
Objectiu del programa avaluat
L'objectiu d'aquest programa és la realització de mesures 
actives d’inserció que permetin incrementar el grau 
d’ocupabilitat i la inserció laboral de persones destinatàries de la 
renda mínima d'inserció.

Persones participants i col·lectiu destinatari
3.725 persones participants dels col·lectius prioritaris següents:

Actuacions ocupacionals
Aquest programa preveu la realització de serveis d’orientació i informació 
per a l’ocupació i autoocupació, i la millora de les competències personals, 
professionals i tècniques per afavorir l’ocupabilitat de les persones 
demandants d’ocupació atenent les seves característiques i necessitats. 

Inversió
Import atorgat amb cofinançament del Fons Social Europeu – FSE

2.634.269,47 € convocatòria amb corporacions locals
i entitats públiques o privades sense ànim de lucre

L’avaluació ex post 
mesura els resultats i 
impactes després de 

l’execució del 
programa

Els mètodes quantitatius 
inclouen l’anàlisi de 

dades disponibles i els 
qualitatius entrevistes i 

grups de treball

Holística

L’avaluació holística se 
centra en la fase de 

disseny del programa, 
fins a la seva 

implementació, 
resultats i impacte

Metodologia de l’avaluació

360º

Ex-ante Ex-post Qualitativa Quantitativa Parcial

Dones

Persones que estiguin en fase d’esgotar el termini màxim de 
percepció de la prestació de l’RMI (Renda Mínima d’Inserció)

Persones entre 
31 i 60 anys

Persones amb 
càrregues familiars

Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació

Secretaria Tècnica
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Resultats

 Sistematitzar la informació relativa a les dades de contacte de les empreses.
 Fer seguiment de la situació sociolaboral de les persones participants després de finalitzar el programa.
 Elaborar un qüestionari perquè responguin les persones participants abans de la seva participació en el programa.
 Disposar d’accés a les dades d’inserció.
 Dissenyar dos itineraris diferenciats en funció de si existeix inactivitat estructural o no de la persona participant.
 Incorporar accions dirigides a minorar les diferències entre les persones que no tenen domini de la llengua vehicular.

Recomanacions

Positiva: per cada participant se n’han beneficiat 
2 persones de la unitat familiar.

Millora de l’ocupabilitat en dos àmbits: inserció 
laboral i utilització posterior de serveis del SOC. 

Utilitat social

De 3.725 persones participants:
• 48,1% es troba en situació de llarga durada 
• 50,3% té càrregues familiars. 

La participació de dones en el programa és del 
53,6%, lleugerament superior a la dels homes 
(46,4%).

El grau d’inserció és lleugerament superior en 
dones que en homes.

El perfil de de la participació és el de dona 
estrangera i entre els 35 i 44 anys d’edat.

Col·lectius prioritaris

L’impacte social i familiar tant de les persones 
participants com de l’entorn familiar és positiu: 
millora de les aptituds per a l’ocupabilitat, millora 
de les condicions de salut i increment de 
l’autoestima.

Satisfacció

Inserció laboral

Maig
2019

Avaluació de polítiques actives d’ocupació
Programa de subvencions a les agències de col·locació
(convocatòries 2014-2018)

(any de 
l’avaluació)

Perfil de la persona participant

Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació

Secretaria Tècnica

46,3% homes

53,7% dones

persones 
estrangeres

55,54%

15,7%
persones participants que van aconseguir 

almenys un contracte de treball en els
sis mesos a la finalització del programa i 

de major qualitat

49,7% de les persones 
participants, després de passar 
pel programa, han fet ús d’altres 
serveis ocupacionals, com
l’orientació professional

Activació La participació en el 
programa facilita la 

inserció de persones en 
situació de vulnerabilitat i 
amb enormes dificultats 

per accedir-hi.

En cas de no inserció, 
torna a despertar l’interès 
en la persona, doncs en 

fa ús d’altres serveis 
públics.L’èxit del programa rau en la capacitat que té per 

treballar amb grups de persones en extremat risc 
d’exclusió, molt allunyades dels circuits 
sociolaborals normalitzats. 
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