació 

Fitxa d'Avaluació 1 

POCAT_EV.01.PROC.2017 

Avaluació dels objectius/resultats de les Prioritats del PO 

per a l'Informe Anual de 2017 

Fitxa d'Avaluació 2 
POCAT_EV.02.EC.2018 

Avaluació de l'Estratègia de Comunicació del PO el 2018 

Fitxa d'Avaluació 3 

POCAT_EV.03.IMP.2019 

Avaluació dels objectius/resultats de les Prioritats del PO 

per a l'Informe Anual de 2019 

Fitxa d'Avaluació 4 
POCAT.EV.04.EC.2021 

Avaluació de l'Estratègia de Comunicació del PO el 2021 

Fitxa d'Avaluació 5 
POCAT.EV.05.RESUMEN.2023 

Resum de les conclusions de les avaluacions del període. 
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Fitxa Avaluació 1 

ASPECTE DE 

L'AVALUACIÓ 
DESCRIPCIÓ 

Identificador POCAT_EV.01.PROC.2017 

Nom complet de 

l'avaluació 
Avaluació dels objectius/resultats de les Prioritats del PO per a l'informe anual de 2017 

Responsable de 

l'avaluació 

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya 

Àmbit territorial Regional 

Període a què es 

refereix 
2014-2020 

Fons participants FSE 

Programa Operatiu PO FSE 2014-2020 CATALUNYA 

Temàtica 

Objectius temàtics recollits en el PO, i en particular els objectius específics: 

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

iniciatives de treball per compte propi sostenibles creades, facilitant el seu finançament 

millorant la qualitat i eficiència dels serveis de suport 

 9.1.1.. Millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, a través 

de l'activació i d'itineraris integrats i personalitzats d'inserció. 

Enfocament de 

l'avaluació  
Procés i productivitat (principalment) 

Les preguntes 

d'avaluació 

Les preguntes de l'avaluació12 permeten enfocar l'avaluació, orientant-la cap als temes clau que han de ser 

analitzats en la mateixa. L'avaluació donar resposta a aquestes preguntes de forma consistent i seguint 

metodologies d'avaluació contrastades.  

La Guia per a l'elaboració dels Plans d'avaluació específics a nivell regional estableix, almenys, la necessitat 

que les preguntes d'avaluació recullin, a nivell de Prioritats d'Inversió, el grau d'a dels indicadors de 

productivitat definits en el Programa Operatiu; i a nivell d'Objectius Específics, el grau d'a dels indicadors de 

resultats. 

Juntament amb aquestes preguntes bàsiques (incloses en els apartats a i b que s'assenyalen a continuació), 

se n'inclouen altres de relatives als obstacles (inclosos els recursos...) i possibilitats de millora, així com a 

potencials canvis en el context que requereixin ajustaments, a nivell d'actuacions i programes. Atesa la 

complexitat del Programa Operatiu, i tenint en compte que es tracta d'una primera avaluació, iniciada al cap 

de poc temps de la seva posada en marxa, aquestes preguntes s'han de centrar en els àmbits més rellevants. 

a) Preguntes referides als productes (lligats a les Prioritats d'Inversió): 

Als annexos es presenta una proposta de quadre sobre preguntes referides als productes segons els 

indicadors del PO de Catalunya per Prioritat d'Inversió. En el cas dels indicadors de productivitat que 

formen part del marc de rendiment, hi ha a més de les metes a assolir el 2023, fites a aconseguir el 

2018.  Seguint el mateix esquema de preguntes d'avaluació, les qüestions relacionades amb la fita 2018 

del Marc de Rendiment del PO de Catalunya serien les següents: 

                                                 
12Les preguntes de l'avaluació en qualsevol cas han de donar resposta al que estableix el Reglament (UE) Núm. 1303/2013 al seu 

article 50, de manera que permetin conèixer: Estat de progrés del programa a partir dels indicadors financers i de productivitat 

(comuns i específics; Estat de progrés del programa en el compliment del marc de rendiment,avanços en la consecució dels objectius 

del programa. 
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Fitxa Avaluació 1 

ASPECTE DE 

L'AVALUACIÓ 
DESCRIPCIÓ 

Identificador POCAT_EV.01.PROC.2017 

b) Preguntes referides a resultats (lligats als objectius específics): 

Ja que es tracta d'una avaluació centrada sobretot en processos i productivitat, les preguntes referides 

a resultats es limitaran a les intervencions/programes sobre les quals es puguin obtenir indicadors 

d'aquest tipus. El PO defineix per a cada objectiu específic, un resultat a arribar, mesurat a través d'un 

o més indicadors de resultat, amb un valor de referència (valor base en el moment de la definició del 

PO) i un valor a arribar el 2023 (Quadre 4 del programa). 

Per a cada un dels objectius específics, i sempre que sigui factible en aquesta primera avaluació, es 

plantejarà la pregunta: s'està produint l'avanç esperat a l'indicador de resultat Y?. En un Annex es 

presenta una proposta de quadre sobre preguntes referides a resultats segons els indicadors del PO de 

Catalunya per Objectiu Específic. En aquesta avaluació tindran un abast limitat.  

c) Preguntes referides a les raons dels assoliments, les dificultats trobades i possibilitats de millora, 

en termes d'actuacions i programes, i preguntes referides a la lògica d'intervenció i consistència del 

PO: 

 S'han produït canvis en el context socioeconòmic, normatiu o institucional que hagin modificat 

l'adequació dels objectius i estratègies d'intervenció del programa, particularment els referits als 

SENT centrals en aquesta avaluació? 

 Els recursos financers aprovats s'han revelat suficients per al compliment dels objectius del 

projecte? 

 S'adapten les actuacions i els procediments de prestació de serveis del projecte a les 

característiques, necessitats i disponibilitats de les seves poblacions objectiu? S'identifiquen 

desajustos entre les expectatives i necessitats percebudes per les persones beneficiàries del 

projecte, d'una banda, i el plantejament tècnic donat a les actuacions? En el seu cas, quina 

resposta es dóna, des del projecte, a tals desajustos? 

 Quins són els obstacles que s'estan trobant les intervencions previstes en els diferents objectius 

específics o prioritats d'inversió? Es poden adoptar mesures per superar-los? Existeixen opcions 

més efectives/eficients per aconseguir els objectius del PO? 

Aquestes qüestions podran ser adaptades i ser plantejades amb més detall al document tècnic de 

referència per a la implementació de l'avaluació. Atès l'escàs temps transcorregut des de l'avaluació 

exante, que ha  la pertinència de les actuacions, l'anàlisi se centrarà en les dificultats i/o catalitzadors 

identificats per al desenvolupament de les intervencions previstes 

Eix 
Qüestions de l'avaluació en relació amb la Fita 2018 del Marc de 
Rendiment 

Fita 2018 

H M Total 

 

S'ha progressat a l'indicador financer en el grau previst per a la 
consecució de la Fita 2018 del Marc de Rendiment? 

____ ____ 
 

S'ha progressat a l'indicador (CO01)-Desocupats, inclòs els de llarga 
durada en el grau previst per a la consecució de la Fita 2018 del 
Marc de Rendiment? 
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Metodologies 

Mesurament de l'eficàcia:  

Per mesurar l'eficàcia (relació entre els objectius establerts i els resultats assolits, es partirà del Sistema 

d'Indicadors del PO. 

L'avaluació inclourà  

- l'eficàcia en recursos financers (grau d'execució financera). És generalment la més fàcil d'obtenir, 

si bé els temps de tancament de la certificació de les despeses pot fer que variï força segons el 

moment en què es reculli la informació (amb independència del nivell real d'execució); 

- L'eficàcia en “productes” (nivell d'execució física). Per exemple, nombre d'hores, cursos , persones 

aturades que han participat en serveis d'orientació, etc. 

- L'eficàcia en “resultats” (nivell dels assoliments previstos). Per exemple, nombre de persones 

aturades que han aconseguit una ocupació. En castellà, la utilització de la terminologia 

“producte/productivitat” i “resultats” per diferenciar ambdós conceptes no es troba tan difosa, 

però l'avaluació haurà de p ambdues. 

En basar-se en el sistema d'indicadors del PO, cada indicador té un valor previst que caldrà comparar 

amb el real per avaluar si s'han assolit els resultats esperats.  

 

Càlcul de l'eficàcia en recursos financers 

Despesa programada 
(P) 

Despesa certificada (C) Grau d'execució 

P C C/P 

 

Càlcul de l'eficàcia en productes i resultats 

Valor de 
referència (R) 

Meta (M) Valor observat 
(O) 

Grau de 
compliment 

Desviació 

R M O O/M (O-M) / M 

Quan els indicadors es refereixin a persones, es desagregaran les dades per sexe per avaluar en quina 

mesura s'han aconseguit els resultats esperats per a dones i homes. S'analitzarà la informació dels 

indicadors seleccionats en els quals s'ha fixat un objectiu el 2023 seleccionant i utilitzant nivells de 

desagregació adequats, és a dir, el màxim nivell de desagregació possible, en què es recopilen els 

indicadors. 

 

S'identificaran opcions d'anàlisi seguint una direcció ascendent des del nivell de més desagregació 

(operacions iniciades i actuacions programades), fins al de més agregació (Eix - Prioritat d'Inversió – 

Objectiu Específic)  

 

Als annexos d'aquest pla es proposa un quadre per al càlcul de l'eficàcia en recursos financers al PO de 

Catalunya desglossat.  Seguint aquest nivell màxim de desagregació, es proposen els quadres de càlcul 

de l'eficàcia en productes i resultats a nivell d'Objectiu Específic o en relació amb cada una de les 

actuacions programades, segons el Sistema d'Indicadors del PO. En aquesta avaluació, s'aplicarien, amb 

caràcter general, els indicadors d'eficàcia en productes, no en resultats.  

 

Una vegada obtingut el grau d'eficàcia s'estableix una escala de valoració que permet identificar tres 

nivells de consecució dels indicadors. Es considera que el grau d'eficàcia ha estat baix quan és inferior 

al 50%,  quan es troba entre 50% i 80% i alt quan és superior al 80%. Aquests límits han estat establerts 

conforme a altres estudis d'avaluació. A partir de les dades desagregades per sexe, es farà aquesta 

mateixa anàlisi des de la perspectiva de gènere. 
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Valoració de l'eficàcia  

Eficàcia Grau d'eficàcia 1 2 3 

 O/M 
Eficàcia baixa 

(<50%) 
Eficàcia mitjana 

(50-80%) 
Eficàcia alta 

(>80%) 

Juntament amb el sistema d'indicadors establerts, l'avaluació inclourà intervencions de diferent tipus 

(entrevistes, delphi, focus group o enquestes...) per abordar: 

- La valoració dels agents sobre el desenvolupament aconseguit en les diferents mesures i 

intervencions 

- Les principals dificultats i els assoliments més rellevants que s'estan produint. En el cas 

d'identificar retards en l'execució, identificar les raons i les formes per superar aquestes 

dificultats. En el cas d'identificar avanços superiors a l'esperat, proposar en el seu cas 

adaptacions per a la seva optimització. 

 

Mesurament de l'eficiència: per valorar la relació entre recursos fets servir i els productes i resultats 

obtinguts es calcula el cost unitari programat i el cost unitari realitzat. El primer és igual al quocient 

entre els compromisos programats i la meta establerta pel programador. El segon es calcula com el 

quocient entre els pagaments finalment realitzats i el valor observat de l'indicador al final del període 

de referència. La divisió d'ambdós ens permet obtenir el grau d'eficiència. 

Càlcul de l'eficiència (costos unitaris) 

Despesa 
programada 

(P) 

Despesa 
certificada (C) 

Meta de 
l'indicador 

(M) 

Valor 
observat de 

l'indicador (O) 

Cost unitari 
programat 

Cost unitari 
realitzat 

P C M O Cup = P/M Cur = C/O 

De la mateixa manera que el comentat en el mesurament de l'eficàcia, la informació s’analitzarà 

seleccionant i utilitzant nivells de desagregació adequats, és a dir, el màxim nivell de desagregació 

possible, en el qual es recullen els indicadors. 

Als annexos d'aquest document es mostra una proposta de quadre de la programació dels indicadors 

de productivitat i resultats a nivell d'Objectiu Específic o actuació programada segons el sistema 

d'indicadors del PO i el càlcul de l'eficiència segons els costos unitaris resultant.  

A continuació s'estableix una escala de valoració que permet distingir tres nivells de grau d'eficiència. 

Es considera que el grau d'eficiència ha estat sota quan el cost unitari realitzat és superior al 80% del 

programat,  quan es troba entre 50% i 80% i alt quan és inferior al 50%. 

Valoració de l'eficiència 

Eficiència Grau d'eficiència 1 2 3 

 Cup/Cur 
Eficiència baixa 

(<50%) 
Eficiència mitjana 

(50-80%) 
Eficiència alta 

(>80%) 

 

Lògica de la intervenció i estructura del programa: l'avaluació dels resultats haurà de revisar el disseny 

de l'arbre d'objectius i del marc lògic per assegurar la consistència del programa i així assegurar que els 

objectius específics del programa estiguin alineats amb els grans reptes. S'inclou esquema de la lògica 

d'intervenció del PO als Annexos. En aquesta primera avaluació, aquesta anàlisi tindrà un abast limitat, 

identificant-se únicament canvis rellevants que puguin haver-se produït des del disseny del Programa 

Operatiu. 
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Mesurament dels avanços en la consecució dels objectius del programa:  

Si bé l'avaluació inclourà de forma general cada Eix i Objectius Específics, atenent la concentració 

temàtica del Programa, tal com s'ha comentat en l'apartat 1.4 d'antecedents, aquesta avaluació podrà 

concentrar-se de forma específica en el mesurament dels avanços d'algunes intervencions principals. 

Mesurament de la contribució del programa a l'estratègia UE2020: es tracta de relacionar els 

objectius estratègics del programa amb els objectius de la UE el 2020, i ampliar l'anàlisi de consistència 

anterior. En relació amb el principi d'igualtat de dones i homes, es tracta d'analitzar la incidència de les 

actuacions del Programa Operatiu en l'avanç de la igualtat de gènere. 

Dades 

Les dades es correspondrien amb operacions iniciades entre l'1 de gener de 2014 i el 30 de juny de 

2016, amb independència que l'operació hagi estat objecte d'una sol·licitud de reemborsament davant 

de l'Autoritat de Gestió o certificació davant de la Comissió Europea. 

Per a la informació dels indicadors de resultats a més es tindrien en compte les dades de les persones 

que han finalitzat la seva participació en les operacions en el període de referència. 

Les dades s'obtindrien a partir de les  fonts següents: 

 Els objectius i resultats esperats s'extrauran del mateix programa o a partir del càlcul específic del 

sistema d'indicadors per a l'avaluació de procés de l'any 2017 (tal com s'ha explicat en la nota 

metodològica de l'apartat anterior). 

 Les dades sobre productivitat s'extrauran de l’aplicació FSE 2014, o bé en cas de no estar registrats 

en aquest sistema en el moment de realització de l'avaluació, aquestes dades s'extraurien del 

sistema centralitzat de gestió d'indicadors de l'Organisme Intermedi o dels sistemes interns de 

registres de participants de les entitats gestores.  

