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Objectiu del programa avaluat
L'objectiu d'aquest programa és reforçar l’ocupabilitat i les 
competències professionals de les persones joves no ocupades i 
no integrades en els sistemes d’educació o formació.

Persones participants i col·lectiu destinatari
3.869 persones participants: 

Actuacions ocupacionals
Les següents del Catàleg del Sistema Nacional de Garantia Juvenil:
• Suport a l’activació
• Millora de l’ocupabilitat
• Foment de l’emprenedoria
• Suport a la contractació

Inversió

10.169.879,48 € d’mport atorgat amb cofinançament del Fons Social Europeu –FSE (GJ)

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 

(anàlisi contrafactual)

Metodologia de l’avaluació

360º

Ex-ante Ex-post Qualitativa Quantitativa Parcial

Inscrites en el Fitxer del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil

Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació

Secretaria Tècnica

Inscrites en el SOC
a l’inici del projecte

#SOCalteucostat

Avaluació de polítiques actives d’ocupació
Programa SINGULARS
(convocatòria 2015)

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

Resultats

 Elaborar un Pla d’Innovació del SOC que marqui els objectius, estratègies i línies de treball sobre la situació dels joves.
 Generar una xarxa intel·ligent de coneixement compartit entre les entitats col·laboradores.
 Adaptar les actuacions del programa a la situació del mercat de treball dels joves i combinar la participació amb la 

realització d’activitats laborals.
 Millorar l’articulació de la innovació amb la perspectiva territorial.
 Ampliar la durada del programa per tal que es pugui fer un millor seguiment dels resultats i dels impactes.
 Millorar les eines de seguiment i traçabilitat de les actuacions.

Recomanacions

Es dona una contradicció: les opinions dels 
joves sobre la utilitat de la participació en el 
programa per orientar el seu futur 
professional o per trobar feina, en general, no 
són molt positives, en canvi, la inserció 
laboral ha estat molt alta. 

Utilitat social

La valoració global de la participació en el 
programa és positiva.

Un 50% dels participants en el programa 
considera que la participació li serveix per 
orientar les seva carrera professional, dels 
quals, un 69% afirma que li ha estat útil per les 
feines que han obtingut posteriorment. 

Un 25% considera que els aprenentatges 
apresos li han estat d’utilitat.

Satisfacció

Inserció laboral
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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

41,8% homes
58,2% dones

70,8% El temps per aconseguir el primer contracte posterior a la participació 
en el programa es considera molt curt:

• Un 31% de les persones participants va trigar com a màxim 1 mes

• Un 74,6% de les persones participants va trigar 3 mesos

Anàlisi Contrafactual 
Tècnica d’anàlisi que permet aïllar l’impacte net de la 
política comparant les persones participants (factual) 

amb un grup de persones similar que no han participat 
en el programa (contrafactual)

22,3%
41,4% 36,3%

fins a 20
anys

de 21 a 25
anys

de 26 a 29
anys

Edat

22,3%

41,4%

36,3%

14,6%

42,5%

42,8%

fins a 20 anys

de 21 a 25 anys

de 26 a 29 anys

Edat

En aquesta ocasió s’han comparat els participants del 
programa amb el conjunt de joves demandants
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