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Introducció
Introducció i metodologia (1/2)

Justificació

• Crisi econòmica i  del risc de pobresa en general
• Crisi de l’ocupació i  del risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball

• El risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball (RMT)

Objecte d’estudi

El risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball (RMT)

Objectius

• Analitzar i valorar:
• La dinàmica del risc de pobresa RMT
• Els processos de caiguda, adaptació i millora de les persones respecte el 
risc de pobresa RMT

• Els instruments i recursos de prevenció i lluita contra la pobresa RMT
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• Consensuar una sèrie de recomanacions en base a l’estudi



Metodologia
Introducció i metodologia (2/2)

Gestió documental Treball de Camp

Entrevistes en profunditat Entrevistes biogràfiques

Anàlisi bibliogràfica

Anàlisi de dades

Juliol – desembre 2011

Presencials

Semi‐dirigides

Octubre 2011 – febrer 2012

Presencials

Semi‐dirigidesAnàlisi de dades 
secundàries 12 professionals 

(territori x recursos)

1 hora i quart

6 persones
en risc de pobresa RMT
(territori x recursos)

1 hora1 hora i quart 1 hora

Marc teòric
Estratègies 
públiques

Transcripcions literals + sistema d’anàlisi

Aproximació qualitativa

#pobresaitreball
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Concepte de pobresa i risc de pobresa
Marc teòric (1/5)

Pobresa
 exclusió social

Absoluta

Nivell d’ingressos per sota d’un determinat 

Objectiva

g p
nivell mínim (llindar) en una societat concreta
(CE, 1984)

RelativaSubjectiva

Transitòria

Persistent o crònica

Situació de la persona amb ingressos inferiors al 
60% de la mediana dels ingressos (llindar de risc de60% de la mediana dels ingressos (llindar de risc de 
pobresa) de la societat de referència en un 
moment determinat.

8.176 €
Lli d d i d b

Risc de 
pobresa

Llindar de risc de pobresa
(Catalunya, 2011)
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Indicador: taxa de risc de pobresa
Font: ECV (ampliació Idescat)



Risc de pobresa en relació amb el mercat de treball
Marc teòric (2/5)

Situació de risc de pobresa com a conseqüència de la relació amb el mercat de treball, 
especialment en el cas de les persones treballadores aturades i ocupades.

Objecte de 
l’estudi

Situació de la persona que treballa i té ingressos inferiors al 60% de la mediana delsRisc de Situació de la persona que treballa i té ingressos inferiors al 60% de la mediana dels 
ingressos de la societat de referència en un moment determinat.

Persones que treballen
P l d t b ll tò i j d f ili h t t t b ll t l l

Risc de 
pobresa en 
el treball

Persones empleades, treball autònom i ajuda familiar que han estat treballant almenys la 
meitat de l’any que es pren en consideració.Indicador

Treball (factors individuals)

 Característiques del mercat de

Risc de pobresa (factors llar)

 Intensitat del treball a la llar Característiques del mercat de 
treball
 Circumstàncies personals (formació, 
salut etc )

 Intensitat del treball a la llar
 Transferències socials
 Composició de la llar (unipersonal, 
fills i filles dependents, etc.)

#pobresaitreball

salut,etc.)  fills i filles dependents, etc.)



Canvis socioeconòmics 

C i l t d t b ll
Marc teòric (3/5)

Canvis en el mercat de treball
Flexibilitat, adaptabilitat, qualificació

Atur de llarga durada, segmentació g , g

Canvis en
l’Estat del benestar

Canvis en la família

Dèficit de cobertura
en llars amb intensitat del treball baixa

Senyals d’esgotament del “familisme”

Incrementa:
• la nuclearització

Dèficit d’intensitat
particularment en llars amb infants

la nuclearització
• la monoparentalitat

• les ruptures i reconstitucions familiars

Risc de

#pobresaitreball

Risc de 
pobresa RMT



Canvis socioeconòmics que incrementen el risc de pobresa RMT
Intensitat del treball baixa (detall) Marc teòric (3/5)

IT=0
Cap persona de 
la llar treballa

IT=1
Totes les persones 
de la llar treballen

Intensitat
del treball baixa

IT=0,4

#pobresaitreball



Crisi, atur i risc de pobresa RMT
Marc teòric (4/5)

4rt trimestre 2012 4rt trimestre 
2007

Conseqüències socials de la crisi: l’impacte de l’atur a les llars i el risc de pobresa 

2007

Taxa atur 23,9% 6,6%

Taxa atur llarga durada 56,2% 24,0%

Llars amb tots els actius desocupats 266.800 50.600

Llars amb persona sustentadora principal a l’atur 336.000 84.100

Llars que no reben cap ingrés 117 700 65 100Llars que no reben cap ingrés 117.700 65.100
Catalunya, 4rt trimestre 2012 i 4rt trimestre 2007 (EPA) 

Taxes de risc de pobresa 2010 2009Taxes de risc de pobresa 2010 2009

Taxa risc de pobresa 19,9% 18,4%

Taxa risc de pobresa de les persones aturades 30,3% 27,9%

Taxa risc de pobresa de llars amb fills/es dependents en que cap de les persones 
actives està ocupada

59,0% 51,6%

#pobresaitreball

Catalunya, 2010 i 2009 (ECV) 



Risc de pobresa de la població ocupada a Catalunya
Marc teòric (5/5)

Situacions laborals relacionades
amb un risc de pobresa més elevat (Catalunya, 2009)