 Els resultats assolits es podran obtenir de  

o Fonts primàries (entrevistes personals o remetre qüestionaris a organismes participants en el 

programa o a beneficiaris del mateix, revisió documental) 

o Fonts secundàries com: 

o Fonts administratives d'informació sobre els participants: Sistema d'Informació dels 

Serveis Públics d'Ocupació (SISPE) i Fitxers de Vida Laboral de la Seguretat Social als 

quals s'accedeix mitjançant el Sistema d'Informació Laboral de la Seguretat Social 

(entitats externes) – e-SIL.  

o Dades estadístiques publicades per fonts oficials (INE, Instituts regionals 

d'estadística, Eurostat etc). 

o Altres informes o estudis ja publicats sobre el tema. 

o Documents de gestió del mateix programa a avaluar: sistema centralitzat de gestió 

d'indicadors de l'Organisme Intermedi o els sistemes interns de registres de 

participants de les entitats gestores 

Els avaluadors, en el procés de selecció d’operacions que siguin objecte de l’avaluació, procuraran 

escollir les que tinguin les dades amb millor disponibilitat, i que així es pugui minimitzar les possibles 

deficiències d’informació. A més, en el cas que les deficiències o buits de dades, també es faran servir  

tècniques específiques d’avaluació que permetin solucionar aquest problema, i que aquest pla preveu, i 

seran recollides com a informació complementària que recolzaran les avaluacions en els àmbits que es 

detectin aquests buits informatius.  

Data d'inici Gener 2017 

Data d'acabament 
Abril 2017 (4m) 

(per tal que les primeres conclusions puguin ser incorporades en l'IEA 2016) 

Sistema de gestió 

de l'avaluació 
Contractació externa 

Difusió i utilització 

de resultats 

Pàgina Web de l'Organisme Intermedi  

Comitè d'Avaluació del FSE 

Comitè de Seguiment del PO 

Informi d'Execució Anual el 2016 

Cost 48.400 € IVA inclòs 
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***NOTA 

METODOLÒGICA 

SOBRE ELS VALORS 

PROGRAMATS 

FÍSICS I FINANCERS 

A TENIR EN 

COMPTE: 

***NOTA METODOLÒGICA  

Els objectius quantitatius del programa s'expressen com dades d'execució financera, productivitat i 

resultats previstos l'any 2023, mentre que les dades disponibles per a l'avaluació a presentar el 2017 es 

refereixen a operacions finalitzades fins a mitjans de l'any 2016. 

Això provoca una problemàtica temporal que dificulta el càlcul i valoració de l'eficàcia dels recursos 

financers i dels productes i resultats, així com de l'eficiència del programa. La majoria dels indicadors 

tindria un nivell d'execució encara molt inicial amb dades molt allunyades dels valors meta per a 2023, 

per la qual cosa els nivells d'eficiència i eficàcia, podrien ser lògicament baixos i poc concloents. 

Una alternativa per proporcionar una mesura adequada del grau d'eficàcia i eficiència és definir 

objectius intermedis dels indicadors financers i de productivitat i resultats conformes amb la  financera 

anual del programa. 

Es crearia per tant un sistema d'indicadors per a l'avaluació de procés de l'any 2017, en el qual es 

podria prendre com referència el càlcul de les fites de 2018 en totes les actuacions programades que es 

va fer en la fase de programació. 
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Fitxa Avaluació 2 

ASPECTE DE 

L'AVALUACIÓ 
DESCRIPCIÓ 

 POCAT_EV.02.EC.2018 

Nom complet de 

l'avaluació 
Avaluació intermèdia de l'Estratègia de Comunicació a 2018 

Responsable de 

l'avaluació 

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya 

Àmbit territorial Regional 

Període a què es 

refereix 
2014-2020 

Fons participants FSE 

Programa Operatiu PO. FSE 2014-2020 CATALUNYA 

Temàtica Estratègia de Comunicació dels programes operatius FEDER i FSE de CATALUNYA 2014-2020 

Les preguntes 

d'avaluació 

Aquesta avaluació es pregunta per: 

 El grau de consecució dels objectius de l'Estratègia de Comunicació del PO. 

 L'eficàcia i impacte de les mesures de comunicació empreses quant als resultats i efectes 

aconseguits  

 La visibilitat dels Fons i la mateixa UE en la ciutadania espanyola i 

 El grau d'utilització d'un llenguatge i imatges no sexistes i inclusives. 

Metodologies 

La metodologia a aplicar en aquestes dues avaluacions (intermèdia i final) s'adequarà a la guia 

metodològica elaborada a tal fi, presentada per l'Autoritat de Gestió del programa i consensuada en el 

GERIP. 

S'utilitzaran els indicadors d'avaluació o impacte definits per mesurar els efectes o conseqüències més 

a llarg termini de les actuacions en matèria d'informació i comunicació i per conèixer si aquests efectes 

són atribuïbles a les esmentades intervencions. 

 

Indicadors de realització i resultats de l'Estratègia de Comunicació 

Tipologia activitat 
Indicador 

Meta 
2023 

Indicador 
Meta 
2023 

realització Resultat 

1. Activitats i actes públics Núm. activitats i actes públics 
 

Núm. d'assistents 24.422 

2. Difusió en mitjans de comunicació Núm. d'accions de difusió 
 

    

3. Publicacions realitzades 
Núm. de publicacions 
externes realitzades  

% publicacions 
100% 

editades/distribuïdes 

Núm. de punts de 
distribució 

81 

4. Informació a través de pàgines web Núm. de pàgines web 
 

Núm. de Visites 130.000 

5. Informació a través de qualsevol tipus de 
cartellera 

Núm. de suports publicitaris 
 

    

6.  Instruccions emeses cap als participants 
dels Programes Operatius 

Núm. de documentació 
interna distribuïda  

% d'organismes coberts 100% 

7. Xarxes d'informació i publicitat 
Núm. de xarxes d'informació i 
publicitat  

Núm. de reunions 
 

Núm. d'assistents 
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Fitxa Avaluació 2 

ASPECTE DE 

L'AVALUACIÓ 
DESCRIPCIÓ 

 POCAT_EV.02.EC.2018 

 

 Indicadors d'impacte de l'Estratègia de Comunicació Objectiu 

G
ES

T
O

R
S 

I B
EN

EF
IC

IA
R

IS
 

D
'A

JU
D

A
 

Grau de coneixement de les obligacions existents 
 

Taxa de satisfacció respecte a la informació facilitada 
 

Taxa d'utilitat de les actuacions 
 

C
IU

T
A

D
A

N
IA

 Grau de coneixement dels FFEE 
% persones que coneixen l'existència 
dels FFEE 

FEDER 
 

FSE 
 

Grau de coneixement del paper 
exercit per la UE 

% persones coneixedores de la inversió de la UE en 
favor del creixement i el progrés de la regió  

Dades 

o Anàlisi del Sistema d'Indicadors a l'aplicació INFOCO 2014 del Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques. 

o Anàlisi Documental, de la mateixa Estratègia de Comunicació, així com de les seves possibles modificacions i 

de la documentació existent i vinculant en matèria d'informació i comunicació. 

o Entrevistes a Autoritats de Gestió, Organismes Intermedis i òrgans gestors, amb la finalitat de recopilar 

informació sobre les mesurades posades en marxa pels esmentats òrgans. 

o Grups de discussió que es puguin desenvolupar al llarg del període de programació i en els quals estarien 

representant els actors responsables de la gestió i aplicació dels PO, així com de l'Estratègia de Comunicació. 

o Enquestes a la població, per obtenir resultats relatius al grau de coneixement del FEDER i el FSE, com també 

del paper exercit per la Unió Europea. 

Data d'inici Gener 2018 

Data d'acabament Juliol 2018 (7m) 

Sistema de gestió 

de l'avaluació 
Contractació externa 

Difusió i utilització 

de resultats 

Pàgina web de la UAFSE (http://www.empleo.gob.es/uafse/es/index.html) (i en el seu cas MINHAP)  

Pàgina web de l'Organisme Intermedi (http://pagina.jccm.es/fondosestructurales/)  

Comitè d'Avaluació del FSE (i en el seu cas FEDER) 

Comitè de Seguiment del PO FSE (i en el seu cas FEDER) 

GERIP 

Informi d'Execució Anual el 2018  

Cost 21.780  IVA inclòs 

 

  

http://www.empleo.gob.es/uafse/es/index.html
http://pagina.jccm.es/fondosestructurales/
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Fitxa Avaluació 3 

ASPECTE DE 

L'AVALUACIÓ 
DESCRIPCIÓ 

Identificador POCAT_EV.03.IMP.2019 

Nom complet 

de l'avaluació 

Avaluació dels objectius/resultats de les Prioritats del PO i de compliment del Marc de Rendiment per a 

l'informe anual de 2019 

Responsable de 

l'avaluació 

Servei Públic d'Ocupació  de Catalunya(SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 

de Catalunya 

Àmbit 

territorial 
Regional 

Període a què 

es refereix 
2014-2020 

Fons 

participants 
FSE 

Programa 

Operatiu 
PO FSE 2014-2020 CATALUNYA 

Temàtica 
Objectius temàtics recollits en el PO., i en particular els objectius específics que no s'han abordat en l'avaluació 

anterior, i aquells amb una concentració superior de recursos 

Enfocament de 

l'avaluació  
Resultats i impacte 

Les preguntes 

d'avaluació 

Les preguntes de l'avaluació
13

 permeten enfocar l'avaluació, orientant-la cap als temes clau que han de ser 

analitzats en la mateixa. L'avaluació donar resposta a aquestes preguntes de forma consistent i seguint 

metodologies d'avaluació contrastades.  

Partint d'això, es presenten a continuació preguntes bàsiques a les que haurà de donar resposta l'avaluació 

plantejada. 

a) Preguntes referides als productes (lligats a les Prioritats d'Inversió): 

El PO defineix, per a cada eix i cada prioritat d'inversió, un conjunt d'indicadors de productivitat, per als quals 

s'indiquen les metes a arribar el 2023 (Quadre 5 del programa). Per a cada un dels indicadors de productivitat 

de cada prioritat d'inversió es plantejarà la pregunta: s'ha progressat en el grau previst a l'indicador X? 

 

                                                 
13 Les preguntes de l'avaluació han en qualsevol cas de donar resposta al que estableix el Reglament (UE) Núm. 1303/2013 al seu 
article 50, de manera que permetin conèixer: Estat de progrés del programa a partir dels indicadors financers i de productivitat 
(comuns i específics; Estat de progrés del programa en el compliment del marc de rendiment,avanços en la consecució dels objectius 
del programa. 
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Fitxa Avaluació 3 

ASPECTE DE 

L'AVALUACIÓ 
DESCRIPCIÓ 

Identificador POCAT_EV.03.IMP.2019 

 

Es presenten a continuació, a tall d'exemple, les preguntes que es desenvolupen als Annexos 

corresponents.  

Eix 
Qüestions de l'avaluació en relació amb la Fita 2018 
del Marc de Rendiment 

Fita 2018 

H M Total 

1 

S'ha progressat a l'indicador financer en el grau 
previst per a la consecució de la Fita 2018 del Marc 
de Rendiment? 

____ ____ 
23.502.781 

€ 

S'ha progressat a l'indicador (CO01)-Desocupats, 
inclòs els de llarga durada en el grau previst per a la 
consecució de la Fita 2018 del Marc de Rendiment? 

5.270 8.416 13.686 

2 

S'ha progressat a l'indicador financer en el grau 
previst per a la consecució de la Fita 2018 del Marc 
de Rendiment? 

____ ____ 7.354.037 € 

S'ha progressat a l'indicador (EO01)-Participants en 
situació o risc d'exclusió social en el grau previst per 
a la consecució de la Fita 2018 del Marc de 
Rendiment? 

1.164 1.598 2.762 

3 

S'ha progressat a l'indicador financer en el grau 
previst per a la consecució de la Fita 2018 del Marc 
de Rendiment? 

___ ____ 6.413.184 € 

S'ha progressat a l'indicador (CO09)-Personas amb 
estudis d'ensenyament primari (CINEMA 1) o 
secundària (CINEMA 2) en el grau previst per a la 
consecució de la Fita 2018 del Marc de Rendiment? 

2.080 986 3.066 

S'ha progressat a l'indicador (CO11)-Personas amb 
ensenyament superior o terciari (CINE de 5 a 8)en el 
grau previst per a la consecució de la Fita 2018 del 
Marc de Rendiment? 

28 41 69 

S'ha progressat a l'indicador (EO30)-Número 
d'alumnes en FP Dual en el grau previst per a la 
consecució de la Fita 2018 del Marc de Rendiment? 

470 313 783 

b) Preguntes referides a resultats (lligats als objectius específics): 

El PO defineix així mateix, per a cada objectiu específic, un resultat a arribar, mesurat a través d'un 

o més indicadors de resultat, amb un valor de referència (valor base en el moment de la definició 

del PO) i un valor a arribar el 2023 (Quadre 4 del programa) 

Per a cada un dels objectius específics, es plantejarà la pregunta: s'està produint l'esperat a 

l'indicador de resultat Y? 

A l'Annex IV b) es presenta una proposta de quadre sobre preguntes referides a resultats segons 

els indicadors del PO de Catalunya per Objectiu Específic. 

D’altra banda, es requerirà als gestors de les actuacions del PO que tinguin totalment identificats 

als destinataris últims de les actuacions i localitzats de manera que puguin ser consultat en relació 

amb els treballs de les diferents avaluacions el període necessari després de la finalització de les 

seves actuacions cofinançades per l’FSE per permetre conèixer la sostenibilitat dels resultats 
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obtinguts . 

c) Preguntes referides a la lògica d'intervenció i consistència del programa: 

Ja que aquesta avaluació es produeix quan ja el PO ha tingut un important desenvolupament, i es 

fa a més en un moment en què els aprenentatges de la mateixa poden permetre realitzar 

aportacions i modificacions que afavoreixin el compliment dels seus objectius, aquestes preguntes 

són de gran interès per a aquesta avaluació. A tall d'exemple, es proposen les següents: 

 

- S'adeqüen els objectius i estratègies d'intervenció del programa respecte a la situació del 

context socioeconòmic, normatiu i institucional vigent en el seu àmbit territorial d'execució 

en el moment de la seva formulació i posada en marxa, així com respecte a les polítiques 

comunitàries, nacionals i autonòmiques de desenvolupament regional i local, del mercat de 

treball i d'inclusió social? 

 Es manté la seva pertinència al llarg del període avaluat? S'ha produït una adaptació de les 

actuacions als canvis haguts en el context d'execució en els aspectes rellevants per assegurar 

la seva pertinència (polítiques econòmiques, de mercat de treball i de lluita contra l'exclusió 

social, marc regulatori, etc.) 

 Els recursos financers aprovats s'han revelat suficients per al compliment dels objectius del 

projecte? 

 El contingut i els mitjans de difusió de les accions de sensibilització, s'adeqüen a les 

característiques de les seves poblacions objectiu? 

 S'adapten les actuacions i els procediments de prestació de serveis del projecte a les 

característiques, necessitats i disponibilitats de les seves poblacions objectiu? S'identifiquen 

desajustos entre les expectatives i necessitats percebudes per les persones beneficiàries del 

projecte, d'una banda, i el plantejament tècnic donat a les actuacions? En el seu cas, quina 

resposta es dóna, des del projecte, a tals desajustos? 

 Els objectius, actuacions i procediments de prestació de serveis del projecte, s'adapten a la 

situació específica de les dones, considerant la seva posició diferencial en el mercat de 

treball? 

Preguntes referides a resultats a llarg termini: 

- Com ha contribuït el PO a l'Estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i 

integrador?,   

- Com ha contribuït el PO a la consecució de la igualtat de gènere? 

