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Objectiu del programa avaluat
L’objectiu del programa és la inserció laboral de persones demandants 
d’ocupació no ocupades (DONO) mitjançant la intermediació de les 
agències de col·locació, amb un mínim de 6 mesos en un període de 8 
(excepte en el 2014, que era en un període de 13 mesos)

Participants i col·lectiu destinatari
57.548 participants (període 2014-2018 – 5 convocatòries) 
Línies d’actuació:

Actuacions ocupacionals
Dues fases: adscripció i inserció.
- Actuacions adscripció entrevista inicial, accions per a millora de resultats 
d’intermediació, comprovació disponibilitat
- Actuacions per a la inserció (intermediació)  prospecció d’empreses, valoració 
del perfil professional, gestió d’ofertes, preparació d’entrevistes de feina, 
seguiment de les candidatures

Persones DONO amb discapacitat = o > 33% (intel·lectual, 
física, sensorial o trastorn mental) de la borsa de les agències 

Persones Demandants d’Ocupació no Ocupades (DONO). 
En 2017 i 2018, persones majors de 30 anys i més de 12 mesos a l’atur

Inversió
Dotació pressupostària inicial 25.569.752 € per a les 5 convocatòries.

Ex-ante Ex-post

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

l’execució del 
programa

Qualitativa Quantitativa

Els mètodes quantitatius 
inclouen l’anàlisi de 

dades disponibles i els 
qualitatius entrevistes i 

grups de treball

Holística Parcial

L’avaluació holística se 
centra en la fase de 

disseny del programa, 
fins a la seva 

implementació, 
resultats i impacte

Metodologia de l’avaluació

L1

L2

360º

Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació

Secretaria Tècnica

#SOCalteucostat

Avaluació de polítiques actives d’ocupació

Programa de subvencions a les agències de col·locació
(convocatòries 2014-2018)

#SOCalteucostat

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/servei-public-docupacio-de-catalunya-soc/pla_destudis_i_avaluacions/Avalua_programa-agencies_col_agost_2020.pdf


Impacte

ResultatsAgències participants

 Canviar l’enfocament del programa: iniciar-lo amb prospecció per captar ofertes i oferir perfils adequats, que 
seran demanats a les Oficines de Treball

 Modificar les condicions de subvenció de les insercions: subvencionar les insercions a partir d’un mes i ampliar 
el termini en què es poden comptabilitzar fins a un mes abans de la finalització del programa

 Augmentar i mantenir el mateix període d’execució del programa a cada convocatòria
 Establir criteris de qualitat en la selecció de les agències

Recomanacions

Molt escassa. La mitjana d’inserció 
(2014-2016) és d’un 1,4%, quan 
l’objectiu era de 25% (2014 i 2016) 
i 20% (2015).

Eficàcia

Limitada. Execució pressupostària 
de 2015 és un 39% de l’atorgat.

Eficàcia econòmica

Reduïda, per manca de resultats 
d’inserció i poques actuacions 
adreçades a la millora de l’ocupabilitat.

Utilitat social

Satisfacció condicionada 
negativament pels resultats per a 
tots els agents implicats.

Satisfacció

Inserció laboral
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