Situació Ajuda familiarSituació 
professional 

Ajuda familiar

Treballador autònom

Tipus de 
Contracte temporalcontracte Contracte temporal

Tipus de 
jornada Jornada parcial13,7%
Grup
d’ocupació

Persones treballadores qualificades en 
agricultura i pesca

Persones treballadores no qualificades

13,7%
Catalunya, 2010 q

Sector 
d’activitat de 
l’empresa

Activitats immobiliàries

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

Construcció

Mida de 
l’empresa

Empreses petites (sobretot les que tenen 
1 i 2 persones treballadores)

#pobresaitreball
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Unió Europea
Estratègies públiques (1/4)Base legal limitada: principi subsidiarietat 

Pobresa Inclusió activa

Cohesió
econòmica i social

Inclusió social

Exclusió social
I. social + 
I. activa 

econòmica i social

99
0

I‐II‐III Programes de lluita 
contra la pobresa 00

0
Debat: l’activitat laboral 
per evitar l’empobriment 00

5

MOC:Mètode Obert de 
Coordinació dels estats 01

0 “La Inclusió activa no pot 
substituir la Inclusió 

19
71

‐1
9 contra la pobresa

Introducció de la noció de 
cohesió econòmica i social 
(Acta Única Europea,,86). 19

91
‐2
0 per evitar l empobriment.

Criteris comuns en 
protecció social  (T. 
Maastricht i  20

01
‐2
0 Coordinació dels estats.

Inclusió social (Agenda 
política i social 2000‐05).

Inclusió activa (influència 20
06

‐2
0 social” (Resolució PE, 09)

L’Estratègia Europa 2020 
reafirma la idea de  
l’ocupació i la relació amb 1 ( p )

Ús del concepte d’exclusió 
social per evitar el de 
pobresa

1 Recomanacions del Consell 
92).

Declaració de l’ocupació 
f d’i t è ú

2 Inclusió activa (influència de l’Estratègia  Europea 
d’Ocupació, 2005).

Pilars de la Inclusió activa: 
suport a la renda adient, 

2 la pobresa.
Nous reptes: abordar la 
dimensió múltiple de 
pobresa, actuar en tot el 
i l d l id i f fcom afer d’interès comú 

(T. d’Amsterdam, 97).

p ,
MT inclusius i accés a 
serveis de qualitat. 

cicle de la vida i fer front a 
l’exclusió greu i les noves 
vulnerabilitats (Plataforma 
europea contra la pobresa 
i la inclusió). 

#pobresaitreball



Unió Europea
(detall) Estratègies públiques (1/4)

ANY ESTRATÈGIES PÚBLIQUES DE LA UNIÓ EUROPEA RELACIONADES AMB LA POBRESA I EL MERCAT DE TREBALL 

1974‐1976 Primer Programa d’acció social
Marca un punt d’inflexió en la política social comunitària amb l’establiment dels següents objectius: aconseguir la plena ocupació, millorar
les condicions de vida i de treball de les persones treballadores, fomentar la participació dels interlocutors socials en les decisions de la
Comunitat, així com la dels treballadors i treballadores en la marxa i les activitats de l’empresa.

1975‐1980 I Programa europeu de lluita contra la pobresa
Programa d’aprenentatge de caràcter experimental amb “mini‐projectes” d’investigació finançats pels nou estats membres. A partir
d’aquest Programa s’inicia un debat sobre la definició i l’extensió de la pobresa a cada país i a escala europea.

198

Acta Única Europea (en vigor 1‐7‐1987)
Fa les adaptacions necessàries per completar el mercat únic interior, introdueix la noció de “cohesió econòmica i social” amb la finalitat de
promoure un desenvolupament harmònic i reduir les desigualtats entre les diferents regions i corregir els desequilibris socials gràcies als
Fons Estructurals.

1987

Protocol de política social

Suposa un avenç en el procés de codecisió del PE de matèries socials. L’article 2 conté cinc àrees en les quals les decisions s’adopten per
majoria qualificada: 1. millora de les condicions de seguretat i salut en el treball, 2. condicions de treball, 3. dret d’informació i consulta als
treballadors i treballadores, 4. igualtat d’oportunitats entre homes i dones i 5. integració ocupacional dels ciutadans i ciutadanes exclosos
del mercat de treball. S’aprova per onze dels dotze països membres aleshores (tots excepte el Regne Unit).

1989
Carta Comunitària dels Drets Socials 

l l b ll

Proclama que “les persones que estiguin excloses del mercat de treball, ja sigui per no haver pogut accedir‐hi, ja sigui per no haver pogut
reinserir‐se, i que no disposin de mitjans de subsistència, han de poder beneficiar‐se de prestacions i recursos adaptats a la seva situació1989

Fonamentals dels treballadors
reinserir se, i que no disposin de mitjans de subsistència, han de poder beneficiar se de prestacions i recursos adaptats a la seva situació
personal”.

1992

Recomanació 92/441/CEE del Consell sobre els 
criteris comuns relatius a recursos i prestacions 
suficients en els sistemes de protecció social

Respon a dos objectius principals: 1. lluitar contra l’exclusió social mitjançant el reconeixement per part dels estats membres del dret
fonamental de les persones a disposar de recursos i prestacions suficients per viure conforme a la dignitat humana i, 2. definir els principis
comuns per portar a la pràctica aquest dret dins del sistema de protecció social de cada Estat membre.

Recomanació 92/442/CEE del Consell sobre la  Proposa que, sense perjudici dels poders públics en matèria de protecció social dels estats membres, es desenvolupi una estratègia que
convergència dels objectius i de les polítiques 
de protecció social

p q p j p p p p g q
fixi criteris comuns de forma que puguin coexistir els sistemes nacionals de protecció social juntament amb els progressos de
convergència i harmonització.