Preguntes referides a l'impacte: 

- Quin és l'impacte o efecte causal del programa analitzat sobre un resultat d'interès?,  
- Quin canvi pot ser observat en relació amb els objectius de la intervenció?, 
- En quina mesura poden atribuir-se els canvis observats a la intervenció? 
- S'observen impactes involuntaris? 
- Quins mecanismes han donat lloc a l'impacte? Quins són les característiques contextuals 

d'aquests mecanismes? 
- Varia l'impacte segons el gènere o per subgrups dins del grup objectiu principal? 
- Els efectes a curt termini de la intervenció difereixen dels de llarg termini? 
 

Aquestes qüestions podran ser adaptades i ser plantejades amb més detall al document tècnic de 

referència per a la implementació de l'avaluació. 

Metodologies 

Mesurament de l'eficàcia:  

Per  l'eficàcia, es partirà del Sistema d'Indicadors del PO (podent incloure altres dades addicionals 

que facilitin conèixer el grau de compliment dels objectius establerts). 

Es proposa així la construcció d'un quadre d'indicadors de productivitat i de resultat, a partir dels 

valors programats i els executats. Cada indicador tindrà un valor previst que caldrà comparar amb 

el real per avaluar si s'han assolit els resultats esperats. També es valorarà el grau d'execució 

financera del programa. 
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Càlcul de l'eficàcia en recursos financers 

Despesa programada 
(P) 

Despesa certificada (C) Grau d'execució 

P C C/P 

 

Càlcul de l'eficàcia en productes i resultats 

Valor de 
referència (R) 

Meta (M) Valor observat 
(O) 

Grau de 
compliment 

Desviació 

R M O O/M (O-M) / M 

Quan els indicadors es refereixen a persones es desagregaran les dades per sexe per avaluar en 
quina mesura s'han aconseguit els resultats esperats per a dones i per a homes. S'analitzarà la 
informació dels indicadors seleccionats en els quals s'ha fixat un objectiu el 2023 seleccionant i 
utilitzant nivells de desagregació adequats, és a dir, el màxim nivell de desagregació possible, en 
què es recopilen els indicadors. 

S'identificaran opcions d'anàlisi seguint una direcció ascendent des del nivell de més desagregació 
(operacions iniciades i actuacions programades), fins al de més agregació (Eix - Prioritat d'Inversió 
– Objectiu Específic) 

A l'Annex VII d'aquest pla d'avaluació, es proposa un quadre per facilitar el càlcul de l'eficàcia en 

recursos financers al PO de Catalunya per Eix, Prioritat d'Inversió, Objectiu Específic i actuacions 

programades. 

Seguint aquest nivell màxim de desagregació, es proposen els quadres de càlcul de l'eficàcia en 

productes i resultats a nivell d'Objectiu Específic o en relació amb cada una de les actuacions 

programades, segons el Sistema d'Indicadors del PO de Catalunya. 

Una vegada obtingut el grau d'eficàcia s'estableix una escala de valoració que permet identificar 

tres nivells de consecució dels indicadors. Es considera que el grau d'eficàcia ha estat baix quan és 

inferior al 50%, mitjà quan es troba entre 50% i 80% i alt quan és superior al 80%. Aquests límits 

han estat establerts conforme a altres estudis d'avaluació.  A partir de les dades desagregades per 

sexe, es durà a terme aquesta mateixa anàlisi des de la perspectiva de gènere. 

Valoració de l'eficàcia  

Eficàcia Grau d'eficàcia 1 2 3 

 O/M 
Eficàcia baixa 

(<50%) 
Eficàcia mitjana 

(50-80%) 
Eficàcia alta 

(>80%) 

Mesurament de l'eficiència: per valorar la relació entre recursos fets servir i els productes i 

resultats obtinguts es calcula el cost unitari programat i el cost unitari realitzat. El primer és igual al 

quocient entre els compromisos programats i la meta establerta pel programador. El segon es 

calcula com el quocient entre els pagaments finalment realitzats i el valor observat de l'indicador al 

final del període de referència. La divisió d'ambdós ens permet obtenir el grau d'eficiència. 

Càlcul de l'eficiència (costos unitaris) 

Despesa 
programada 

(P) 

Despesa 
certificada 

(C) 

Meta de 
l'indicador 

(M) 

Valor 
observat de 
l'indicador 

(O) 

Cost unitari 
programat 

Cost unitari 
realitzat 

P C M O Cup = P/M Cur = C/O 

De la mateixa manera que el comentat en el mesurament de l'eficàcia, la informació serà 

analitzada seleccionant i utilitzant nivells de desagregació adequats, és a dir, el màxim nivell de 

desagregació possible, en el qual són recopilats els indicadors. 
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A l'Annex VII d'aquest informe es mostra una proposta de quadre de la programació dels 

indicadors de productivitat i resultats a nivell d'Objectiu Específic o actuació programada segons el 

sistema d'indicadors del PO, i el càlcul de l'eficiència segons els costos unitaris resultant.  

A continuació s'estableix una escala de valoració que permet distingir tres nivells de grau 

d'eficiència. Es considera que el grau d'eficiència ha estat baix quan el cost unitari realitzat és 

superior al 80% del programat,  quan es troba entre 50% i 80% i alt quan és inferior al 50%. 

Valoració de l'eficiència 

Eficiència Grau d'eficiència 1 2 3 

 Cup/Cur 
Eficiència baixa 

(<50%) 
Eficiència mitjana 

(50-80%) 
Eficiència alta 

(>80%) 

Lògica de la intervenció i estructura del programa: l'avaluació de resultats haurà de revisar el 

disseny de l'arbre d'objectius i del marc lògic per assegurar la consistència del programa i així 

assegurar que els objectius específics del programa estiguin alineats amb els grans reptes. S'inclou 

esquema de la lògica d'intervenció del PO als Annexos II i III. 

Mesurament dels avanços en la consecució dels objectius del programa: inclosa la contribució 

dels Fons EIE als canvis produïts en els valors dels indicadors de resultats (resultats preliminars) en 

cada un dels objectius específics. Es tracta d'analitzar la consistència de l'estratègia identificant les 

relacions de causalitat que connecten els objectius específics amb els objectius més generals. Això 

es realitza a través del disseny d'un arbre d'objectius i d'una cadena de valor per a cada una de les 

actuacions que inclou recursos, activitats, productes i resultats finals. 

Mesurament de la contribució del programa a l'estratègia UE2020: es tracta de relacionar els 

objectius estratègics del programa amb els objectius de la UE2020 ampliant l'anàlisi de 

consistència anterior. 

En relació amb el principi d'igualtat de dones i homes, es tracta d'analitzar la incidència de les 

actuacions del Programa Operatiu en l'avenç de la igualtat de gènere. 

Mesurament de l'impacte: es pretén calcular l'efecte casual (impacte) de la intervenció P 

(programa o tractament) en el resultat Y (indicador, mesura de l'èxit), estimant el que hagués 

succeït Y en absència de P. 

α= (I | P=1)-(Y | P=0 ) 

Per mesurar l'impacte, i atenent la dificultat i al cost de la realització d'avaluacions impacte 

contrafactuals, es plantegen dues tipologies d'avaluació d'impacte: 

- Avaluació de la teoria, per conèixer en quina manera les actuacions programades i executades 

estan aconseguint els canvis esperats.  

- Avaluació contrafactual. Centrada en les actuacions més significatives, i en particular les 

incloses en els objectius específics 8.1.2, 8.3.1 i 9.1.1. 

Si bé l'avaluació inclourà de forma general cada Eix i Objectius Específic, analitzant els canvis a tots 

els indicadors de resultats, atenent la concentració temàtica del Programa, tal com s'ha comentat 

en l'apartat 1.4 d'antecedents, aquesta avaluació podrà concentrar-se de forma específica en el 

mesurament dels avenços d'algunes intervencions principals. 

Dades 

Les dades es correspondrien amb operacions iniciades entre l'1 de gener de 2014 i el 30 de juny de 

2018, amb independència que l'operació hagi estat objecte d'una sol·licitud de reemborsament 

davant de l'Autoritat de Gestió o certificació davant de la Comissió Europea. 

 

Per a la informació dels indicadors de resultats a més es tindrien en compte les dades de les 

persones que han finalitzat la seva participació en les operacions en el període de referència. 

Les dades s'obtindrien a partir de les següents fonts: 

 Els objectius i resultats esperats s'extreuen del mateix programa o a partir del càlcul específic 

del sistema d'indicadors per a l'avaluació de procés de l'any 2017 (tal com s'ha explicat en la 

nota metodològica de l'apartat anterior) 
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14 Integració de les bases de dades de la BDI/SIPAO, SICAS,... 

 Les dades sobre productivitat s'extreuen de l’aplicació FSE 2014, o en el cas de no estar 

registrats en aquest sistema en el moment de realització de l'avaluació, aquestes dades 

s'extraurien del sistema centralitzat de gestió d'indicadors de l'Organisme Intermedi o dels 

sistemes interns de registres de participants de les entitats gestores.  

 Els resultats assolits es podran obtenir de:  

o Fonts primàries (entrevistes personals o remetre qüestionaris a organismes participants 

en el programa o a beneficiaris del mateix, revisió documental). 

o Fonts secundàries com ara: 

 Gonts administratives d'informació sobre els participants: Sistema d'Informació dels 
Serveis Públics d'Ocupació (SISPE) i Fitxers de Vida Laboral de la Seguretat Social als 
quals s'accedeix mitjançant el Sistema d'Informació Laboral de la Seguretat Social 
(entitats externes) – i-SIL.  

 Dades estadístiques publicades per fonts oficials (INE, Instituts regionals 
d'estadística, Eurostat etc). 

 Altres informes o estudis ja publicats sobre el tema. 

 Documents de gestió del mateix programa a avaluar
14

: sistema centralitzat de gestió 
d'indicadors de l'Organisme Intermedi o els sistemes interns de registres de 
participants de les entitats gestores 

 Les dades s'extrauran desagregades per sexe quan estiguin disponibles 

 Comissió Europea. Estratègia 2020 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/espana/progress-towards-

2020-targets/index_en.htm 

Data d'inici Juny 2018 

Data d'acabament 
Febrer 2019 (8m) 

(per tal que les primeres conclusions puguin ser incorporades a l'IEA 2018) 

Sistema de gestió 

de l'avaluació 
Contractació externa 

Difusió i utilització 

de resultats 

Pàgina web de l'Organisme Intermedi 

(https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_

institucional/soc/estudis_avaluacions.html) 

Comitè d'Avaluació del FSE 

Comitè de Seguiment del PO 

Informi d'Execució Anual el 2018 

Cost 242.000 € IVA inclòs 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/espana/progress-towards-2020-targets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/espana/progress-towards-2020-targets/index_en.htm
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/estudis_avaluacions.html
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/estudis_avaluacions.html
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Fitxa Avaluació 4 

ASPECTE DE 

L'AVALUACIÓ 
DESCRIPCIÓ 

Identificador POCAT.EV.04.EC.2021 

Nom complet 

de l'avaluació 
Avaluació Final de l'Estratègia de Comunicació a 2021 

Responsable 

de l'avaluació 

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya 

Àmbit 

territorial 
Regional 

Període a què 

es refereix 
2014-2020 

Fons 

participants 
FSE 

Programa 

Operatiu 
PO FSE 2014-2020 CATALUNYA 

Temàtica Estratègia de Comunicació dels programes operatius FEDER i FSE de CATALUNYA 2014-2020 

Les preguntes 

d'avaluació 

Aquesta avaluació haurà de donar resposta a les preguntes relatives a: 

 El grau de consecució dels objectius de l'Estratègia de Comunicació del PO. 

 L'eficàcia i impacte de les mesures de comunicació empreses quant als resultats i efectes 

aconseguits i 

 La visibilitat dels Fons i la mateixa UE en la ciutadania espanyola i 

 El grau d'utilització d'un llenguatge i imatges no sexistes i inclusives. 

Aquestes qüestions podran ser adaptades i ser plantejades amb més detall al document tècnic de 

referència per a la implementació de l'avaluació. 

Metodologies 

La metodologia a aplicar en aquestes dues avaluacions s'adequarà a la guia metodològica elaborada per 

a aquesta finalitat, presentada per l'Autoritat de Gestió del programa i consensuada en el GERIP. 

S'utilitzaran els indicadors d'avaluació o impacte definits per fer front als efectes o conseqüències més a 

llarg termini de les actuacions en matèria d'informació i comunicació i si aquests efectes són atribuïbles 

a les esmentades intervencions. 

 
Indicadors de realització i resultats de l'Estratègia de Comunicació 

Tipologia activitat 
Indicador Meta 

2023 

Indicador Meta 
2023 realització Resultat 

1. Activitats i actes públics Núm. activitats i actes públics 339 Núm. d'assistents 24.422 

2. Difusió en mitjans de comunicació Núm. d'accions de difusió 860     

3. Publicacions realitzades 
Núm. de publicacions externes 
realitzades 

288 

% publicacions 
100% 

editades/distribuïdes 

Núm. de punts de 
distribució 

81 

4. Informació a través de pàgines web Núm. de pàgines web 3 Núm. de Visites 130.000 

5. Informació a través de qualsevol tipus de 
cartellera 

Núm. de suports publicitaris 316     

6.  Instruccions emeses cap als participants 
dels Programes Operatius 

Núm. de documentació 
interna distribuïda 

214 % d'organismes coberts 100% 

7. Xarxes d'informació i publicitat 
Núm. de xarxes d'informació i 
publicitat 

5 
Núm. de reunions 98 

Núm. d'assistents 46 
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Fitxa Avaluació 4 

ASPECTE DE 

L'AVALUACIÓ 
DESCRIPCIÓ 

Identificador POCAT.EV.04.EC.2021 

Indicadors d'impacte de l'Estratègia de Comunicació Objectiu 

G
ES

T
O

R
S 

I B
EN

EF
IC

IA
R

IS
 

D
'A

JU
D

A
 

Grau de coneixement de les obligacions existents 94,00% 

Taxa de satisfacció respecte a la informació facilitada 76,30% 

Taxa d'utilitat de les actuacions 86,40% 

C
IU

T
A

D
A

N
IA

 Grau de coneixement dels FFEE 
% persones que coneixen l'existència 
dels FFEE 

FEDER 61,10% 

FSE 66,80% 

Grau de coneixement del paper 
exercit per la UE 

% persones coneixedores de la inversió de la UE en 
favor del creixement i el progrés de la regió 

68,00% 

 

 

Dades 

Fonts d'informació: 

• Anàlisi del Sistema d'Indicadors a l'aplicació INFOCO 2014 del Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques. 

• Anàlisi Documental, de la mateixa Estratègia de Comunicació, així com de les seves possibles modificacions i 

de la documentació existent i vinculant en matèria d'informació i comunicació, com l'Avaluació Intermèdia de 

l'Estratègia de Comunicació de 2018. 

• Entrevistes a Autoritats de Gestió, Organismes Intermedis i òrgans gestors, amb la finalitat de recopilar 

informació sobre les mesurades posades en marxa pels esmentats òrgans. 

• Grups de discussió que es puguin desenvolupar al llarg del període de programació i en els quals estarien 

representant els actors responsables de la gestió i aplicació dels PO, així com de l'Estratègia de Comunicació. 

• Enquestes a la població, per obtenir resultats relatius al grau de coneixement del FEDER i l’FSE, així com del 

paper exercit per la Unió Europea.  

