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AGRUPACIO                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 331. Ocupabilitat 
 
Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 1.Promoure polítiques d'ocupació per un país amb més i millor feina 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Tot i que els indicadors de l'economia catalana estan evolucionant positivament (l'any 2015 el PIB creix en un 3,4%, i hi ha 46.800 persones ocupades 
més que l'any 2014), la lluita contra l'atur i l'impuls a la creació d'ocupació continuen sent dos dels principals objectius del Govern per l'encara elevat 
nombre de persones en situació d'atur. És innegable que la millora de les competències del perfil professional incrementa les oportunitats d'inserció del 
treballador en un lloc de treball de qualitat i, al mateix temps, la incorporació a l'empresa de perfils professionals amb alta capacitació per l'exercici de 
qualsevol lloc de treball, reverteix positivament en la competitivitat de l'empresa. Així doncs, es considera imprescindible continuar realitzant programes 
de polítiques actives que tinguin per objectiu l'increment de la qualificació professional i l'ocupabilitat de les persones, sempre en relació amb les 
característiques evolutives del mercat de treball, i posant especial atenció als col·lectius amb més dificultats en la inserció en aquest mercat. Cal 
recordar que la precarietat dels recursos disponibles en els darrers anys obliga, més encara, a elaborar programes eficients i adequats a les 
necessitats de les persones amb més dificultats a l'ora de trobar feina. La línia programàtica que respon als objectius de la Garantia Juvenil respon a 
aquest i objectiu. 
 

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 2016, a Catalunya hi ha 603.600 persones en situació d'atur (284.200 homes i 319.400 
dones), la qual cosa suposa una disminució de 122.600 persones respecte les 726.200 del 2n trimestre de 2015. Aquesta disminució ve afectada 
principalment pel decreixement d'homes aturats, que han rebaixat el seu número en 81.400 persones (el 66,4% del total disminució d'aturats). 
Del total de les persones aturades, 158.900 tenen entre 16 i 29 anys (el 26% del total de l'atur), i 93.400 entre 16 i 24. L'atur juvenil també ha 
experimentat un descens molt important interanualment (34.500 aturats menys) en part gràcies a la creació d'ocupació (23.500 ocupats més) i part, 
conseqüència del descens de població activa (11.000 actius menys). La taxa d'atur total del 2n trimestre de 2016 se situa en el 15,9%, i pel que fa a les 
persones entre 16 i 24 anys, en el 35,3%. La situació econòmica millora lentament, però malgrat les dades globals del 2t trimestre de 2016, l'atur 
continua sent una de les preocupacions principals de la societat catalana, i per tant, del SOC. 
 

Marc regulador del programa: 
Decisió de la Comissió Europea, 12 de desembre de 2014 (Programa Operatiu Ocupació Juvenil CCI2014ES05M9OP001). Decisió de la Comissió 
Europea, 17 de desembre de 2015 (Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 CCI2014ES05SFOP007.Llei 13/2015, 9 de juliol, d'ordenació del 
sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Decret 182/2010,23 de novembre, d'ordenació de la FP per a l'ocupació. Resolució 
TIC/2593/2003, de 29 de juliol, (Acord Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics:CFC) Resolució 27 d'octubre de 2015,Text refós dels Estatuts 
del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Estratègia d'emprenedoria i ocupació jove 2013-2016. Pla anual de polítiques 
d'ocupació.Estratègia catalana per a l'ocupació 2012-2020. 
Missió 
Millorar les oportunitats i la ocupabilitat de les persones donant suport a la població activa que estigui en recerca o millora de la seva ocupació i a les 
empreses per tal d'impulsar la seva competitivitat mitjançant la planificació, l'organització, la gestió i la integració del conjunt de serveis i de programes 
ocupacionals i la formació i capacitació professional amb l'objectiu de mantenir i fomentar l'ocupació estable i de qualitat així com prevenir i reduir la 
desocupació i oferir protecció a les persones en situació d'atur. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar la integració de la formació per a l'ocupació (OE1.1) 

 
1. Assolir fins a un 20% el nombre de participants a les accions formatives orientades a la consecució de certificats oficials de professionalitat, 

tant per a col·lectius de treballadors ocupats com a treballadors en situació de desocupació. 

 
2. Assolir formar un 30% dels participants en els programes de formació per a persones treballadores ocupades en mòduls formatius dels 

certificats de professionalitat i accions formatives conduents a certificacions reconegudes per normativa. 
 3. Assolir fins a 160.000 persones beneficiàries de les accions de formació del Servei d'Ocupació de Catalunya. 
· 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. Assolir un mínim de 13.100 itineraris professionals per tal de donar resposta als demandants d'ocupació inscrits a les oficines de treball. 

 
2. Oferir serveis d'orientació i capacitació lingüística i intercultural mitjançant els programes de mobilitat formativa internacional a 320 joves com 

a elements preparatoris per a l'adquisició d'una experiència pràctica en un país de la UE. 
 3. Formar un mínim de 56.000 persones treballadores a través dels plans formatius del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 
 4. Formar un mínim de 11.000 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. 
 2. Assessorar i informar a 4.600 empreses amb centre de treball a Catalunya mitjançant la carta de serveis a les empreses. 
 3. Assessorar 200 entitats i empreses en la iniciativa de formació programada per les empreses i altres iniciatives de formació i qualificació. 
· Reorientar el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), d'acord amb la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya, sobretot en relació amb la concertació territorial. (OE1.4) 

 
1. Desenvolupar el Decret de desplegament de concertació territorial de polítiques d'ocupació del SOC, d'acord amb la disposició final primera 

apartat 2 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Cat. 

