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AGRUPACIO                                : Empresa i Ocupació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 331. Ocupabilitat 
 
Pla de Govern:  1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació 
Pla Departamental: 1.Impulsar l'ocupabilitat de les persones al llarg de la vida com a garantia de l'ocupació i de la competitivitat de les empreses, 

reorientant les polítiques actives d'ocupació a les noves necessitats laborals 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'economia catalana ha començat a deixar enrere la recessió econòmica i es troba en un estat d'incipient recuperació del creixement, amb indicadors 
que estan evolucionant positivament, tant els més generals (PIB, ocupació), com els sectorials (indústria, turisme, comerç). 
Tanmateix, la lluita contra l'atur i la creació d'ocupació continuen sent dos dels principals objectius del Govern per l'encara elevat nombre de persones 
en situació d'atur, cosa que fa necessari continuar realitzant programes de polítiques actives que tinguin per objectiu l'increment de la qualificació 
professional i l'ocupabilitat de les persones, amb especial atenció dels col·lectius amb més dificultats en el mercat de treball. 
Per una banda, la disminució dels recursos disponibles en els darrers anys obliga, més encara, a elaborar programes més eficients que s'adeqüin a les 
necessitats de les persones amb més dificultats a l'hora de trobar feina i, per l'altra, que s'adeqüin també a les necessitats canviants de les empreses. 
Es consolidarà el Pla de la Garantia Juvenil desenvolupant mesures per a la millora de la intermediació, de l'ocupabilitat i de l'emprenedoria, adreçades 
als joves entre 16 i 25 anys que no treballin i no estudiïn. 
 

Població objectiu: 
D'una banda, el col·lectiu de persones treballadores, tant les que estan ocupades com les que estan en situació d'atur, amb especial esment als joves i 
a les persones aturades de llarga durada. 
I per altra banda, a les empreses amb centres de treball a Catalunya, per tal que puguin comptar amb treballadors/ores suficientment qualificats per 
desenvolupar els llocs de treball. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Segons l'Enquesta de població activa (EPA) del 2n trimestre de 2014, a Catalunya hi ha 770.400 persones en situació d'atur (408.000 homes i 362.500 
dones), la qual cosa suposa una disminució de més de 138.000 persones respecte de les 873.000 del 2n trimestre de 2013. Del total de persones 
aturades, 222.500 persones tenen entre 16 i 29 anys i 131.100 entre 16 i 24. La taxa d'atur total se situa en el 20,2%, i pel que fa a les persones entre 
16 i 24, en el 46%. Un total de 475.300 de les persones aturades busquen feina des de fa més d'un any, la qual cosa suposa un 61,1% del total de la 
població aturada. 
La situació econòmica millora lentament, però malgrat les dades globals del 2n trimestre de 2014, l'atur continua sent una de les preocupacions 
principals de la societat catalana, i per tant, del SOC. El fet que un 61,7% de les persones en situació d'atur portin més d'un any buscant feina, i que 
moltes d'elles hagin exhaurit les prestacions i/o subsidis per desocupació, unit a unes especials dificultats a l'hora de trobar feina, ha estat decisiu per 
al SOC a l'hora de potenciar programes de Treball i Formació. 
Programes que no són una mera política de rendes per ajudar a pal·liar aquesta situació, sinó que inclouen altres accions que possibiliten la 
qualificació professional dels seus beneficiaris. Per aquesta mateixa raó no s'han d'oblidar els programes d'orientació professional, els de qualificació 
professional, els de desenvolupament local, els d'emprenedoria i els dirigits a les persones amb discapacitat (aquests dos últims, gestionats per la 
Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals del Departament d'Empresa i Ocupació), alhora que segueix i es consolida el pla Inserjoves, amb 
programes específics adreçats al jovent, i la reserva del 25% de les places per als joves de la resta de programes. 
Així mateix, cal tenir en compte que l'estructura de la qualificació professional a Catalunya es caracteritza per tenir un percentatge alt de població amb 
baixa qualificació i poca població activa amb qualificació intermèdia. Una millora de la qualificació professional en aquestes etapes de la població 
activa contribuirà a l'augment de la competitivitat de les empreses i a incrementar l'índex d'ocupabilitat de les persones. 
També cal donar compliment a la Garantia juvenil per mandat europeu. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 17/2002, 5 juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i de creació del SOC. Decret 182/2010, 23 novembre, d'ordenació de la FP per a 
l'ocupació.Acord Comissió Govern Assumptes Econòmics 15 juliol 2003, pel qual es constitueix el CFCC.AG 24 de maig de 2011, transformació del 
SOC. Estratègia d'emprenedoria i ocupació jove 2013-2016.Pla anual de polítiques d'ocupació (Estat).Estratègia catalana per a l'ocupació 2012-2020. 
Decret 138/2013, 12 març, modificació funcions òrgans DEMO que gestionen FSE. Pla desenv. polítiques d'ocupació.Estratègia catalana per l'ocupació 
pel període 2014-2016. Programa operatiu FSE 2014-2020. Bases estratègia d'ocupació juvenil a Catalunya.Garantia Juvenil 2014-2020. 