Data d'inici Gener 2021 

Data 

d'acabament 
Juliol 2021 (7m) 

Sistema de 

gestió de 

l'avaluació 

Contractació externa 

Difusió i 

utilització de 

resultats 

Pàgina web de la UAFSE (http://www.empleo.gob.es/uafse/es/index.html) (i en el seu cas MINHAP) 

Pàgina web de l'Organisme Intermedi 
(https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/estudis_av

aluacions.html) 

Comitè d'Avaluació del FSE (i en el seu cas FEDER) 

Comitè de Seguiment del PO FSE (i en el seu cas FEDER) 

GERIP 

Informe d'Execució Anual el 2021  

Cost 21.780 € IVA inclòs 

  

http://www.empleo.gob.es/uafse/es/index.html
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/estudis_avaluacions.html
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/estudis_avaluacions.html
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Fitxa Avaluació 5 

ASPECTES DE 
L'AVALUACIÓ 

DESCRIPCIÓ 

Identificador 
POCAT.EV.05.RESUMEN.2023 
 

Nom complet 

de l'avaluació 
Resum de les conclusions de les avaluacions del període 

Responsable 

de l'avaluació 

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya 

Àmbit 

territorial 
Regional 

Període a què 

es refereix 
2014-2020 

Fons 

participants 
FSE 

Programa 

Operatiu 
PO FSE 2014-2020 CATALUNYA 

Temàtica Ocupació, Inclusió Social, Educació, Investigació, Informació i Comunicació. 

Les preguntes 

d'avaluació 

Aquesta avaluació es pregunta per: 

 Les principals conclusions de les avaluacions realitzades sobre el PO al llarg del període. 

Aquestes qüestions podran ser adaptades i ser plantejades amb més detall al document tècnic de referència per a la 

implementació de l'avaluació. 

Metodologies 
Revisió i anàlisi documental 

Entrevistes i, en el seu cas, focus group 

Dades 
En aquest cas, la font de dades són: 

 Les avaluacions realitzades del PO al llarg del període 

Data d'inici Juliol 2022 

Data 

d'acabament 
Desembre 2022 (6m) 

Sistema de 

gestió de 

l'avaluació 

CCAA o contractació externa 

Difusió i 

utilització de 

resultats 

Pàgina web de l'UAFSE (http://www.empleo.gob.es/uafse/es/index.html)  

Pàgina web de l'Organisme Intermedi 
(https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/estudis_avaluacions.html) 

Comitè d'Avaluació del FSE 

Comitè de Seguiment del PO 

Cost 48.400 IVA inclòs 

 

http://www.empleo.gob.es/uafse/es/index.html
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/soc/estudis_avaluacions.html
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ANNEXOS: 

Els annexos que s'inclouen a continuació d'aquest capítol presenten informació bàsica d'interès, que podrà 

ser utilitzada en les diferents avaluacions programades, per facilitar la seva estructuració. 

 

Àmbit Annexos Contingut 

Coneixement bàsic 

del PO i del seu 

sistema d'indicadors 

Annex I: Resum de l'estructura i 

lògica d'intervenció 

Visió esquemàtica global del Programa Operatiu. Ofereix una visió 
esquemàtica global del Programa Operatiu, els indicadors d'execució 
(productes) i resultats que inclou el Sistema d'Indicadors del PO, 
assenyalant aquells en els es ha fixat un valor objectiu per als Objectius 
Específics. És a dir, proporciona un esquema general de les informacions 
que han d'abordar les avaluacions (depenent del seu abast). 

Annex II: Lògica d'Intervenció 

de les Prioritats d'Inversió 

Ofereix una visió esquemàtica global del Programa Operatiu, els 
indicadors d'execució (productes) i resultats que inclou el Sistema 
d'Indicadors del PO, i assenyala els qual s’ha fixat un valor objectiu per als 
Objectius Específics.  
És a dir, proporciona un esquema de les informacions que han d'abordar 
les avaluacions (depenent del seu abast) 

Suport al 

desenvolupament de 

les avaluacions. 

Sistematització 

d'informacions 

bàsiques 

Annex III: Preguntes bàsiques 

de les avaluacions relatives a 

productes (execució) i resultats 

Assenyala, tant per Prioritats d'Inversió (A) com per Objectius Específics 
(B), els indicadors que tenen objectius quantificats per a 2023. En incloure 
les dades previstes, proporcionen informació de base per valorar  el que 
s’ha aconseguit en el moment de l'avaluació. També informa de les fonts 
de què s'obtindran aquestes dades. 

Annex IV: Taules de Despesa 

Programada per Actuacions i 

Objectius Específics 

Indica la despesa total que es preveu en cada actuació, agrupada per 
Objectius Específics (i Prioritats d'Inversió). Proposa una columna perquè 
en les avaluacions es vagin incloent-hi les despeses certificades, i 
s'obtingui la ràtio d'execució en cada cas (despesa certificat/despesa 
programada) per facilitar la valoració de la seva eficàcia. 

Annex V: Proposta de model 

per al càlcul de l'eficàcia en 

productes i resultats, per 

Actuacions, SENT i PI 

En aquest annex s'inclouen, per a les diferents Actuacions (amb la 
possibilitat d'agrupar-les per Objectius Específics i Prioritats d'Inversió) els 
valors Fita (2023) i els Valors de Referència. A la columna Valor Observat, 
s'inclouran, en cada avaluació, els resultats obtinguts, el que permetrà 
conèixer fins a quin punt s'han complert els objectius previstos. Els 
indicadors es troben desglossats per sexe quan la informació es refereix a 
persones.  
Reflecteix, per tant, la informació quantitativa bàsica general que hauran 
d'aportar les avaluacions del PO, i facilita un format de presentació 
homogeni. Juntament amb aquesta informació bàsica, les avaluacions 
hauran de completar altres dades, depenent dels seus objectius i abast.  

Annex VI: Proposta de model 

per al càlcul de l'eficiència per 

Objectiu Específic (A) i per 

Actuacions (B) 

Conté la despesa programada a 2023 juntament amb la Meta de 
l'indicador (de productivitat o resultat), identificant el cost unitari 
programat. La inclusió en la taula de la despesa real observada i del valor 
de l'indicador (persones que han participat o aconseguit un resultat...) 
permet visualitzar les possibles diferències entre l'eficiència esperada i 
aconseguida. El vessant B presenta un desglossament més , per a 
actuacions, mentre que l'esquema A agrupa aquests càlculs per Objectius 
Específics. 

Suport al Comitè de 

Seguiment / 

Organisme Intermedi 

Annex VII: Llista de verificació 

bàsica per valorar la qualitat 

dels informes i lliurables de les 

avaluacions 

Inclou les preguntes que s'hauran de fer els responsables de les 
avaluacions per donar per vàlida i qualificar les avaluacions realitzades. 
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ANNEX I – RESUMEIXEN ESTRUCTURA I LÒGICA D'INTERVENCIÓ DEL PROGRAMA OPERATIU FSE 2014-2020 DE CATALUNYA 

Esquema general de l'estructura del Programa Operatiu FSE 2014-2020 de Catalunya 

Sistema Indicadors POCLM 

 

EIX 
PRIORITARI 

2 A: 
Inclusió 
Social 

EO01 ER01 
PI 9.1 La Inclusió activa, en particular amb vista a fomentar la 
igualtat d'oportunitats, la participació activa i la millora de 
l'ocupabilitat. 

SENT 9.1.1 Millorar la inserció persones en situació o risc exclusió 
social 

EO01 
ER39 
ER40 

SENT 9.4.1 Mejorar l'accessibilitat a serveis d'atenció sanitària, 
socials i d'orientació, formació i educació. 

PI 9.4 Accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat 

EO01 ER12 
SENT 9.5.2 Augmentar contractació i mantenir en l'ocupació les 
persones en situació o risc d'exclusió social. 

PI 9.5 Formació Professional en empreses socials i promoció de 
l'economia social i solidària. 

 

PI 10.3 Millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent SENT 10.3.1 Aprenentatge permanent en TIC i Idiomes 

EIX 
PRIORITARI 

3 A: 
Educació/ 
Formació 

CO05 
 

EO40 

- 
CR03 
ER38 

 

EIX 
PRIORITARI 1 

A: 
Ocupació 

PI 8.1 Accés a l'ocupació per part de demandants d'ocupació de 
persones inactives. 

SENT 8.1.2 Adquisició/Actualització competències professionals 

  

SENT 8.1.3 Augmentar la contractació de caràcter estable 

SENT 8.1.5 Adquisició experiència professional 

SENT 8.1.1 Orientació professional / activació població inactiva CO01 CR04 

CO01 CR03 

CO03 CR04 

CO01 CR04 

PI 8.4 Igualtat entre homes i dones en tots els àmbits. 
SENT 8.4.2 (Re) integrar i mantenir al mercat laboral les persones 
amb dependents al seu càrrec. 

EO02 ER02 

PI 8.3 Promoure el treball per compte propi, l'esperit 
empresarial i la creació d'empreses 

SENT 8.3.1 Augmentar les competències emprenedores i incrementar 
el nombre d'empreses i iniciatives de treball per compte propi CO01 CR04 

PI 8.7 Modernització d'institucions del mercat de treball i millora 
de la resposta a les necessitats del mercat laboral.  

SENT 8.7.1 Millorar la qualitat i resposta de les institucions a través de 
la seva modernització. 

EO37 
EO38 
EO39 

ER35 
ER36 
ER37 
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Indicadors de productivitat o resultats seleccionats al PO FSE 14-20 en els quals s'ha fixat un valor 
objectiu 

Tipus Codi Títol de l'indicador 
Objectius 
Específics 

P
ro

d
u

ct
iv

it
at

 

C
o

m
u

n
s CO01 Aturats, inclosos els de llarga durada 8.1.1 / 8.1.2 / 8.1.5 / 8.3.1 

CO03 Persones inactives 8.1.3 

CO05 Persones amb ocupació, incloses els treballadors per compte propi 10.3.1 

Es
p

e
cí

fi
cs

 

EO01 Participants en situació o risc d'exclusió social 9.1.1 / 9.4.1/ 9.5.2 

EO02 
Entitats públiques o privades assessorades per implementar mesures o plans 
d'igualtat 

8.4.2 

EO37 
Nombre de desenvolupaments informàtics vinculats al Sistema d'Informació 
Comuna 

8.7.1 

EO38 Participants pertanyents a les institucions del mercat de treball 8.7.1 

EO39 
Nombre de projectes de modernització dirigits als agents del sistema d'ocupació 
de Catalunya 

8.7.1 

EO40 Participants en formació per a l'accés a nous nivells educatius 10.3.1 

AT01 Verificacions in situ AT 1 

AT02 Estudis i avaluacions relacionades amb el programa operatiu AT 2 

AT05 
Accions d'informació i comunicació incloses en l'Estratègia de Comunicació 2014-
2020 

AT 3 

R
e

su
lt

at
s 

C
o

m
u

n
s CR03 Participants que obtenen una qualificació després de la seva participació 8.1.2 / 10.3.1 

CR04 
Participants que obtenen una ocupació, inclosa per compte propi, després de la 
seva participació 

8.1.1 / 8.1.3 / 8.1.5 / 
8.3.1 

Es
p

e
cí

fi
cs

 

ER01 
Participants en situació o risc d'exclusió social, que busquen feina, s'integren als 
sistemes d'educació o formació, obtenen una qualificació o obtenen una 
ocupació, inclosa per compte propi, després de la seva participació 

9.1.1 

ER02 Entitats públiques o privades que han desenvolupat mesures d'igualtat de gènere 8.4.2 

ER12 
Participants en situació o risc d'exclusió social que mantenen la seva ocupació en 
entitats d'economia social. 

9.5.2 

ER35 Nombre d'usuaris del Sistema d'Informació Comuna. 8.7.1 

ER36 
Participants pertanyents a les institucions del mercat de treball que han reforçat 
les seves capacitats.  

8.7.1 

ER37 
Percentatge d'inserció assolit per les institucions del mercat de treball com a 
conseqüència de les mesures de modernització. 

8.7.1 

ER38 Participants que poden accedir a un nou nivell educatiu 10.3.1 

ER39 
Participants que han obtingut una valoració socioeducativa positiva després de 
la seva participació 

9.4.1 

ER40 Participants que finalitzen l'acció 9.4.1 

ATR1 Percentatge de despesa cobert per verificacions in-situ AT 1 

ATR2 
Percentatge de recomanacions proposades en les avaluacions realitzades, que 
són ateses 

AT 2 

ATR3 
Percentatge de col·lectiu del programa operatiu que coneixen les actuacions 
cofinançades gràcies a les campanyes. 

AT 3 
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ANNEX II.- LÒGICA D'INTERVENCIÓ DE LES PRIORITATS D'INVERSIÓ 

Prioritat d'Inversió 8.1 Accés a l'ocupació per part de les demandants d'ocupació i de les persones inactives, inclosa els aturats de llarga durada 

Debilitats DAFO15 D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D14, D15, D19 

Objectiu Específics Actuacions previstes Resultats esperats 

8.1.1 
Millorar l'ocupabilitat de les persones 
aturades i/o demandants d'ocupació a 
través de l'orientació professional, així 
com impulsar l'activació de la població 
activa 

 Programa d'orientació. 

 Espais de recerca d'ocupació. 

Les accions definides en aquest objectiu específic estan dirigides a millorar 
l'ocupabilitat i l'eficàcia de la recerca d'ocupació de les persones aturades, així com 
millorar l'adequació de l'oferta d'ocupació a les necessitats del mercat laboral. 
Amb l'aportació comunitària es pretenen aconseguir els següents resultats: 
 Proporcionar recursos a les persones aturades perquè es puguin situar en una 

millor posició per a la recerca d'ocupació. 
 Desenvolupar estratègies per part de les persones aturades per millorar les 

seves competències professionals. 
 Detectar oportunitats i posar en marxa iniciatives d'autoocupació per part de 

les persones aturades. 
 Incrementar l'accés al mercat de treball de les persones aturades, en particular 

d'aquelles que portin més temps en situació d'atur. 

8.1.2 
Millorar l'ocupabilitat especialment de les 
persones aturades i/o demandants 
d'ocupació, a través de l'adquisició i/o 
actualització de competències 
professionals. 

 Programació dels Centres d'Innovació i 

Formació. 

 Formació professional per a l'ocupació. 

Les accions definides en aquest objectiu específic estan dirigides a millorar 
l'ocupabilitat de les persones aturades i inactives, així com d'un petit percentatge 
de persones ocupades que desitgin millorar la seva ocupabilitat a través de la 
formació. 
Amb l'aportació comunitària es pretenen aconseguir els següents resultats: 
 Millorar les competències professionals de les persones, especialment de les 

aturades, per mitjà de la formació professional per a l'ocupació. 
 Millorar l'ocupabilitat i la inserció laboral de les persones, especialment de les 

aturades. 

   

                                                 
15 Veure document del Programa Operatiu de FSE 2014-2020 de Catalunya, Sección1, epígraf 1.1.1 de descripció de l'estratègia del programa, apartat– Anàlisi DAFO sobre la qual es basa la selecció de reptes per al 
PO. 
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Prioritat d'Inversió 8.1 Accés a l'ocupació per part de les demandants d'ocupació i de les persones inactives, inclosa els aturats de llarga durada 

8.1.3 
Augmentar la contractació de caràcter 
estable de les persones aturades i/o 
demandants d'ocupació, incloent les 
persones aturades de llarga durada i 
aquelles de més edat. 