1993

Tractat UE de Maastricht 
(en vigor 1‐11‐1993)

Va canviar el nom de CEE pel de CE. També va introduir noves formes de cooperació entre els governs dels Estats membres (p.e. en defensa i justícia i 
interior). Amb aquesta cooperació es crea un nova estructura amb tres "pilars" de naturalesa tant econòmica com política: és l'anomenada Unió Europea 
"UE". A més, va incorporar com Annex el Protocol  de política social de l'Acta Única, com a mostra per a la consecució de la cohesió econòmica i social.

És un símbol del compromís adquirit per la CE en l'àmbit social i de la seva voluntat de seguir desenvolupant en el futur totes les vies previstes als Tractats
Llibre Blanc sobre el Creixement, competitivitat, 
ocupació: Reptes i pistes per entrar en el segle XXI

És un símbol del compromís adquirit per la  CE en l àmbit social i de la seva voluntat de seguir desenvolupant en el futur totes les vies previstes als Tractats 
per assolir l'Europa Política i Social. En ell es fa una recapitulació de les mesures adoptades fins aleshores i s'estableix un conjunt de directrius per al 
desenvolupament futur. Tot i així, atesos els alts nivells de desocupació del moment, es dedica una gran part del text a temes directament relacionats amb 
l’ocupació.

1997
Tractat UE de d'Amsterdam 
(en vigor 1‐5‐1999)

Modifica el text i la numeració dels tractats UE i CE, i estableix la versió consolidada d'ambdós. A nivell social incorpora el Protocol annex a l'Acta Única en 
el text del Tractat dotant‐lo de més força. Entre els temes d’importància social, inclou la lluita contra l’exclusió, la integració  de les persones excloses del 
mercat de treball, i la necessitat de “cooperació i coordinació” entre els estats membres en matèria de política social.

#pobresaitreball



Espanya
Estratègies públiques (2/4)

Assistència 
social Inclusió laboral +

PNAO

Inclusió activasocial

Prestacions de la SS + 
i i l

Inclusió laboral + 
PAO

PNAIS

Inclusió activa

99
0 Pas de les assegurances 

socials a un sistema de 
seguretat social 00

0
Agrupació de les 
prestacions i pensions 00

5

PNAIS I II III 01
0

Inclusió activa (PNAIS IV‐V)

serveis socials

19
71

‐1
9 seguretat social.

S’estableix sistema mixt: 
contributiu i no 
contributiu.

19
91

‐2
0 prestacions i pensions 

contributives i no 
contributives (LGSS)

Relació entre sortida de 
d b 20

01
‐2
0 PNAIS I‐II‐III

Objectius prioritaris: 
foment de l’accés a 
l’ocupació i als recursos.

20
06

‐2
0

Reforma de les PAO (Acord 
Social i Econòmic, 2011)

d1

Distribució competencial 
Estat i CA.

Definició d’una prestació 

1 situacions de pobresa i 
ocupació laboral

Foment de la inserció 
l b l i l PAO

2

Problemes en l’elaboració 
dels PNAIS: reiteració de 
mesures en diferents plans 
i manca de coordinació 
d l t i li t

2 Garantia de recursos 
mínims vinculada a  les 
PAO: Programa PRODI i 
PREPARA

p
d’atur i un subsidi.

Concreció dels serveis 
socials  en les lleis 
autonòmiques

laboral i les PAO

Actuacions per persones 
aturades o en risc 
d’exclusió del MT (I‐II‐III‐

dels agents implicats.
Foment de l’ocupació de 
les persones més 
vulnerables  

#pobresaitreball
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Espanya
(detall) Estratègies públiques (2/4)

ANY ESTRATÈGIES PÚBLIQUES D’ESPANYA RELACIONADES AMB LA POBRESA I EL MERCAT DE TREBALL 

1963 Llei 193/1963 de bases de la Seguretat social
L’objectiu de la Llei és la implantació d’un model unitari i integrat de protecció social, amb una base financera de repartiment, gestió
pública i participació de l’Estat en el finançament. D'aquesta manera es va començar a operar un trànsit des del conjunt d'assegurances
socials a un sistema de seguretat social.

1978 Constitució Espanyola
El model que s'articula a la CE propicia l'existència d'un sistema mixt amb elements assistencials en el nivell contributiu i l'existència d'un
nivell no contributiu. A més, es creen les bases per a la superació de formes d’Acció Social pública com la beneficència i l’assistència social.

1980 Llei 51/1980 bàsica d'ocupació
A partir del Títol II d'aquesta llei neix el sistema modern de protecció de l'atur, en establir una prestació per desocupació i una prestació
complementària o subsidi també per aquest motiu.

Aprovació de les lleis de serveis socials/acció  Etapa de les primeres transferències a les comunitats autònomes i desenvolupament de les primeres lleis de serveis socials de caràcter

1982‐1992
social a les diferents comunitats autònomes i 
aprovació de la llei de renda bàsica al País Basc 
(1a a Espanya)

autonòmic. També en una segona fase s'estableix una etapa de planificació territorial i de coordinació entre les comunitats autònomes i
les Diputacions amb els ens locals que culmina amb l'aprovació de la Llei de bases del règim local del 1985. En aquest mateix període
s'aprova la llei de renda bàsica al País Basc (1989), que és la primera d'aquestes característiques a Espanya.