 
2. Impulsar i donar suport a processos de concertació territorial de caire estratègic en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament econòmic 

local. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge de participants en accions formatives amb 
certificats oficials 

% OE1.1 33,00 50,00 26,00 30,00

2. Nombre de persones que realitzen un itinerari professional Nombre OE1.2 15.787,00 27.707,00 18.900,00 13.100,00

3. Nombre d'empreses informades i assessorades mitjançant la 
cartera de serveis a les empreses 

Nombre OE1.3 950,00 1.115,00 4.752,00 4.600,00

4. Nombre d'empreses que formen part de la xarxa d'empreses 
amb compromís 

Nombre OE1.4 11,00 59,00 7,00 5,00

5. Nombre de joves participants als programes de mobilitat 
formativa internacional 

Nombre OE1.2  320,00 320,00

6. Nombre de persones ateses a les Oficines de Treball del 
SOC. 

Nombre OE1.4   
2.100.000,0

0
7. Nombre de persones beneficiàries de les accions de formació 
del SOC 

Nombre OE1.1   160.000,00

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 48.194.529,60
2 Despeses corrents de béns i serveis 56.779.267,12
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 288.448.881,19
6 Inversions reals 2.665.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 30.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 396.117.677,91
 

Llocs de treball pressupostats del programa 1.316
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 331. Ocupabilitat 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE01. G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Transferir recursos al SOC. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria de gestor del SOC. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 392.922.677,91
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 2.665.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 395.587.677,91
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 331. Ocupabilitat 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6204. Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) Subsector: EAA 
 

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

 
1. Assolir fins a un 20% el nombre de participants a les accions formatives orientades a la consecució de certificats oficials de professionalitat, 

tant per a col·lectius de treballadors ocupats com a treballadors en situació de desocupació. 
 3. Assolir fins a 160.000 persones beneficiàries de les accions de formació del Servei d'Ocupació de Catalunya. 
· 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. Assolir un mínim de 13.100 itineraris professionals per tal de donar resposta als demandants d'ocupació inscrits a les oficines de treball. 

 
2. Oferir serveis d'orientació i capacitació lingüística i intercultural mitjançant els programes de mobilitat formativa internacional a 320 joves com 

a elements preparatoris per a l'adquisició d'una experiència pràctica en un país de la UE. 
· 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. 
 2. Assessorar i informar a 4.600 empreses amb centre de treball a Catalunya mitjançant la carta de serveis a les empreses. 
· Reorientar el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), d'acord amb la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya, sobretot en relació amb la concertació territorial. (OE1.4) 

 
1. Desenvolupar el Decret de desplegament de concertació territorial de polítiques d'ocupació del SOC, d'acord amb la disposició final primera 

apartat 2 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Cat. 

 
2. Impulsar i donar suport a processos de concertació territorial de caire estratègic en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament econòmic 

local. 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de programes de mobilitat formativa internacional Nombre OE1.2  4,00 4,00

2. Nombre d'actes de concertació territorial en l'àmbit de treball Nombre OE1.4  7,00 7,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestionar els programes internacionals de mobilitat "Programa TLN Mobilicat". 
2. Oferir serveis ocupacionals als quals el SOC dóna suport econòmic i financer per tal d’impulsar les polítiques d’ocupació. 
3. Facilitar a les persones i empreses informació sobre els serveis i prestacions que el SOC posa a la seva disposició. 
4. Elaborar i tramitar la normativa que reguli els diferents programes de polítiques actives que es duen a terme. 
5. Gestionar les subvencions i/o altres instruments d’adjudicació a les entitats col·laboradores per a les polítiques actives. 
6. Oferir de manera personalitzada la carta de serveis a persones treballadores i a les empreses. 
7. Assessorar de manera individualitzada les persones demandants d’ocupació mitjançant recursos propis i col·laboració publicoprivada. 
8. Tutorització del col·lectiu de la Garantia juvenil. 
9. Desenvolupament de programes específics per a la dinamització i inserció del col•lectiu d’aturats de llarga durada. 

10. Millorar l'eficàcia de la col·laboració públic-privada. 
11. Elaborar els estudis de les característiques del mercat de treball i els recursos de millora de la ocupabilitat disponibles. 
12. Realitzar les avaluacions de les polítiques actives d’ocupació. 
13. Contribuir a la implementació de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals a Catalunya. 

 

 Per tal de completar la informació d’aquesta memòria es pot consultar la memòria d’encàrrec del programa 331 de l’agrupació de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. 

  
 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 46.414.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 56.319.796,72
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 280.688.881,19
6 Inversions reals 2.650.000,00
7 Transferències de capital 15.000,00
8 Variació d'actius financers 30.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 386.117.677,91
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 1.284