Ajuts a universitats, centres d'investigació i fundacions 

hospitalàries per contractar personal investigador novell 

Les accions definides en aquest objectiu específic estan dirigides a augmentar la 
contractació estable de les persones aturades o inactives. 
Així, es pretenen obtenir els següents resultats amb l'ajuda del finançament 
comunitari: 
 Que les persones adquireixin competències professionals concretes sobre les 

que existeixi una demanda concreta de contractació per part de les empreses, 
vinculat a un compromís de contractació. 

 Incorporar i dotar d'estabilitat als llocs de treball relacionats amb els projectes 
d'investigació i desenvolupament i promoure la qualitat tant de l'ocupació com 
de la mateixa investigació. 

8.1.5 
Millorar l'ocupabilitat de les persones 
aturades o inactives, especialment 
d'aquelles amb més dificultats d'accés al 
mercat laboral, per mitjà de l'adquisició 
d'experiència professional, inclosa les 
iniciatives locals d'ocupació. 

Programes mixtos que combinin l'experiència professional 

i la formació per tal d'afavorir la inserció laboral. 

Les accions definides en aquest objectiu específic són dirigides a millorar de 
l'ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb 
més dificultats d'accés al mercat laboral facilitant la seva inserció laboral. 
Amb l'aportació comunitària es pretenen aconseguir els resultats següents: 
 Que les persones aturades de llarga durada recuperin hàbits laborals i 

adquireixin experiències professionals, reforçades amb formació específica per 
a l'ocupació que exerceixen, a fi d'aconseguir el seu retorn al mercat de treball. 

 Millorar les competències dels joves amb baixa qualificació, consolidar la seva 
formació i que entrin en contacte amb el mercat laboral a través de contractes 
de formació. 

 Que els territoris donin suport a les seves iniciatives locals per aconseguir una 
ocupació estable i de qualitat gràcies a les seves potencialitats endògenes. 
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Prioritat d'Inversió 
8.3 El treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses, inclosa les microempreses i les petites i mitjanes empreses 
innovadores 

Debilitats DAFO16 D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15 

Objectiu Específics Actuacions previstes Resultats esperats 

8.3.1 
Augmentar les competències 
emprenedores i incrementar el nombre 
d'empreses i iniciatives de treball per 
compte propi sostenibles creades, i 
millorar la qualitat i l'eficiència dels serveis 
de suport i de consolidació. 

Projectes de suport a l'emprenedoria, al treball 

autònom i a l'economia social i cooperativa. 

Les accions definides en aquest objectiu específic es dirigeixen a promoure 
l'emprenedoria, el treball autònom, així com l'economia social i cooperativa. 
Amb l'aportació comunitària es pretenen aconseguir els següents resultats: 
 Creació, desenvolupament i creixement dels negocis de les persones emprenedores, 

comptant amb el suport institucional i els recursos i serveis que necessiten. 
 Dotar d'una segona oportunitat les persones empresàries les empreses de les quals 

es trobin en fallida o hagin tancat. 
 Donar noves oportunitats a les persones autònomes que hagin cessat en la seva 

activitat o no disposin de cap prestació econòmica. 
 Donar suport a la millora de l'estabilitat dels llocs de treball en les empreses socials 

(cooperatives, societats laborals, fundacions, associacions sense ànim de lucre, etc.). 

 

  

                                                 
16 Veure document del Programa Operatiu de FSE 2014-2020 de Catalunya, Sección1, epígraf 1.1.1 de descripció de l'estratègia del programa, apartat – Anàlisi DAFO sobre la qual es basa la selecció de reptes per al 
PO. 
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Prioritat d'Inversió 
8.4 La igualtat entre homes i dones en tots els àmbits, inclosa l'accés a l'ocupació, la progressió en la carrera professional, la conciliació de la 
vida laboral i la vida privada i la promoció d'igual remuneració per igual  

Debilitats DAFO17 D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15 

Objectiu Específics Actuacions previstes Resultats esperats 

8.4.2 
(Re) integrar i mantenir al mercat laboral 
les persones amb dependents al seu 
càrrec, a través de mesures de conciliació 
de la vida personal i laboral, i fomentar la 
igualtat de gènere en l'àmbit formatiu, 
educatiu i laboral. 

Accions que contribueixin a fomentar la igualtat 

entre dones i homes en l'ocupació, les relacions 

laborals i la qualitat de l'ocupació. 

Les accions definides en aquest objectiu específic estan dirigides a fomentar la igualtat 
entre dones i homes en l'ocupació, les relacions laborals i la qualitat de l'ocupació. 
Amb l'aportació comunitària es pretenen aconseguir els següents resultats: 
 Reduir la distància entre les taxes d'activitat i ocupació masculina i femenina. 
 Incrementar el nombre d'empreses que apliquin mesures de conciliació. 
 Augmentar el nombre d'empreses que implantin plans d'igualtat. 
 Augmentar el nombre d'empreses que integrin la perspectiva de gènere als seus 

procediments. 

 

  

                                                 
17 Veure document del Programa Operatiu de FSE 2014-2020 de Catalunya, Sección1, epígraf 1.1.1 de descripció de l'estratègia del programa, apartat – Anàlisi DAFO sobre la qual es basa la selecció de reptes per al 
PO. 
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Prioritat d'Inversió 
8.7 La modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, i la millora de la resposta a les 
necessitats del mercat laboral, també a través de mesures que augmentin la mobilitat laboral transnacional, així com a través de programes 
de mobilitat i una millor cooperació entre institucions i parts interessades corresponents 

Debilitats DAFO18 D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15 

Objectiu Específics Actuacions previstes Resultats esperats 

8.7.1 
Millorar la qualitat i resposta de les 
institucions del mercat de treball i la seva 
coordinació en l'àmbit nacional i 
autonòmic a través de la seva 
modernització, incloent la creació de les 
estructures necessàries per a la 
implantació dels sistemes de Garantia 
Juvenil. 

 Sistemes d'informació comuna. 

 Programa d'agents d'ocupació. 

 Accions vinculades al desenvolupament i 

implantació d'estratègies territorials. 

Les accions definides en aquest objectiu específic estaran encaminades a la 
modernització del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i del Sistema d'Ocupació de 
Catalunya desenvolupant la informació necessària i millorant els serveis oferts. 
Amb l'aportació comunitària es pretén aconseguir els resultats següents: 
 Disposar d'una nova cartera de serveis del Sistema d'Ocupació de Catalunya adaptats 

a les necessitats de les empreses i de les persones usuàries i, amb això, millorar 
l'ocupabilitat de les persones, elevar els índexs d'inserció, incrementar la motivació 
de les persones i la seva actitud activa davant de la recerca d'ocupació i fer de la 
prospecció empresarial, de la gestió de la intermediació per competències i del 
suport a l'emprenedor l'eix vertebrador dels serveis a les empreses. 

 Disposar d'una metodologia consolidada i estesa a tot el territori per a la 
identificació dels factors d'ocupabilitat de les persones que permeti adaptar els 
serveis a les necessitats dels diferents col·lectius. 

 Disposar dels sistemes d'informació necessaris per al bon funcionament del Sistema 
d'Ocupació de Catalunya, basats en l'historial ocupacional compartit, la cartera de 
serveis comuna, els agents i els instruments de gestió. 

 Disposar d'un sistema públic d'intermediació flexible, proactiu, de qualitat, dinàmic, 
eficaç i mesurable, que doni resposta a les necessitats actuals i futures del mercat de 
treball català, ampliant i millorant els canals d'intermediació, millorant el model 
d'informació disponible per a la intermediació,  a les empreses, etc. 

 Tenir un coneixement més gran de les necessitats de les empreses per tal 
d'incrementar quantitativament i qualitativament els serveis dirigits a elles. 

 Disposar d'un nou model de gestió territorial com a element clau de la governança 
dels serveis ocupacionals públics basat en la concertació entre administracions i 
agents econòmics i socials, així com d'una metodologia de treball en l'àmbit 
territorial, a partir de les experiències consolidades de programes i iniciatives 

                                                 
18 Veure document del Programa Operatiu de FSE 2014-2020 de Catalunya, Sección1, epígraf 1.1.1 de descripció de l'estratègia del programa, apartat – Anàlisi DAFO sobre la qual es basa la selecció de reptes per al 
PO. 
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Prioritat d'Inversió 
8.7 La modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, i la millora de la resposta a les 
necessitats del mercat laboral, també a través de mesures que augmentin la mobilitat laboral transnacional, així com a través de programes 
de mobilitat i una millor cooperació entre institucions i parts interessades corresponents 

preexistents de concertació territorial. 
 Intervenir en els territoris d'acord amb el nou model de gestió territorial i 

implementar les actuacions derivades de les estratègies territorials (estratègies, 
plans o altres instruments de planificació territorial fruit de la concertació). 

 Disposar d'experiències innovadores i experimentals que contribueixin a la 
implementació i extensió del model de concertació. 
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Prioritat d'Inversió 
9.1 La inclusió activa, també amb vista a promoure la igualtat d'oportunitats, així com la participació activa i la millora de la possibilitat de 
trobar una feina 

Debilitats DAFO19 D15, D16, D17 

Objectiu Específics Actuacions previstes Resultats esperats 

9.1.1 
Millorar la inserció sociolaboral de 
persones en situació o risc d'exclusió 
social, a través de l'activació i d'itineraris 
integrats i personalitzats d'inserció. 

 Itineraris d'inserció per a usuaris de la renda 

mínima d'inserció. 

 Borsa de treball del Centre d'Iniciatives de 

Reinserció de persones privades de llibertat. 

 Programa Mixt Treball i Formació d'usuaris de la 

renda mínima d'inserció. 

 Programa d'inserció laboral per a persones amb 

discapacitat (servei integral d'orientació, 

acompanyament i suport a la inserció). 

Les accions definides en aquest objectiu específic proven de promoure 
l'increment de la inserció laboral i la millora de l'ocupabilitat dels col·lectius més 
desfavorits o en risc d'exclusió social que tenen més dificultats d'inserció laboral. 
Amb l'aportació comunitària es pretenen aconseguir els següents resultats: 
 Millorar l'ocupabilitat dels col·lectius amb dificultats d'inserció laboral, en 

particular, de les persones perceptores de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), 
les persones amb discapacitat, les persones amb trastorns de salut mental, 
les persones sota mesures judicials i qualsevol altre col·lectiu en risc de 
pobresa o exclusió social. 

 Incrementar la inserció laboral dels col·lectius més desfavorits, a través 
d'empreses d'inserció, del suport a la contractació d'empreses ordinàries o 
per mitjà de qualsevol altra fórmula empresarial que afavoreixi la seva 
inserció. 

 

  

                                                 
19 Veure document del Programa Operatiu de FSE 2014-2020 de Catalunya, Sección1, epígraf 1.1.1 de descripció de l'estratègia del programa, apartat– Anàlisi DAFO sobre la qual es basa la selecció de reptes per al 
PO. 
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Prioritat d'Inversió 9.4 L'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclòs els serveis sanitaris i socials d'interès general 

Debilitats DAFO20 D15, D16, D17 

Objectiu Específics Actuacions previstes Resultats esperats 

9.4.1 
Millorar l'accessibilitat de les persones 
més vulnerables a serveis d'atenció 
sanitària, socials i d'orientació, formació i 
educació, incloent l'eliminació dels 
estereotips. 

 Programes d'emancipació de la vida adulta. 

 Programa d'acollida a persones immigrants. 

Les accions definides en aquest objectiu específic han de perseguir que les 
persones més vulnerables disposin de recursos específics per facilitar la seva 
integració social. 
Amb l'aportació comunitària es pretenen aconseguir els següents resultats: 
 Que alguns grups especialment desfavorits com són els joves tutelats i 

extutelats o els immigrants nouvinguts, disposin de serveis socials 
especialitzats a fi de proporcionar-los recursos que garanteixin la seva 
autonomia, inclusió social i que permetin evitar el risc de pobresa en el futur. 

 

 

 

  

                                                 
20 Veure document del Programa Operatiu de FSE 2014-2020 de Catalunya, Sección1, epígraf 1.1.1 de descripció de l'estratègia del programa, apartat– Anàlisi DAFO sobre la qual es basa la selecció de reptes per al 
PO. 



Pla d'Avaluació Específic del Programa Operatiu FSE 2014-2020 de Catalunya 

 

 
 

 

54 

 

 

Prioritat d'Inversió 
9.5 Foment de l'emprenedoria social i de la integració a través de la formació professional en empreses socials i la promoció de l'economia 
social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 

Debilitats DAFO21 D15, D16, D17 

Objectiu Específics Actuacions previstes Resultats esperats 

9.5.2 
Augmentar la contractació i mantenir en 
l'ocupació les persones pertanyents a 
col·lectius en situació o risc d'exclusió 
social per part d'entitats de l'economia 
social. 

Ajuts a les empreses d'inserció (inscrites en el registre 

corresponent) tant per a la contractació de persones en 

risc d'exclusió com per als tècnics d'acompanyament que 

els donen suport. 

Les accions definides en aquest objectiu específic estaran dirigides a  a les empreses 
d'inserció social, les cooperatives d'iniciativa social, els centres especials d'ocupació i 
altres entitats del tercer sector orientades a fomentar la inclusió social de les 
persones en situació o risc d'exclusió social i/o persones amb discapacitat. 
Els resultats esperats són els següents: 
 Incrementar i/o mantenir l'ocupació en empreses d'inserció. 
 Acompanyar les persones amb discapacitat amb tècnics d'inserció o un altre 

tipus de serveis per al treball amb suport. 

 

 

  

                                                 
21 Veure document del Programa Operatiu de FSE 2014-2020 de Catalunya, Sección1, epígraf 1.1.1 de descripció de l'estratègia del programa, apartat – Anàlisi DAFO sobre la qual es basa la selecció de reptes per al 
PO. 
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Prioritat d'Inversió 
10.3 La millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en estructures formals, no formals i informals i dels 
coneixements, les competències professionals i les capacitats dels treballadors, així com la promoció d'itineraris d'aprenentatge flexibles, també a través 
de l'orientació professional i la convalidació de les competències adquirides 

Debilitats DAFO22 D02, D03, D20, D21 

Objectiu Específics Actuacions previstes Resultats esperats 

10.3.1 
Millorar les capacitats i 
aprenentatge permanent 
dels participants, entre altres 
competències en matèria de 
TIC i idiomes. 

- Escola d'adults: TIC i idiomes. 

- Escola d'adults: Accés al sistema educatiu de referència. 

- Pla de formació centres penitenciaris. 

Les accions definides en aquest objectiu específic han de perseguir augmentar els nivells 
educatius i la capacitació facilitant l'aprenentatge i l'accés a estudis de nivell superior. 
Amb l'aportació comunitària es pretenen aconseguir els resultats següents: 
 Impulsar l'aprenentatge permanent en tots els grups d'edat i especialment en les 

persones adultes. 
 Augmentar la població titulada en ESO o que pugui accedir al batxillerat, a cicles 

formatius de grau mitjà i superior i a la universitat. 
 Incorporar l'ús de les TIC en les persones adultes. 
 Incrementar el coneixement d'idiomes en la població. 

 
 

                                                 
22 Veure document del Programa Operatiu de FSE 2014-2020 de Catalunya, Sección1, epígraf 1.1.1 de descripció de l'estratègia del programa, apartat – Anàlisi DAFO sobre la qual es basa la selecció de reptes per al 
PO. 
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ANNEX III – PROPOSTES DE PREGUNTES REFERIDES A PRODUCTES I RESULTATS.  