1984 Llei 31/1984 de protecció per atur

Deroga el Títol II de la Llei 51/1980. Fonamentalment es donen mesures per proporcionar "la protecció assistencial a col∙lectius
desprotegits mitjançant les ampliacions en la durada del subsidi i en la percepció per a persones aturades de 55 anys i més fins al moment
de la jubilació". La protecció s'estructura en dos nivells: el contributiu (on s'amplia l'escala de durada de la prestació en funció de la1984 Llei 31/1984 de protecció per atur de la jubilació . La protecció s estructura en dos nivells: el contributiu (on s amplia l escala de durada de la prestació en funció de la
cotització i s'estableix que la quantia mínima sigui el SMI, entre d'altres) i l'assistencial (on s'amplia la condició de beneficiari i s'estableix
una durada de 6 mesos prorrogables a 18 mesos, entre d'altres).

1985
Llei 26/1985 de mesures urgents per a la 
racionalització de l'estructura i l'acció 
protectora de la Seguretat Social

En el preàmbul s'expressa que persegueix "els següents objectius: reforçament del caràcter professional, contributiu i proporcional de les
pensions de jubilació i invalidesa; correlativa millora de la protecció no contributiva; millora de l'eficàcia protectora per a la reordenació
de recursos i racionalització de l'estructura del Sistema".

1985
Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim 
local

Marca l'obligatorietat dels ajuntaments de més de 20.000 habitants de prestar serveis socials, més endavant definits al Pla concertat per
al desenvolupament de prestacions bàsiques de serveis socials de les corporacions locals (1988). Per tant, va suposar la superació de la
beneficència com a competència de les administracions públiques, atès que, com els municipis van assumir competències de serveis
públics, i van reconvertir les conselleries de beneficència en conselleries de serveis socials.

1986
Tractat d'adhesió a la CEE del Regne d'Espanya 
i la República portuguesa (en vigor 1‐1‐1986)

Amb aquest Tractat Espanya ingressa a la CEE, signat el 12.6.1985 i entra en vigor l'1.1.1986.
i la República portuguesa (en vigor 1 1 1986)

1990
Llei 26/1990 per la qual s'estableixen en la 
Seguretat Social les prestacions no 
contributives

La Llei pretén establir i regular un nivell no contributiu de prestacions econòmiques. Completa la reforma iniciada amb la Llei 26/1985 que
en aquest cas se centra en l'extensió del dret de les prestacions de jubilació i invalidesa, i les prestacions econòmiques per fill o filla a
càrrec, del sistema de SS, a tots el ciutadans i ciutadanes, encara que no hagin cotitzat mai o no ho hagin fet amb el temps necessari per
rebre una prestació contributiva. En definitiva es tracta de la universalització d'aquestes prestacions. Per tant, es va estendre el dret a
rebre‐les a tots els ciutadans i ciutadanes mancats d’ingressos suficients per a la seva subsistència.

#pobresaitreball
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Estratègies públiques (3/4)

Competència estatal

Legislació laboral i legislació Seguretat Social (Pensions contributives i prestacions d’atur)

Competència executiva de la CA
(gestió compartida Estat – CA) Competència transferida a la CA

Pensions no contributives

Qualificacions professionals a Catalunya

Serveis públics d’ocupació

Ajudes assistencials i serveis socials

Intermediació laboral (agències de col∙locació a Catalunya)

Polítiques actives d’ocupació
Renda Mínima d’Inserció 

(RMI)Polítiques actives d ocupació 
(PAO)

 Primeres mesures i traspàs de competències
 Desenvolupament

(RMI)
 Creació i implantació
 Consolidació i expansió
 Restriccions Desenvolupament

 Impuls de la formació i la requalificació i plans 
de desenvolupament de les PAO

Restriccions

#pobresaitreball



Catalunya (1/2)
(detall) Estratègies públiques (3/4)

ANY ESTRATÈGIES PÚBLIQUES DE CATALUNYA RELACIONADES AMB LA POBRESA I EL MERCAT DE TREBALL 

1979 Estatut d'Autonomia de Catalunya
A l'EAC 1979 s'estableix que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre la matèria d'assistència social i faculta a la
Generalitat per constituir institucions que fomentin el desenvolupament social en el marc de les seves competències, la plena ocupació i el
desenvolupament econòmic (art. 9.25 i 52 EAC, respectivament).

1983
Llei 12/1983, de 14 de juliol, d'administració
institucional de la sanitat i de l'assistència i
els serveis socials

Crea l’ICAS com a entitat gestora de la Seguretat Social i dels serveis i les prestacions sanitàries de la Generalitat, per desplegar les
competències que la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia li atribuïen i per executar els serveis i les funcions que li havien estat
traspassats. Posteriorment, la Llei 10/1988, de 27 de juliol, deroga les competències de l'ICAS en matèria de serveis socials i d'assistència
social.

1985
Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis
socials

Defineix el model de serveis socials. Regula les modalitats de prestació dels serveis i el seu finançament.
socials

1988
I Pla d’Actuació Social per al període 1988 –
1991

Estructura un sistema de serveis socials segons la Llei 26/1985. Seguidament s'aproven el II Pla d’Actuació Social per al període 1992 –
1995(aprovat el 1992 i prorrogat fins el 1996) i el III Pla d’Actuació Social per al període 1997 – 2001 (aprovat el 1997 i que va seguir
desenvolupant‐se durant l’any 2002), que es va presentar com un referent per a totes les administracions públiques i les entitats d’iniciativa
social que actuaven a Catalunya en l’àmbit dels serveis socials.