Missió 
Millorar l'ocupabilitat de les persones i donar suport a les empreses per millorar la seva competitivitat mitjançant la planificació, l'organització, la gestió i 
la integració del conjunt de serveis i de programes ocupacionals. La finalitat és mantenir i fomentar l'ocupació estable i de qualitat i l’auto ocupació; 
prevenir i reduir la desocupació i oferir protecció a les persones en situació d'atur; i donar oportunitats a la resta de població activa que estigui en 
recerca de millora de la seva ocupació. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar la integració de la formació per a l'ocupació (OE1.1) 

 1. Formar un mínim del 20% dels participants en els plans de formació d’oferta dirigits prioritàriament a treballadors ocupats en mòduls 
formatius dels certificats de professionalitat i accions formatives conduents a certificacions oficials professionals. 

 2. Donar suport al procés d’integració de la Formació Professional coordinant i impulsant les mesures d’integració promogudes pel 
Departament d’Empresa i Ocupació. 

· Millorar les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals així com l'oferta de formació professional per a les persones aturades i ocupades 
per afavorir la seva ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal (OE1.2) 
 1. Formar un mínim de 56.000 persones treballadores a través dels plans formatius del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 
 2. Assolir un mínim de 25.000 itineraris professionals per tal de donar resposta als demandants d’ocupació inscrits a les oficines de Treball. 
 3. Formar un mínim de 30.000 persones mitjançant la formació d’oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur. 
· Fomentar la formació a les empreses, amb especial atenció a les micro i petites empreses de Catalunya (OE1.3) 
 1. Assessorar i informar sobre la utilització de la formació de demanda. 
 2. Assessorar i informar a 500 empreses amb centre de treball a Catalunya mitjançant la carta de serveis a les empreses. 
· Reorientar el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a la prestació de serveis de qualitat a ciutadans i empreses, que contribueixin a la cohesió social 
i al desenvolupament econòmic, utilitzant mecanismes de col·laboració públics i privats (OE1.4) 
 1. Aconseguir que 3.500 joves entre 18 i 30 anys  realitzin una formació vinculada a un contracte de treball. 

 2. Garantir que el 100% dels joves menors de 25 anys en situació d'atur tinguin accés a una nova feina, una formació o orientació laboral o 
unes pràctiques formatives remunerades abans de quatre mesos després de finalitzar els estudis o una activitat laboral. 

 3. Aconseguir el 25% d’inserció de les persones que participin al programa de col·laboració les agències de col·locació 
 4. Consolidar la xarxa liderada pel SOC  Empreses amb compromís amb la realització d’un mínim de 80 actuacions 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Percentatge de participants en accions amb certificats oficials % OE1.1 20,57 80,00 20,00 20,00

2. Nombre de persones que realitzen un itinerari professional Nombre OE1.2 16.723,00 18.600,00 16.000,00 25.000,00
3. Nombre d'empreses que formen part de la xarxa d'empreses 
amb compromís Nombre OE1.4 28,00 10,00 10,00

4. Nombre d'empreses informades i assessorades mitjançant la 
cartera de serveis a les empreses Nombre OE1.3  1.000,00 1.000,00

5. Percentatge de persones que s'insereixen mitjançant el 
programa de col·laboració amb les agències de Col·locació % OE1.4  25,00 25,00

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 48.969.590,73
2 Despeses corrents de béns i serveis 48.699.558,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 218.513.190,50
6 Inversions reals 2.424.500,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 30.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 318.636.839,23

 

Llocs de treball pressupostats del programa 1.351
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AGRUPACIÓ                                : Empresa i Ocupació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 331. Ocupabilitat 
GESTOR DE PROGRAMA          : 8390. Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya Subsector: CONS 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar la integració de la formació per a l'ocupació (OE1.1) 

 1. Formar un mínim del 20% dels participants en els plans de formació d’oferta dirigits prioritàriament a treballadors ocupats en mòduls 
formatius dels certificats de professionalitat i accions formatives conduents a certificacions oficials professionals. 

 2. Donar suport al procés d’integració de la Formació Professional coordinant i impulsant les mesures d’integració promogudes pel 
Departament d’Empresa i Ocupació. 

· Millorar les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals així com l'oferta de formació professional per a les persones aturades i ocupades 
per afavorir la seva ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal (OE1.2) 
 1. Formar un mínim de 56.000 persones treballadores a través dels plans formatius del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 
· Fomentar la formació a les empreses, amb especial atenció a les micro i petites empreses de Catalunya (OE1.3) 
 1. Assessorar i informar sobre la utilització de la formació de demanda. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de participants en formació en accions de formació 
contínua, prioritàriament treballadors ocupats Nombre OE1.2 63.104,00 60.945,00 57.000,00 56.000,00

2. Nombre de participants aturats en els plans de formació 
d'oferta Nombre OE1.1 20.698,00 15.663,00 11.000,00 11.000,00

3. Nombre d'empreses informades i assessorades sobre la 
utilització de la formació de demanda Nombre OE1.3  10.000,00 30,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Convocar subvencions per al finançament de l'execució de plans de formació d'oferta destinats a treballadors/ores ocupats/des. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 1.696.590,73
2 Despeses corrents de béns i serveis 277.009,27
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 18.300.000,00
6 Inversions reals 7.500,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 20.281.100,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 31
 