A) Proposta de quadre sobre les preguntes referides a productes segons els indicadors del PO 

de Catalunya per Prioritat d'Inversió 

Qüestions de l'avaluació 

Valor previst 2023 
**** Font de dades 

H M Total 

Prioritat d'Inversió 8.1 Accés a l'ocupació per part dels demandants d'ocupació i de les persones inactives, inclosos els 
aturats de llarga durada 

S'ha progressat en el grau previst a l'indicador (CO01)- Aturats, 
inclòs els de llarga durada? 

121.809 128.692 250.501 
Estadística basada 

en històrics  

S'ha progressat en el grau previst a l'indicador (CO03)- Persones 
inactives? 

568 667 1.235 
Estadística basada 

en històrics 

Prioritat d'Inversió 8.3 Promoure el treball per compte propi, l'esperit empresarial i la creació d'empreses. 

S'ha progressat en el grau previst a l'indicador (CO01)- Aturats, 
inclosos els de llarga durada? 

30.922 26.887 57.809 
Estadística basada 

en històrics 

Prioritat d'Inversió 8.4 Igualtat entre homes i dones en tots els àmbits 

S'ha progressat en el grau previst a l'indicador (EO02)-Entitats 
públiques o privades assessorades per implementar mesurades 
o plans d'igualtat? 

- - 680 
Estadística basada 

en històrics 

Prioritat d'Inversió 8.7 Modernització d'institucions del mercat de treball i millora de la resposta a les necessitats del 
mercat laboral, també amb mesures de mobilitat laboral transnacional 

S'ha progressat en el grau previst a l'indicador (EO37)-Nombre 
desenvolupaments informàtics vinculats al Sistema Informació 
Comú? 

- - 12 
Estadística basada 

en històrics 

S'ha progressat en el grau previst a l'indicador (EO38)-
Participants pertanyents a les institucions del mercat de treball? 

312 472 784 
Estadística basada 

en històrics 

S'ha progressat en el grau previst a l'indicador (EO39)-Nº 
projectes de modernització dirigits als agents del sistema 
d'ocupació de Catalunya? 

- - 21 
Estadística basada 

en històrics 

Prioritat d'Inversió 9.1 La inclusió activa, en particular amb vista a fomentar la igualtat d'oportunitats, la participació 
activa i la millora de l'ocupabilitat 

S'ha progressat en el grau previst a l'indicador (EO01)-
Participants en situació o risc d'exclusió social? 

36.776 29.076 65.852 
Estadística basada 

en històrics 

Prioritat d'Inversió 9.4 Accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat 

S'ha progressat en el grau previst a l'indicador (EO01)-
Participants en situació o risc d'exclusió social? 

18.527 18.278 36.805 
Estadística basada 

en històrics 

Prioritat d'Inversió 9.5 Formació professional en empreses socials i promoció de l'economia social i solidària 

S'ha progressat en el grau previst a l'indicador (EO01)-
Participants en situació o risc d'exclusió social? 

3.023 2.337 5.360 
Estadística basada 

en històrics 

Prioritat d'Inversió 10.3 Millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent 

S'ha progressat en el grau previst a l'indicador (CO05)-Persones 
amb ocupació, inclosos els treballadors per compte propi? 

50.584 80.554 131.138 
Estadística basada 

en històrics 

S'ha progressat en el grau previst a l'indicador (EO40)-
Participants en formació per a accés a nous nivells educatius? 

43.833 55.180 99.013 
Estadística basada 

en històrics 
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B) - Proposta de quadre sobre les preguntes referides a resultats segons els indicadors del PO 

de Catalunya per Objectiu Específic 

 

ID Indicador 

Valor previst 2023 
**** Font de 

dades  
H M T 

Prioritat d'Inversió 8.1 Accés a l'ocupació per part dels demandants d'ocupació i de les persones inactives, inclosos els 
aturats de llarga durada 

SENT 
8.1.1 

S'està produint l'augment esperat a l'indicador de resultat (CR04)-
Participants ATURATS que obtenen una ocupació, inclosa per 
compte propi després de la seva participació? 

16.368 18.836 35.204 
Estadística 
basada en 
històrics 

SENT 
8.1.2  

S'està produint l'augment esperat a l'indicador de resultat (CR03) 
Participants ATURATS que obtenen una qualificació després de la 
seva participació? 

10.395 4.921 15.316 
Estadística 
basada en 
històrics 

SENT 
8.1.3 

S'està produint l'augment esperat a l'indicador de resultat (CR04) 
Persones INACTIVES que obtenen una ocupació, inclosa per compte 
propi després de la seva participació? 

437 472 909 
Estadística 
basada en 
històrics 

SENT 
8.1.5 

S'està produint l'augment a l'indicador de resultat (CR04) 
Participants ATURATS que obtenen una ocupació, inclosa per 
compte propi després de la seva participació? 

901 584 1.485 
Estadística 
basada en 
històrics 

Prioritat d'Inversió 8.3 Promoure el treball per compte propi, l'esperit empresarial i la creació d'empreses 

SENT 
8.3.1 

S'està produint l'augment esperat a l'indicador de resultat (CR04) 
Participants ATURATS que obtenen una ocupació, inclosa per 
compte propi després de la seva participació? 

5.884 4.880 10.764 
Estadística 
basada en 
històrics 

Prioritat d'Inversió 8.4 Igualtat entre homes i dones en tots els àmbits 

SENT 
8.4.2 

S'està produint l'augment esperat a l'indicador de resultat (ER02) 
Entitats públiques o privades que han desenvolupat mesures 
d'igualtat de gènere? 

- - 340 
Estadística 
basada en 
històrics 

Prioritat d'Inversió 8.7 Modernització d'institucions del mercat de treball i millora de la resposta a les necessitats del 
mercat laboral, també amb mesures de mobilitat laboral transnacional 

SENT 
8.7.1 

S'està produint l'augment esperat a l'indicador de resultat (ER35) 
Nombre d'usuaris del Sistema d'Informació Comuna? 

560 1.190 1.750 
Estadística 
basada en 
històrics 

SENT 
8.7.1 

S'està produint l'’augment esperat a l'indicador de resultat (ER36) 
Participants pertanyents a les institucions del mercat de treball que 
han reforçat les seves capacitats? 

134 202 336 
Estadística 
basada en 
històrics 

SENT 
8.7.1 

S'està produint l'augment esperat a l'indicador de resultat (ER37) 
Percentatge d'inserció assolit per les institucions del mercat de 
treball com a conseqüència de les mesures de modernització? 

- - 11% 
Estadística 
basada en 
històrics 

Prioritat d'Inversió 9.1 La inclusió activa, en particular amb vista a fomentar la igualtat d'oportunitats, la participació 
activa i la millora de l'ocupabilitat 

SENT 
9.1.1 

S'està produint l'augment esperat a l'indicador de resultat (ER01) 
Participants en situació o risc d'exclusió social que busquen feina, 
s'integren als sistemes d'educació o formació, obtenen una 
qualificació o obtenen una ocupació, inclosa per compte propi, 
després de la seva participació? 

14.554 7.403 21.957 
Estadística 
basada en 
històrics 
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Prioritat d'Inversió 9.4 Accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat 

9.4.1 
S'està produint l'augment esperat a l'indicador de resultat (ER39) 
Participants que han obtingut una valoració socioeducativa positiva 
després de la seva participació? 

1.820 1.155 2.975 
Estadística 
basada en 
històrics 

9.4.1 
S'està produint l'augment esperat a l'indicador de resultat (ER40) 
Participants que finalitzen l'acció? 

14.661 14.088 28.749 
Estadística 
basada en 
històrics 

Prioritat d'Inversió 9.5 Formació professional en empreses socials i promoció de l'economia social i solidària 

9.5.2 
S'està produint l'augment esperat a l'indicador de resultat (ER12) 
Participants en situació o risc d'exclusió social que mantenen la seva 
ocupació en entitats d'economia social? 

1.347 1.172 2.519 
Estadística 
basada en 
històrics 

Prioritat d'Inversió 10.3 La millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge [permanent...] 

SENT 
10.3.1 

S'està produint l'augment esperat a l'indicador de resultat (CR03) 
Participants que obtenen una qualificació després de la seva 
participació? 

23.582 38.165 61.747 
Estadística 
basada en 
històrics 

SENT 
10.3.1 

S'està produint l'augment esperat a l'indicador de resultat (ER38) 
Participants que poden accedir a un nou nivell educatiu? 

34.760 34.548 69.308 
Estadística 
basada en 
històrics 

*** Fita 2023 o l'objectiu intermedi que s'identifiqui com a mesura adequada per  mesurar els resultats el 2016 o 2018.  
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ANNEX IV – DESPESA PROGRAMADA PER ACTUACIONS I OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Proposta de quadre per al càlcul de l'eficàcia en recursos financers segons despesa programada 

per Actuació i Objectiu Específic al PO FSE 14-20 

Eix PI SENT Actuacions 
Despesa 

programada (P) 

Despesa 
certificada 

(C)  

Grau 
d'Execució 

(C/pàg) 

1 

8.1 

8
.1

.1
 8.1.1.1 Programa orientació 20.476.043,28 €   % 

8.1.1.2 Espais de recerca de feina 9.953.632,15 €   % 

TOTAL SENT 8.1.1 30.429.675,43 € 0,00 € % 

8
.1

.2
 8.1.2.1 Programació dels Centres d'Innovació i Formació  10.427.614,63 €   % 

8.1.2.2 Formació professional per a l'ocupació 23.699.124,16 €   % 

TOTAL SENT 8.1.2 34.126.738,79 € 0,00 € % 

8
.1

.3
 8.1.3.1 Ajuts a universitats centre d'investigació i fundacions 

hospitalàries per contractar personal investigador novell 
24.647.089,00 € 

  % 

TOTAL SENT 8.1.3 24.647.089,00 €   % 

8
.1

.5
 8.1.5.1 Programes mixtos que combinin l'experiència professional i 

la formació per tal d'afavorir la inserció laboral. 
94.796.496,65 € 

  % 

TOTAL SENT 8.1.5 94.796.496,65 € 0,00 € % 

Total PI 8.1   183.999.999,87    0,00 € % 

8.3 

8
.3

.1
 8.3.1.1 Projectes de suport a l'emprenedoria, al treball autònom i a 

l'economia social i cooperativa 
38.000.000,00 € 

  % 

TOTAL SENT 8.3.1 38.000.000,00 € 0,00 € % 

Total PI 8.3 38.000.000,00 € 0,00 € % 

8.4 

8
.4

.2
 

8.4.2.1 Accions que contribueixin a fomentar la igualtat entre dones 
i homes en l'ocupació, les relacions laborals i la qualitat de 
l'ocupació 

2.000.000,00 € 

  % 

TOTAL SENT 8.4.2 2.000.000,00 € 0,00 € % 

Total PI 8.4 2.000.000,00 € 0,00 € % 

8.7 

8
.7

.1
 

8.7.1.1 Sistema d'Informació Comú 3.967.759,59 € 
  % 

8.7.1.2 Programa d'agents d'ocupació 25.790.437,35 €   % 

8.7.1.3 Accions vinculades al desenvolupament i implantació 
d'estratègies territorials 

26.241.803,06 € 
  % 

TOTAL SENT 8.7.1 56.000.000,00 € 0,00 € % 

Total PI 8.7 56.000.000,00 € 0,00 € % 

Total EIX 1 279.999.999,87 €   % 

2 

9.1 

9
.1

.1
 

9.1.1.1 Itineraris d'Inserció per a usuaris de l’RMI 25.830.258,30 €   % 

9.1.1.2 Borsa de Treball del CIRE 5.713.605,52 €   % 

9.1.1.3 Programa Mixt Treball i Formació RMI 58.459.707,18 €   % 

9.1.1.4 Programa d'inserció laboral per a persones amb discapacitat 29.996.429,00 € 
  % 

TOTAL SENT 9.1.1 120.000.000,00 € 0,00 € % 

Total PI 9.1 120.000.000,00 € 0,00 € % 

9.4 

9
.4

.1
 9.4.1.1 Programa d'emancipació de la vida adulta. 28.750.000,00 €   % 

9.4.1.2 Programa d'acollida a persones immigrants 17.250.000,00 €   % 

TOTAL SENT 9.4.1 46.000.000,00 € 0,00 € % 

Total PI 9.4 46.000.000,00 € 0,00 € % 
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Eix PI SENT Actuacions 
Despesa 

programada (P) 

Despesa 
certificada 

(C)  

Grau 
d'Execució 

(C/pàg) 

9.5 
9

.5
.2

 

9.5.2.1 Ajuts a les empreses d'inserció (inscrites en el registre 
corresponent) tant per a la contractació de persones en risc 
d'exclusió com per als tècnics d'acompanyament que els donen 
suport. 

20.000.000,00 € 

  % 

TOTAL SENT 9.5.2 20.000.000,00 € 0,00 € % 

Total PI 9.5 20.000.000,00 € 0,00 € % 

Total EIX 2 186.000.000,00 € 0,00 € % 

3 
10.3 

1
0

.3
.1

 

10.3.1.1 Escola adults: TIC i idiomes 31.451.556,77 €   % 

10.3.1.2 Escola adults: Accés al sistema educatiu de referència 79.530.374,69 €   % 

10.3.1.3 Pla de formació centres penitenciaris 9.018.068,55 €   % 

TOTAL SENT 10.3.1 120.000.000,01 €   % 

  

  

Total PI 10.3 120.000.000,01 € 0,00 € % 

Total EIX 3 120.000.000,01 € 0,00 € % 

8   

A
T1

 AT1 Verificacions in situ 21.735.690,00 €   % 

TOTAL SENT AT1 21.735.690,00 € 0,00 € % 

A
T2

 AT2 Avaluacions 1.000.000,00 €   % 

TOTAL SENT AT2 1.000.000,00 € 0,00 € % 

A
T3

 AT3 Comunicació 750.000,00 €   % 

TOTAL SENT AT3 750.000,00 €   % 

  

Total EIX 8 23.485.690,00 € 0,00 € % 

TOTAL PO FSE 2014-2020 CLM 609.485.689,88 € 0,00 € % 
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ANNEX V.- PROPOSTA DE MODEL PER CALCULAR L'EFICÀCIA EN PRODUCTES I RESULTATS, PER ACTUACIONS, SENT I PI 

 

PI/SENT Actuació/Indicadors Productivitat i Resultats 

Valor Referència  
( R )  

Meta 2023  
(M) 

Valor 
observat   

(O) 
Grau Compliment (O/M) 

Desviació  
(O-M)/M 

H M T H M T H M T H M T H M T 

8.1 Accés a l'ocupació per part dels demandants d'ocupació i de les persones inactives, inclosa els aturats de llarga durada 

8.1.1 Millorar l'ocupabilitat de les persones aturades i/o demandants d'ocupació a través de l'orientació professional, així com impulsar l'activació de la població inactiva 

  8.1.1.1 Programa orientació                   

 
(CO01) Aturats, inclosos de llarga durada       69.108 84.466 153.574     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(CR04) 

Participants que obtenen una ocupació, inclosa per 
compte propi, després de la seva participació 

810 990 1.800 11.057 13.515 24.572     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
8.1.1.2 Assessorament Laboral de la Xarxa Regional d'Unitats de Gènere                   

 
(CO01) Aturats, inclosos els de llarga durada       33.190 33.256 66.446     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(CR04) 

Participants que obtenen una ocupació, inclosa per 
compte propi després de la seva participació 

703 704 1.407 5.310 5.321 10.631     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

8.1.2 Millorar l'ocupabilitat de les persones aturades i/o demandants d'ocupació a través de l'adquisició i/o actualització de competències professionals. 