D 144/1990 d 28 d i l d
L'objectiu és proporcionar, d’una banda, una font d’ingressos a les llars catalanes que no tenen prou recursos i, d’altra banda, promoure la

1990
Decret 144/1990, de 28 de maig, regulador
del Programa interdepartamental de la
renda mínima d'inserció (PIRMI)

L objectiu és proporcionar, d una banda, una font d ingressos a les llars catalanes que no tenen prou recursos i, d altra banda, promoure la
seva inserció sociolaboral mitjançant diversos tipus de mesures orientades a pal∙liar les problemàtiques socials i a facilitar la participació en el
mercat de treball. El programa es composa de 5 blocs: prestacions d'urgència i rescabalament; accions de suport a la integració social,
d'informació i orientació i per la col∙laboració cívica; formació d'adults; suport a la integració laboral i prestació econòmica (RMI).

1991
Reial decret 1577/1991, del 18 d’octubre, de
traspàs de la gestió de la formació
professional ocupacional a la Generalitat

Transfereix la gestió de la formació professional ocupacional a Catalunya.
professional ocupacional a la Generalitat.

1995
Pla integral de lluita contra la pobresa i  
l’exclusió social

Impulsa programes destinats a detectar i prevenir bosses d'exclusió social i pal∙liar‐ne els efectes

Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda
mínima d'inserció (RMI)

La RMI té el propòsit de resoldre els problemes personals que motiven algunes de les situacions de dificultat; és a dir, amb les actuacions
d'inserció es procura que les persones ateses puguin assolir la plena autonomia personal, familiar, econòmica i social. Per assolir el seu
objectiu la RMI es desenvolupa en prestacions i actuacions de serveis socials salut educació formació d'adults prestacions econòmiques i

1997

mínima d'inserció (RMI) objectiu, la RMI es desenvolupa en prestacions i actuacions de serveis socials, salut, educació, formació d'adults, prestacions econòmiques i
accions de suport per a la integració social i laboral.

Reial decret 1050/1997, del 27 de juny,
sobre el traspàs a la Generalitat de
Catalunya de la gestió realitzada per
l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM), en

Transfereix la gestió exercida per l’INEM en l’àmbit del treball, de l’ocupació i de la formació a Catalunya, que amb aquest pas assumeix les
funcions i els serveis en matèria d’intermediació en el mercat de treball, de gestió i control de les polítiques d’ocupació i exercici de potestat
sancionadora. Aquestes funcions van ser assignades mitjançant Decret 235/1997 del 2 de setembre, al Departament de Treball.

#pobresaitreball

l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació.



Catalunya (2/2)
Estratègies públiques (4/4)Mesures / iniciatives actives, 2012    (quadre tancat el juny de 2012)

•Prestacions i subsidis d’atur
•RMI i RAI per a la garantia d’ingressos RMI i RAI
•Programa PREPARA

 per a la garantia d ingressos

•Plans d’ocupació amb entitats locals o sense ànim de lucre
•Ajuts a empreses per a la contractació de persones aturades i 
formades pel SOC 

 de foment de la contractació

•Programa INICIA•Programa INICIA
•Programa Catalunya Emprèn
•Línia autònoms i comerços: préstecs i lísings

 de foment del treball autònom i 
l’emprenedoria

•Programa SUMA’T
•Programa FORMA I INSEREIX
•Programa ACREDITA’T

 per a la millora de l’ocupabilitat 
de les persones: orientació, 
formació i acreditació

•Programes EURES i EURODISSEA
•Programa per treballar al Quebec
•Pràctiques a l’estranger ‐ Projecte Motiva 3

 de foment de la mobilitat 
internacional

#pobresaitreball
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Garantia d’ingressos
(detall) Estratègies públiques (4/4)Mesures / iniciatives actives, 2012

Prestacions, subsidis i ajudes  econòmiques per a  persones aturades

Prestacions d'atur de nivell contributiu (modificat import a
percebre a partir del 7è mes al 50% de la base reguladora per a
nous perceptors amb RDL 20/2012, de 13 de juliol)

Per pérdua del treball per unes causes preestablertes amb una cotització d'atur d'un període mínim de 360 dies dins dels sis anys anteriors a la situació legal d'atur. La
durada establerta està entre 120 i 720 dies en funció de la cotització. La quantia mínima és de 497 €/mes (664,74 €/mes amb un fill a càrrec) i màxima de 1.087,20 €/mes
(1.242,52 €/mes amb un fill a càrrec i 1.397,83 €/mes amb dos fills a càrrec).

Prestació d'atur per a persones estrangeres no comunitàries per
retornar al seu país d'origen

Derivada de l'anterior, consisteix a fer el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva d'atur a la qual es té dret. Aquesta capitalització d'ingressos la poden
sol·licitar les persones estrangeres no comunitàries i comporta el compromís de retorn d'aquestes persones al país d'origen.

Prestacions d'atur per cessament d'activitat de les persones Requereix un cessament de l'activitat per unes causes preestablertes La durada depèn de la cotització realitzada en els 48 mesos anteriors a la situació legal d'atur delsPrestacions d'atur per cessament d'activitat de les persones
afiliades al RE. d'Autònoms i al RE. per compte propi agrari i de
treballadors de la mar.