  8.1.2.1 Programació dels Centres d'Innovació i Formació                    

 
(CO01) Aturats, inclosos els de llarga durada       6.499 586 7.978     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(CR03) 

Participants que obtenen una qualificació després de la 
seva participació 

690 70 760 5.361 543 5.904     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
8.1.2.2 Formació professional per a l'ocupació                   

 
(CO01) Aturats, inclosos els de llarga durada       6.635 5.574 13.566     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(CR03) 

Participants que obtenen una qualificació després de la 
seva participació 

264 230 494 5.034 4.378 9.412     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

8.1.3 Augmentar la contractació de caràcter estable de les persones aturades i/o demandants d'ocupació, incloent-hi les persones aturades de llarga durada i aquelles de més edat 

  8.1.3.1 
Ajuts a universitats centre d'investigació i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador 
novell 

                  

 
(CO03 ) Persones inactives       568 667 1.235     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(CR04) 

Participants que obtenen una ocupació, inclosa per 
compte propi després de la seva participació 

129 138 267 437 472 909     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 
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PI/SENT Actuació/Indicadors Productivitat i Resultats 

Valor Referència  
( R )  

Meta 2023  
(M) 

Valor 
observat   

(O) 
Grau Compliment (O/M) 

Desviació  
(O-M)/M 

H M T H M T H M T H M T H M T 

8.1.5 
Millorar l'ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà de l'adquisició d'experiència professional, inclosa les 
iniciatives locals d'ocupació 

  8.1.5.1 Programes mixtos que combinin l'experiència professional i la formació per tal d'afavorir la inserció laboral                   

 
(CO01) Aturats, inclosos els de llarga durada       6.376 4.810 11.186     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(CR04) 

Participants que obtenen una ocupació, inclosa per 
compte propi després de la seva participació 

158 99 257 901 584 1.485     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

8.3 Promoure el treball per compte propi, l'esperit empresarial i la creació d'empreses 

8.3.1 
Augmentar les competències emprenedores i incrementar el nombre d'empreses i iniciatives de treball per compte propi sostenibles creades, facilitant el seu finançament, millorant la qualitat i 
l'eficiència dels serveis de suport i de consolidació 

 
8.3.1.1 Projectes de suport a l'emprenedoria, al treball autònom l'economia social i a i cooperativa                   

 
(CO01) Aturats, inclosos els de llarga durada       30.922 26.887 57.809     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(CR04) 

Participants que obtenen una ocupació, inclosa per 
compte propi després de la seva participació 

1.060 860 1.920 5.884 4.880 10.764     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

8.4 
La igualtat entre homes i dones en tots els àmbits, inclosa l'accés a l'ocupació, la progressió en la carrera professional, la conciliació de la vida laboral i la vida privada i la promoció d'igual remuneració 
per igual  

8.4.2 
(Re) integrar i mantenir al mercat laboral les persones amb dependents al seu càrrec, a través de mesures de conciliació de la vida personal i laboral, i fomentar la igualtat de gènere en l'àmbit 
formatiu, educatiu i laboral 

  8.4.2.1 Accions que contribueixin a fomentar la igualtat entre dones i homes en l'ocupació, les relacions laborals i la qualitat de l'ocupació 

 
(E002 ) 

Entitats públiques o privades assessorades per 
implementar mesures o plans d'igualtat 

      - - 680     0   0%   -100% 

 
(ER02 ) 

Entitats públiques o privades que han desenvolupat 
mesures d'igualtat de gènere  

- - 80 - - 340     0   0%   -100% 

8.7 
La modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i privats, i la millora de la resposta a les necessitats del mercat laboral, també a través de mesures que 
augmentin la mobilitat laboral transnacional, així com a través de programes de mobilitat i una millor cooperació entre institucions i parts interessades corresponents. 

8.7.1 
Millorar la qualitat i resposta de les institucions del mercat de treball i la seva coordinació en l'àmbit nacional i autonòmic a través de la seva modernització, incloent la creació de les estructures 
necessàries per a la implantació dels sistemes de Garantia Juvenil 

  8.7.1.1 Sistema d'Informació Comú                   

 
(E037 ) 

Nombre desenvolupaments informàtics vinculats al 
Sistema d'Informació Comú 

      - - 12     0 #¡VALOR! #¡VALOR! 0% #¡VALOR! #¡VALOR! -100% 

 
(ER35 ) Nombre d'usuaris del Sistema d'Informació Comú 555 1.179 1.734 560 1.190 1.750     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 
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PI/SENT Actuació/Indicadors Productivitat i Resultats 

Valor Referència  
( R )  

Meta 2023  
(M) 

Valor 
observat   

(O) 
Grau Compliment (O/M) 

Desviació  
(O-M)/M 

H M T H M T H M T H M T H M T 

  8.7.1.2 Programa d'agents d'ocupació                   

 
(E038  ) 

Participants pertanyents a les institucions del mercat de 
treball  

      312 472 784     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(ER36 ) 

 Participants pertanyents a les institucions del mercat de 
treball que han reforçat les seves capacitats 

47 71 118 134 202 336     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

  8.7.1.3 Accions vinculades al desenvolupament i implantació d'estratègies territorials                   

 
(E039 ) 

Nombre de projectes de modernització dirigits als 
agents del sistema d'ocupació de Catalunya 

      - - 21     0   0%   -100% 

 
(ER37 ) 

 Percentatge d'inserció assolit per les institucions del 
mercat de treball com a conseqüència de les mesures de 
modernització 

- - 7,5% - - 11%     0   0%   -100% 

9.1 La inclusió activa, en particular amb vista a fomentar la igualtat d'oportunitats, la participació activa i la millora de l'ocupabilitat 

9.1.1 Millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, a través de l'activació i d'itineraris integrats i personalitzats d'inserció 

  9.1.1.1 Itineraris d'Inserció per a usuaris de l’RMI                   

 
(EO01) Participants en situació o risc d'exclusió social        12.916 18.080 30.996     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(ER01) 

Participants en situació o risc d'exclusió social, que 
busquen feina, s'integren als sistemes d'educació o 
formació, obtenen una qualificació o obtenen una 
ocupació, inclosa per compte propi, després de la seva 
participació 

89 111 200 2.619 3.582 6.201     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
9.1.1.2 Borsa de Treball del CIRE                   

 
(EO01) Participants en situació o risc d'exclusió social        14.878 783 15.661     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(ER01) 

Participants en situació o risc d'exclusió social, que 
busquen feina, s'integren als sistemes d'educació o 
formació, obtenen una qualificació o obtenen una 
ocupació, inclosa per compte propi, després de la seva 
participació 

1.562 82 1.644 8.624 454 9.078     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 
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PI/SENT Actuació/Indicadors Productivitat i Resultats 

Valor Referència  
( R )  

Meta 2023  
(M) 

Valor 
observat   

(O) 
Grau Compliment (O/M) 

Desviació  
(O-M)/M 

H M T H M T H M T H M T H M T 

 
9.1.1.3 Programa Mixt Treball i Formació RMI                   

 
(EO01) Participants en situació o risc d'exclusió social        3.847 3.548 7.395     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(ER01) 

Participants en situació o risc d'exclusió social, que 
busquen feina, s'integren als sistemes d'educació o 
formació, obtenen una qualificació o obtenen una 
ocupació, inclosa per compte propi, després de la seva 
participació 

40 32 72 786 693 1.479     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
9.1.1.4 Programa d'inserció laboral per a persones amb discapacitat                   

 
(EO01) Participants en situació o risc d'exclusió social        5.134 6.665 11.799     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(ER01) 

Participants en situació o risc d'exclusió social, que 
busquen feina, s'integren als sistemes d'educació o 
formació, obtenen una qualificació o obtenen una 
ocupació, inclosa per compte propi, després de la seva 
participació 

379 401 780 2.526 2.674 5.200     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

9.4 L'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclòs els serveis sanitaris i socials d'interès general 

9.4.1 Millorar l'accessibilitat de les persones més vulnerables a serveis d'atenció sanitària, socials i d'orientació, formació i educació, incloent l'eliminació dels estereotips 

  9.4.1.1 Programa d'emancipació de la vida adulta                   

 
(EO01) Participants en situació o risc d'exclusió social        2.704 1.803 4.507     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(ER39) 

Participants que han obtingut una valoració 
socioeducativa positiva després de la seva participació  

737 466 1.203 1.820 1.155 2.975     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

  9.4.1.2 Programa d'acollida a persones immigrants                   

 
(EO01) Participants en situació o risc d'exclusió social        15.823 16.475 32.298     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(ER40) Participants que finalitzen l'acció 2.550 2.450 5.000 14.661 14.088 28.749     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

9.5 Foment de l'emprenedoria social i de la integració a través de la formació professional en empreses socials i la promoció de l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació 

9.5.2. Augmentar la contractació i mantenir en l'ocupació les persones pertanyents a col·lectius en situació o risc d'exclusió social per part d'entitats de l'economia social 

  9.5.2.1 Ajuts a les empreses d'inserció (inscrites en el registre corresponent) tant per a la contractació de persones en risc d'exclusió com per als tècnics d'acompanyament que els donen suport 

 
(E001) Participants en situació o risc d'exclusió social       3.023 2.337 5.360     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(ER12) 

Participants en situació o risc d'exclusió social que 
mantenen la seva ocupació en entitats d'economia 
social 

225 197 422 1.347 1.172 2.519     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 
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PI/SENT Actuació/Indicadors Productivitat i Resultats 

Valor Referència  
( R )  

Meta 2023  
(M) 

Valor 
observat   

(O) 
Grau Compliment (O/M) 

Desviació  
(O-M)/M 

H M T H M T H M T H M T H M T 

10.3 
La millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en estructures formals, no formals i informals dels coneixements, les competències professionals i les capacitats 
dels treballadors, així com la promoció d'itineraris d'aprenentatge flexibles, també a través de l'orientació professional i la convalidació de les competències adquirides 

10.3.1 
Millorar les capacitats i aprenentatge permanent dels participants, entre altres competències en matèria de TIC i 
idiomes 

    

 
10.3.1.1. Escola adults: TIC i idiomes       

 
(CO05) 

Persones amb ocupació, incloses els treballadors per 
compte propi 

      23.846 46.894 70.740     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(CR03) 

Participants que obtenen una qualificació després de la 
seva participació 

8.023 15.166 23.189 20.004 37.976 57.980     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
10.3.1.2 Escola adults: Accés al sistema educatiu de referència       

 
(E040 ) 

Participants en formació per a l'accés a nous nivells 
educatius  

      43.833 55.180 99.013     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 (CO05) 
Persones amb ocupació, incloses els treballadors per 
compte propi 

      26.738 33.660 60.398   0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
(ER38 ) Participants que poden accedir a un nou nivell educatiu 2.254 2.192 4.446 34.760 34.548 69.308     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

 
10.3.1.3 Pla de formació centres penitenciaris       

 
(CR03) 

Participants que obtenen una qualificació després de la 
seva participació 

641 34 675 3.578 189 3.767     0 0% 0% 0% -100% -100% -100% 

AT 1 Assolir una gestió i control de qualitat que permeti la consecució dels objectius del PO assegurant unes taxes d'error mínima 

  AT 1.1 Verificacions in situ                   

 
(AT01)  Nombre de verificacions in situ _ _ _ _ _ _     0 _ _ _ _ _ _ 

 
(ATR1) Percentatge de despesa coberta per verificacions in situ _ _ 49% _ _ 25%     0   0%   -100% 

AT 2 Realitzar estudis i avaluacions de qualitat per mesurar l'eficàcia, eficiència i impacte del PO 

  AT 2.1 Avaluacions                   

 
(AT02) 

Nombre d'avaluacions, enquestes, estudis, informes, 
etc. 

_ _ _ _ _ 12     0 
  

0% 
  

-100% 

 
(ATR2) 

Percentatge de recomanacions proposades en les 
avaluacions realitzades que són ateses 

_ _ 51% _ _ 60%     0 
  

0% 
  

-100% 

AT 3 Aconseguir que els potencials beneficiaris, així com la societat en el seu conjunt, estiguin degudament informats sobre tots els aspectes rellevants del PO i puguin actuar en conseqüència 

  AT 3.1 Comunicació                   

 
(AT05 ) Nombre d'esdeveniments d'informació pública _ _ _ _ _ 8     0 

  
0% 

  
-100% 

 
(ATR3) 

Percentatge de col·lectiu del programa operatiu que 
coneixen les actuacions cofinançades gràcies a les 
campanyes 

_ _ 56% _ _ 60%     0 
  

0% 
  

-100% 
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ANNEX VI. PROPOSTA DE MODEL PER CALCULAR L'EFICIÈNCIA PER OBJECTIU ESPECÍFIC I 

ACTUACIONS 

a) Càlcul de l'eficiència (costos unitaris) per Objectiu Específic al PO FSE 2014-2020 Catalunya 

 

PI SENT 
Descripció Indicador productivitat 

resultats 

Despesa 
programada 

2023 

Despesa 
certificada 

Meta de 
l'indicador 

Valor 
observat 

de 
l'indicador 

Cost unitari 
programat 

Cost 
unitari 

realitzat 

(P)  (C ) (M) (O) Cup = P/M 
Cur = 
C/O 

8.1 

8.1.1 

Aturats, inclosos els de llarga 
durada 

30.429.675,43 €   220.020   220.020,00 € 0,00 € 

Participants que obtenen una 
ocupació, inclosa per compte propi 
després de la seva participació. 

30.429.675,43 €   35.204   35.203,00 € 0,00 € 

8.1.2 

Aturats, inclosos els de llarga 
durada 

34.126.738,79 €   21.544   21.544,00 € 0,00 € 

Participants que obtenen una 
qualificació, després de la seva 
participació. 

34.126.738,79 €   15.316   15.316,00 € 0,00 € 

8.1.3 

Persones inactives 24.647.089,00 €   1.235   1.235,00 € 0,00 € 

Participants que obtenen una 
ocupació, inclosa per compte propi 
després de la seva participació. 

24.647.089,00 €   909   909,00 € 0,00 € 

8.1.5 

Aturats, inclosos els de llarga 
durada 

94.796.496,65 €   11.186   11.186,00 € 0,00 € 

Participants que obtenen una 
ocupació, inclosa per  compte propi 
després de la seva participació. 

94.796.496,65 €   1.485   1.485,00 € 0,00 € 

8.3 8.3.1 

Desocupats, inclosos els de llarga 
durada 

38.000.000,00 €   57.809   57.809,00 € 0,00 € 

Participants que obtenen una 
ocupació, inclosa per compte propi 
després de la seva participació. 

38.000.000,00 €   10.764   10.764,00 € 0,00 € 

8.4 8.4.2 

Entitats públiques o privades 
assessorades per implementar 
mesures o plans d'igualtat 

2.000.000,00 €   680   680,00 € 0,00 € 

Entitats públiques o privades que 
han desenvolupat mesures 
d'igualtat de gènere 

2.000.000,00 €   340   340,00 € 0,00 € 

8.7 8.7.1 

Nombre desenvolupaments 
informàtics vinculats al Sistema 
d'Informació Comú 

56.000.000,00 €   12   12,00 € 0,00 € 

Nombre d'usuaris del Sistema 
d'Informació Comuna 

56.000.000,00 €   1.750   1.750,00 € 0,00 € 

Participants pertanyents a les 
institucions del mercat de treball 

56.000.000,00 €   784   784,00 € 0,00 € 

Participants pertanyents a les 
institucions del mercat de treball 
que han reforçat les seves 
capacitats.  

56.000.000,00 €   336   336,00 € 0,00 € 

Nombre de projectes de 
modernització dirigits als agents del 
sistema d'ocupació de Catalunya 

56.000.000,00 €   21   21,00 € 0,00 € 

Percentatge d'inserció assolit per les 
institucions del mercat de treball 
com a conseqüència de les mesures 
de modernització 

56.000.000,00 €   11%       
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PI SENT 
Descripció Indicador productivitat 

resultats 

Despesa 
programada 

2023 

Despesa 
certificada 

Meta de 
l'indicador 

Valor 
observat 

de 
l'indicador 

Cost unitari 
programat 

Cost 
unitari 

realitzat 

(P)  (C ) (M) (O) Cup = P/M 
Cur = 
C/O 

9.1 9.1.1 

Participants en situació o risc 
d'exclusió social  

120.000.000,00 €   65.851   65.851,00 € 0,00 € 

Participants en situació o risc 
d'exclusió social, que busquen feina, 
s'integren als sistemes d'educació o 
formació, obtenen una qualificació o 
obtenen una ocupació, inclosos per 
compte propi, després de la seva 
participació. 

120.000.000,00 €   21.958   21.958,00 € 0,00 € 

9.4 9.4.1 

Participants en situació o risc 
d'exclusió social  

46.000.000,00 €   36.805   36.805,00 € 0,00 € 

Participants que han obtingut una 
valoració socioeducativa positiva 
després de la seva participació 

46.000.000,00 €   2.975   2.975,00 € 0,00 € 

Participants que finalitzen l'acció 46.000.000,00 €   28.749   28.749,00 € 0,00 € 

9.5 9.5.2 

Participants en situació o risc 
d'exclusió social 

20.000.000,00 €   5.360   5.360,00 € 0,00 € 

Participants en situació o risc 
d'exclusió social que mantenen la 
seva ocupació en entitats 
d'economia social 

20.000.000,00 €   2.519   2.519,00 € 0,00 € 

10.3 10.3.1 

Persones amb ocupació, inclosos els 
treballadors per compte propi 

120.000.000,01 €   131.138   131.138,00 € 0,00 € 

Participants que obtenen una 
qualificació, després de la seva 
participació. 

120.000.000,01 €   61.747   61.747,00 € 0,00 € 

Participants en formació per a 
l'accés a nous nivells educatius 

120.000.000,01 €   99.013   99.013,00 € 0,00 € 

Participants que poden accedir a un 
nou nivell educatiu 

120.000.000,01 €   69.308   69.308,00 € 0,00 € 

Eix 8 

AT 1 
Verificacions in situ 21.735.690,00 €   0   0,00 € 0,00 € 

Percentatge de despesa coberta 
amb verificacions in situ 

21.735.690,00 €   25%   
 

  

AT  

Nombre d'avaluacions, enquestes, 
estudis, informes, etc. 

1.000.000,00 €   12   12,00 € 0,00 € 

Percentatge de recomanacions 
proposades en les avaluacions 
realitzades que són ateses 

1.000.000,00 €   60%       

AT 3 

Nombre d'esdeveniments 
d'informació pública 

750.000,00 €   8   8,00 € 0,00 € 

Percentatge de participants del 
programa operatiu que coneix les 
actuacions cofinançades a través de 
mesures de comunicació. 

750.000,00 €   60%       
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b) Càlcul de l'eficiència (costos unitaris) segons actuacions programades al PO FSE 2014-2020 Catalunya 

Actuació/Indicadors Productivitat i Resultats 

Despesa 
programada 

2023 
(CT.) 

Despesa 
certificada 

(CT.) 

Meta de 
l'indicador 

Valor 
observat de 
l'indicador 

Cost unitari 
programat 

Cost unitari 
realitzat 

(P)  (C ) (M) (O) Cup = P/M Cur = C/O 

8.1.1.1  Programa orientació 

(CO01) Aturats, inclosos de llarga durada 20.476.043 €     153.574      153.574,00 € 0,00 € 

(CR04) Participants que obtenen una ocupació, inclosa per compte propi, després de la seva participació 20.476.043 €       24.572      24.572,00 € 0,00 € 

8.1.1.2  Espais de recerca d'ocupació 

(CO01) Aturats, inclosos de llarga durada 9.953.632 €        66.446      66.446,00 € 0,00 € 

(CR04) Participants que obtenen una ocupació, inclosa per compte propi, després de la seva participació 9.953.632 €       10.631      10.631,00 € 0,00 € 

8.1.2.1  Programació dels Centres d'Innovació i Formació  

(CO01) Aturats, inclosos de llarga durada 10.427.615 €           7.978      7.978,00 € 0,00 € 

(CR03) Participants que obtenen una qualificació després de la seva participació 10.427.615 €          5.904      5.904,00 € 0,00 € 

8.1.2.2  Formació professional per a l'ocupació 

(CO01) Aturats, inclosos de llarga durada 23.699.124 €        13.566      13.566,00 € 0,00 € 

(CR03) Participants que obtenen una qualificació després de la seva participació 23.699.124 €          9.412      9.412,00 € 0,00 € 

8.1.3.1  Ajuts a universitats centre d'investigació i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell 

(CO03) Persones inactives 24.647.089 €           1.235      1.235,00 € 0,00 € 

(CR04) Participants que obtenen una ocupació, inclosa per compte propi, després de la seva participació 24.647.089 €              909      909,00 € 0,00 € 

8.1.5.1  Programes mixtos que combinin l'experiència professional i la formació per tal d'afavorir la inserció laboral. 

(CO01) Aturats, inclosos de llarga durada 94.796.497 €        11.186      11.186,00 € 0,00 € 

(CR04) Participants que obtenen una ocupació, inclosa per compte propi, després de la seva participació 94.796.497 €          1.485      1.485,00 € 0,00 € 

8.3.1.1  Projectes de suport a l'emprenedoria, al treball autònom i a l'economia social i cooperativa 

(CO01) Aturats, inclosos de llarga durada 38.000.000 €        57.809      57.809,00 € 0,00 € 

(CR04) Participants que obtenen una ocupació, inclosa per compte propi, després de la seva participació 38.000.000 €       10.764      10.764,00 € 0,00 € 
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Actuació/Indicadors Productivitat i Resultats 

Despesa 
programada 

2023 
(CT.) 

Despesa 
certificada 

(CT.) 

Meta de 
l'indicador 

Valor 
observat de 
l'indicador 

Cost unitari 
programat 

Cost unitari 
realitzat 

(P)  (C ) (M) (O) Cup = P/M Cur = C/O 

8.4.2.1  Accions que contribueixin a fomentar la igualtat entre dones i homes en l'ocupació, les relacions laborals i la qualitat de l'ocupació 

(E002) Entitats públiques o privades assessorades per implementar mesures o plans d'igualtat 2.000.000 €               680      680,00 € 0,00 € 

(ER02) Entitats públiques o privades que han desenvolupat mesures d'igualtat de gènere  2.000.000 €              340      340,00 € 0,00 € 

8.7.1.1  Sistema d'Informació Comú 

(E037) Nombre desenvolupaments informàtics vinculats al Sistema d'Informació Comú 3.967.760 €   
               

12    
  12,00 € 0,00 € 

(ER35) Nombre d'usuaris del Sistema d'Informació Comú 3.967.760 €          1.750      1.750,00 € 0,00 € 

8.7.1.2  Programa d'agents d'ocupació 

(E038) Participants pertanyents a les institucions del mercat de treball  25.790.437 €               784      784,00 € 0,00 € 

(ER36) Participants pertanyents a les institucions del mercat de treball que han reforçat les seves capacitats 25.790.437 €              336      336,00 € 0,00 € 

8.7.1.3  Accions vinculades al desenvolupament i implantació d'estratègies territorials 

(E039) Nombre de projectes de modernització dirigits als agents del sistema d'ocupació de Catalunya 26.241.803 €   
               

21    
  21,00 € 0,00 € 

(ER37) 
Percentatge d'inserció assolit per les institucions del mercat de treball com a conseqüència de les mesures 
de modernització 

26.241.803 €    -    - 0,00 € 

9.1.1.1  Itineraris d'Inserció per a usuaris de la RMI 

(E001) Participants en situació o risc d'exclusió social 25.830.258 €        30.996      30.996,00 € 0,00 € 

(ER01) 
Participants en situació o risc d'exclusió social, que busquen feina, s'integren als sistemes d'educació o 
formació, obtenen una qualificació o obtenen una ocupació, inclosa per compte propi, després de la seva 
participació 

25.830.258 €          6.201      6.201,00 € 0,00 € 

9.1.1.2  Borsa de Treball del CIRE 

(E001) Participants en situació o risc d'exclusió social 5.713.606 €        15.661      15.661,00 € 0,00 € 

(ER01) 
Participants en situació o risc d'exclusió social, que busquen feina, s'integren als sistemes d'educació o 
formació, obtenen una qualificació o obtenen una ocupació, inclosa per compte propi, després de la seva 
participació 

5.713.606 €          9.078      9.078,00 € 0,00 € 

  

  



Pla d'Avaluació Específic del Programa Operatiu FSE 2014-2020 de Catalunya 

 

 
 

 

70 

 

Actuació/Indicadors Productivitat i Resultats 

Despesa 
programada 

2023 
(CT.) 

Despesa 
certificada 

(CT.) 

Meta de 
l'indicador 

Valor 
observat de 
l'indicador 

Cost unitari 
programat 

Cost unitari 
realitzat 

(P)  (C ) (M) (O) Cup = P/M Cur = C/O 

9.1.1.3  Programa Mixt Treball i Formació RMI 

(E001) Participants en situació o risc d'exclusió social 58.459.707 €           7.395      7.395,00 € 0,00 € 

(ER01) 
Participants en situació o risc d'exclusió social, que busquen feina, s'integren als sistemes d'educació o 
formació, obtenen una qualificació o obtenen una ocupació, inclosa per compte propi, després de la seva 
participació 

58.459.707 €          1.479      1.479,00 € 0,00 € 

9.1.1.4  Programa d'inserció laboral per a persones amb discapacitat 

(E001) Participants en situació o risc d'exclusió social 29.996.429 €        11.799      11.799,00 € 0,00 € 

(ER01) 
Participants en situació o risc d'exclusió social, que busquen feina, s'integren als sistemes d'educació o 
formació, obtenen una qualificació o obtenen una ocupació, inclosa per compte propi, després de la seva 
participació 

29.996.429 €          5.200      5.200,00 € 0,00 € 

9.4.1.1  Programa d'emancipació de la vida adulta 

(E001) Participants en situació o risc d'exclusió social 28.750.000 €           4.507      4.507,00 € 0,00 € 

(ER39) Participants que han obtingut una valoració socioeducativa positiva després de la seva participació  28.750.000 €          2.975      2.975,00 € 0,00 € 

9.4.1.2  Programa d'acollida a persones immigrants 

(E001) Participants en situació o risc d'exclusió social 17.250.000 €        32.298      32.298,00 € 0,00 € 

(ER40) Participants que finalitzen l'acció 17.250.000 €       28.749      28.749,00 € 0,00 € 

9.5.2.1  Ajuts a les empreses d'inserció (inscrites en el registre corresponent) tant per a la contractació de persones en risc d'exclusió com per als tècnics d'acompanyament que els donen suport 

(E001) Participants en situació o risc d'exclusió social 20.000.000 €           5.360      5.360,00 € 0,00 € 

(ER12) Participants en situació o risc d'exclusió social que mantenen la seva ocupació en entitats d'economia social 20.000.000 €          2.519      2.519,00 € 0,00 € 

10.3.1.1  Escola adults:TIC i idiomes 

(CO05) Persones amb ocupació, incloses els treballadors per compte propi 31.451.557 €        70.740      70.740,48 € 0,00 € 

(CR03) Participants que obtenen una qualificació després de la seva participació 31.451.557 €       57.980      57.980,00 € 0,00 € 
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Actuació/Indicadors Productivitat i Resultats 

Despesa 
programada 

2023 
(CT.) 

Despesa 
certificada 

(CT.) 

Meta de 
l'indicador 

Valor 
observat de 
l'indicador 

Cost unitari 
programat 

Cost unitari 
realitzat 

(P)  (C ) (M) (O) Cup = P/M Cur = C/O 

10.3.1.2  Escola adults: Accés al sistema educatiu de referència 

(E040) Participants en formació per a l'accés a nous nivells educatius  79.530.375 €        99.013      99.013,00 € 0,00 € 

(ER38) Participants que poden accedir a un nou nivell educatiu 79.530.375 €       69.308      69.308,00 € 0,00 € 

(CO05) Persones amb ocupació, incloses els treballadors per compte propi 79.530.375 €        60.398          

10.3.1.3  Pla de formació centres penitenciaris 

(CR03) Participants que obtenen una qualificació després de la seva participació 9.018.069 €           3.767      3.767,00 € 0,00 € 

AT 1.1 Verificacions in situ 

(AT01) Nombre de verificacions in situ 21.735.690 €    _    _ 0,00 € 

(ATR1) Percentatge de despesa coberta per verificacions in situ 21.735.690 €   25%       

AT 1.2 Avaluacions 

(AT02) Nombre d'avaluacions, enquestes, estudis, informes, etc. 1.000.000 €   
               

12    
  12,00 € 0,00 € 

(ATR2) Percentatge de recomanacions proposades en les avaluacions realitzades que són ateses 1.000.000 €   60%       

AT 1.3 Comunicació 

(AT05) Nombre d'esdeveniments d'informació pública 750.000 €   
                  

8    
  8,00 € 0,00 € 

(ATR3) 
Percentatge de participants del programa operatiu que coneix les actuacions cofinançades a través de 
mesures de comunicació  

750.000 €   60%       
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ANNEX VII.- VALORACIÓ DE LA QUALITAT DELS INFORMES I DELS LLIURABLES 

1.- Valoració de la qualitat de l'informe final 

Criteri Pobre Satisfactòria Bona Molt bona Excel·lent 

1) Adequació 

Respon l'avaluació a les necessitats d'informació, en 

particular a les recollides als plecs de condicions de 

contractació? 

     

2) Disseny apropiat 

És el disseny de l'avaluació adequat per obtenir els 

resultats necessaris que donin resposta a les preguntes 

de l'avaluació?  

     

3) Rellevància de les dades 

Són les dades recopilades adequats i rellevants per a l'ús 

que se'ls pretén donar? 

S'han desagregat les dades per sexe? 

     

4) Anàlisi global 

S'han analitzat sistemàticament les dades per respondre 

a les preguntes de l'avaluació i per cobrir altres 

necessitats d'informació de manera vàlida? S'ha fet una 

anàlisi de gènere? 

     

5) Resultats lògics 

Segueixen els resultats una lògica basada en l'anàlisi de 

les dades i la informació i estan basades les 

interpretacions en criteris lògics? 

     

6) Validesa de les conclusions 

Les conclusions no estan esbiaixades i es basen 

íntegrament en els resultats de l'avaluació? 

     

7) Utilitat de les recomanacions 

S'identifiquen les àrees que necessiten millora de 

manera coherent amb les conclusions? Són les opcions 

suggerides realistes i imparcials? 

     

8) Claredat 

Està l'informe bé estructurat, equilibrat i redactat d'una 

manera comprensible? L'informe utilitza un llenguatge i 

imatges no sexistes i inclusives? 

     

 

2.-Valoració dels lliurables 

Tasques Pobre Satisfactòria Bona Molt bona Excel·lent 

Metodologia utilitzada      

Anàlisi de la documentació i informació recollida      

Esborrany d'informe      

Informe final      

 

 