Requereix un cessament de l'activitat per unes causes preestablertes. La durada depèn de la cotització realitzada en els 48 mesos anteriors a la situació legal d'atur, dels
que al menys 12 mesos han de ser continuats i immediatament anteriors a la data de cessament. S'estableix una escala segons la qual el període mínim de cotització són
12 mesos pels quals s'aprova una protecció de 2 mesos. La durada màxima és d'1 any, corresponent a una cotització prèvia de 48 m o més. La quantia mínima és de 497
€/mes (664,74 €/mes amb un fill a càrrec) i màxima de 1.087,20 €/mes (1.242,52 €/mes amb un fill a càrrec i 1.397,83 €/mes amb dos fills a càrrec).
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Durada de 6 mesos prorrogables per altres dos períodes d'igual durada, fins a un màx. 18 mesos. Hi ha supòsits d'ampliació a 24 mesos en funció del tipus
prestació exhaurida i de si persona més gran o no de 45 anys.

que hagin exhaurit la prestació per desocupació i sense
responsabilitats familiars i amb 45 anys o més

Durada de 6 mesos.
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més grans de 55 anys (modificació d'edat de 52 a 55 anys
amb RDL 20/2012, de 13 de juliol)

Durada fins que la persona assoleixi l'edat ordinària que es demani en cada cas per tenir una pensió de jubilació.

que no hagin cobert el període mínim de cotització per
accedir a una prestació contributiva

Durada en funció dels mesos cotitzats i de si és tenen o no càrregues familiars.

emigrants retornades Durada de 6 mesos prorrogables per altres dos períodes d'igual durada, fins a un màxim de 18 mesos (són ampliables a 24m per alguns col·lectius i requisits o
fins a 30m)
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Mde col·lectius concrets (alliberades de presó o d'un centre
de menors o les que han conclòs un tractament de
deshabituació de drogodependència)

Durada de 6 mesos prorrogables per altres dos períodes d'igual durada, fins a un màxim de 18 mesos (són ampliables a 24m per alguns col·lectius i requisits o
fins a 30m)

que tinguin una milloria d’una situació d'incapacitat Durada de 6 mesos prorrogables per altres dos períodes d'igual durada, fins a un màxim de 18 mesos (són ampliables a 24m per alguns col·lectius i requisits o
fins a 30m)

Subsidi especial per a treballadors/res de més de 45 anys que
hagin esgotat la prestació d'atur de 24 mesos. (eliminat per a

La quantia mensual del subsidi d'atur depèn del nombre de càrregues familiars (si no es tenen 426 euros/mes en 2012, amb dos familiars a càrrec 569,78 €/mes i
708,223€/mes i és tenen 3 o més familiars). Durada de 6 mesos a partir d'esgotar la prestació contributiva, si se sol·licita dins de termini. Una vegada percebut aquesthagin esgotat la prestació d atur de 24 mesos. (eliminat per a

nous perceptors amb RDL 20/2012, de 13 de juliol)
708,223€/mes i és tenen 3 o més familiars). Durada de 6 mesos a partir d esgotar la prestació contributiva, si se sol licita dins de termini. Una vegada percebut aquest
subsidi especial, les persones treballadores podran obtenir el subsidi d'atur per haver exhaurit una prestació contributiva.

Ajuts al transport públic per a persones en situació d'atur Ajuda econòmica per facilitar la mobilitat a les persones en cerca de feina que consisteix en una reducció del preu aplicable a un tipus de títols de transport integrats,
unipersonals i de llarga durada.

Rendes i ajudes amb itineraris personalitzats d'inserció/formació

Renda Activa d'Inserció (RAI) La renda activa d'inserció està destinada a col·lectius amb ingressos inferiors al 75% de l'SMI, amb especial dificultat per trobar feina i en situació de necessitat econòmica que
compleixin el requisits establerts. El programa inclou mesures per ajudar-los a incorporar-se al mercat laboral mitjançant un itinerari d'inserció. La quantia mensual del subsidi d'atur és
i l l 80% d l IPREM 426 / 20112 D d d l t ió 11 à i L ió tà bj t l li t d d t i t i itigual al 80% del IPREM: 426 euros/mes en 20112 Durada de la prestació 11 mesos màxim. La seva percepció està subjecta al compliment de determinats requisits.

Renda Mínima d'inserció (RMI) La finalitat de la prestació econòmica és atendre les necessitats d'aliments i subsistència. La seva quantia depèn de les càrregues familiars de la persona perceptora, té un caràcter
periòdic i està subjecta al desenvolupament correcte del PIR. En determinades situacions familiars i/o laborals, s'afegeixen a aquesta prestació uns ajuts complementaris. A més de la
prestació econòmica es preveuen mesures d'informació i orientació, de suport a la integració social i la formació i suport a la integració laboral amb el seguiment d'un itinerari
personalitzat d'inserció. La seva percepció està subjecta al compliment de determinats requisits i no pot derivar-se de pèrdua de feina exclusivament (cal acreditar dificultat social o
d'inserció laboral afegida). La quantia és a partir de 105,93 € i fins un màxim de 641,40 € (igual a l’import del salari mínim interprofessional), depenent del nombre de membres de la
unitat familiar. Durada màxima 60 mesos.

Ajuda econòmica mitjançant el Programa de El programa pretén mitjançant accions de política activa d'ocupació ajudar a les persones en situació d'atur que han esgotat les prestacions d'atur o els subsidis en la seva

#pobresaitreball

Ajuda econòmica mitjançant el Programa de
requalificació professional de persones que esgotin
les prestacions d'atur. Programa PREPARA

El programa pretén, mitjançant accions de política activa d ocupació, ajudar a les persones en situació d atur, que han esgotat les prestacions d atur o els subsidis, en la seva
requalificació professional perquè puguin incorporar-se a nous llocs de feina, mentre perceben una ajuda econòmica de 399,38 € durant un màxim de 6 mesos.



Foment de la contractació
Mesures / iniciatives actives, 2012 (detall) Estratègies públiques (4/4)
Ajuts a petites empreses per a la contractació de
persones en situació d'atur i formades pel SOC -
PIME 25 (programa 2011 però previst finançament
pel 2012)

Foment de la contractació de persones aturades formades en àmbits ocupacionals subvencionats pel SOC,
per tal de proveir-les d'experiència i facilitar la reinserció laboral.

Foment de la contractació de persones amb S'ofereixen diferents tipus d'ajut per cada contracte formalitzat, deduccions en la quota íntegra de l'impostp
discapacitat procedents de l'atur

p j p q g p
de societats i per adaptació del lloc de treball i l'eliminació de barreres o obstacles

Foment de la contractació de persones amb
discapacitat provinents d'enclavaments laborals

Subvencions i ajuts destinats a la contractació indefinida de treballadors/res amb discapacitat provinents de
contractes entre una empresa col·laboradora i un centre especial de treball (enclavament laboral)

Plans d'ocupació amb entitats locals 2011 (els
contractes de treball subvencionats s'han d'iniciar

Subvencions per a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o
el subsidi d'atur mitjançant plans d'ocupació adreçats a entitats localscontractes de treball subvencionats s han d iniciar

abans del 31.12.2011 i poden finalitzar el 30.6.2012)
el subsidi d atur, mitjançant plans d ocupació adreçats a entitats locals.

Plans d'ocupació amb entitats sense ànim de lucre i
universitats públiques 2011 (els contractes de
treball subvencionaats s'han d'iniciar abans del
31.12.2011 i poden finalitzar el 30.6.2012)

Subvencions per a la contractació de persones en atur en els plans d’ocupació amb entitats sense ànim de
lucre i universitats públiques.

31.12.2011 i poden finalitzar el 30.6.2012)

Subvenció per a la contractació d'agents d'ocupació
i desenvolupament local (AODL)

Subvenció fins el 80% dels costos laborals totals de l'agent d'ocupació i desenvolupament local, amb un
màxim de 27.045,55 euros l'any per cada contractació subvencionada, que es concedirà per períodes
anuals i es podrà prorrogar prèvia acreditació de l’assoliment dels objectius del període anual anterior.

Programa excepcional d'ocupació per a la transició
cap a una contractació estable (contractes de treball

L'objectiu de la mesura és impulsar la contractació mitjançant contractes a temps parcial per al col·lectiu de
joves i persones aturades de llarga durada mitjançant reduccions en la quota empresarial a la SS Reducciócap a una contractació estable (contractes de treball

que es formalitzin entre el 13 de febrer de 2011 i el 12
de febrer de 2012)

joves i persones aturades de llarga durada mitjançant reduccions en la quota empresarial a la SS. Reducció,
en els 12 meses següents a la contractació, del 100% en les cotitzacions empresarials a la SS. En el
supòsit d'empreses amb 250 treballadors o més de la reducció de quotes serà del 75%.

Compra social La compra social és la reserva que fan les administracions d’una part de la compra de productes o serveis
mitjançant la contractació pública a empreses d’inserció, centres especials de treball i entitats que tenen
com a finalitat la inserció sociolaboral de persones amb risc d’exclusió social Des de la Direcció Generalcom a finalitat la inserció sociolaboral de persones amb risc d exclusió social. Des de la Direcció General
d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom es duen a terme diverses actuacions: d'una banda,
facilitar les eines per al desenvolupament empresarial de les entitats, els centres i les empreses d’inserció i,
de l'altra, augmentar el volum i la qualitat de la contractació d’aquestes persones, tot incentivant les
empreses socialment responsables.

#pobresaitreball



Foment del treball autònom i l’emprenedoria
Mesures / iniciatives actives, 2012 (detall) Estratègies públiques (4/4)
Programa INICIA per a la creació
d'empreses

Ofereix un conjunt de serveis d'informació, orientació, assessorament, formació, facilitats de finançament i suport a la
consolidació de noves empreses. El servei s'ofereix a través d'una xarxa de 171 entitats distribuïdes per Catalunya.

Capitalització de la prestació
contributiva d'atur (objecte la creació
d'empreses)

Persones amb dret a rebre prestació d'atur (contributiva) que pretenen incorporar-se, de forma estable, com a socis
treballadors/res o de treball en cooperatives o en societats laborals, constituir-les, o que volen desenvolupar una nova
activitat com empresari/àries individuals o persones amb discapacitat que volen dur a terme una activitat com ad empreses) activitat com empresari/àries individuals o persones amb discapacitat que volen dur a terme una activitat com a
treballadors/es autònoms.

Promoció de l'ocupació autònoma:
subvencions per l'establiment com a
treballador autònom o per compte propi

Les subvencions per a l'establiment com a persona treballadora autònoma i les subvencions financeres es quantifiquen
atenent els diferents col·lectius: persones desocupades en general, joves de 30 anys o menys, dones, persones amb
discapacitat i dones víctimes de violència de gènere. Hi ha 3 tipus subvencions: per a l'establiment com a treballador/a
autònom/a o per compte propi; subv financera i subv per a assistència tècnicaautònom/a o per compte propi; subv. financera i subv. per a assistència tècnica

Bonificacions de la cotització a la
Seguretat Social al treball autònom
(objectiu creació d'empreses)

Reducció del 30% de la base mínima de cotització a la Seguretat Social durant els 15 mesos immediats a la data d'alta i
una bonificació del 30% durant els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció.

Bonificació de les quotes de seguretat
i l b di it t

Bonificació del 50% durant els 5 primers anys de la base mínima de cotització de la Seguretat Social
social per a persones amb discapacitat

Deducció de l'impost d' IRPF per
compte d'estalvi-empresa

Deducció del 15%, amb un límit màxim de 9.000€ anuals

Programa Catalunya Emprèn Programa per fomentar l’esperit emprenedor i donar suport a la creació d’empreses. Preveu línies d’assessorament,
suport específic i formació per als emprenedors; crear una xarxa de recursos per als emprenedors, que unifiqui les
actuacions en matèria de vivers d’empreses, programes de suport econòmic per a col·lectius específics com autònoms o
persones desocupades o línies d’avals garantits per la Generalitat; habilitar instruments de suport jurídic, de gestió i de
tramitació per a empreses de nova creació i crear programes de suport a empreses d’alt creixement potencial
(instruments públics d’inversió, capital llavor, business angels...), per afavorir la consolidació dels projectes amb més
projecció. El Programa també preveu actuacions enfocades a “segones oportunitats” per a emprenedors que en primera
instància no hagin reeixit així com també la promoció d’spin-off juntament amb els centres de recerca els centresinstància no hagin reeixit, així com també la promoció d spin-off, juntament amb els centres de recerca, els centres
tecnològics i les universitats, fruit de les patents i la valorització de la recerca, per potenciar la transferència tecnològica i
de coneixement cap a les empreses i afavorir la creació de nous en projectes empresarials de referència al país.

Línia Autònoms i Comerços (mesura del
Programa Catalunya Emprèn)

Línia de préstecs o lísings adreçada a autònoms, microempreses i/o comerços per finançar els seus projectes d’inversió o
circulant, amb ajut de garanties.

#pobresaitreball



Millora de l’ocupabilitat de les persones
Mesures / iniciatives actives, 2012 (detall) Estratègies públiques (4/4)

Orientació i assessorament 
Aules de Recerca Intensiva de Feina: Aula activa El SOC posa a disposició de les persones usuàries de les oficines de Treball les Aules de Recerca Intensiva de Feina, repartides per tot el territori, per tal que puguin utilitzar aquesta

eina durant el seu procés de cerca de feina, amb l'objectiu d'accelerar la seva incorporació al mercat laboral.Estan equipades amb ordinador, telèfon i connexió a Internet. La
metodologia de les Aules Actives està marcada per tres trets fonamentals: la dedicació exclusiva dels usuaris i les usuàries, els grups reduïts i l'atenció personalitzada del personal
assessor.

Formació
Apren.cat Objectiu coneixement de les persones estrangeres sense ocupació i, prioritàriament, sense prestacions o subsidis d'atur de la llengua catalana per augmentar la seva ocupabilitat

cerTIC (formació prioritàriament ocupacional semi presencial) 14 accions formatives en dues àrees: 1 formació i certificació en eines TIC per a persones usuàries i 2 formació adreçada a professionals de les TICcerTIC (formació prioritàriament ocupacional semi presencial) 14 accions formatives en dues àrees: 1. formació i certificació en eines TIC per a persones usuàries i 2. formació adreçada a professionals de les TIC
ACTIC (formació ocupacional i contínua, cursos presencials i a distància)( Certificat acreditatiu de la competència digital expedit per la Generalitat de Catalunya. Avalua el conjunt de les aptituds digitals d’una persona, facilitant els processos de selecció de

personal per a un lloc de treball.Per realitzar la prova d’avaluació, la persona interessada ha de satisfer la taxa legalment establerta. També s’ha regulat legalment un sistema
d’exempcions i bonificacions (persones desocupades, amb discapacitats i jubilats)

Programa de qualificació professional inicial (PQPI) (accions per al curs acadèmic
2011-2012)

Aquest programa té com a objectiu oferir a les persones joves, d'entre 16 i 24 anys, la formació bàsica i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria i també la
seva continuïtat formativa. Tipus d'accions: A. Especialitats formatives amb perfil PQPI – no adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat- vinculades als programes formatius
PQPI del Departament d’Ensenyament B. Perfils PQPI que incorporen certificats de professionalitat regulats pels Reials Decrets corresponents.

FP.cat (Hi ha cursos per 2012 de certificats de professionalitat, especialitats
i t l i lifi i )

El programa FP.Cat disposa d'una xarxa de centres que ofereixen cursos de formació professional integrada adaptada a les necessitats tant dels treballadors i treballadores com ara de
l b l i t ió d f ilit j i i l' é ll d t b ll lifi t bé l ill d l' bilit t d l ti i t É i t d t t l d lexperimentals i noves qualificacions) les empreses, amb la intenció de facilitar ja sigui l'accés a un lloc de treball qualificat o bé la millora de l'ocupabilitat dels participants. És un programa interdepartamental de la
Generalitat per a la integració de la FP a Catalunya.

e-formació 2012 (formació ocupacional a distància) Cursos d'aprenentatge continuat, polivalents, flexible i de qualitat vinculat a la creativitat, l'emprenedoria, la innovació i la capacitat de donar resposta a un mercat de treball competitiu.

Formació a través de la simulació d'empreses (SEFED) Programa que es basa en la reproducció de situacions laborals reals. Objectiu capacitar a les persones en el camp de l'administració i la gestió empresarial mitjançant la metodologia
de la simulació d'empreses

Oferta formativa Centtres d'Innovació i Formació Ocupacionals (CIFO) L'activitat formativa que els 8 CIFO duen a terme es basa fonamentalment en la impartició d'accions de formació per a l'ocupació, específiques, de qualitat i adaptades a les necessitats
de les persones, de les empreses i dels territoris. Dotació pressupostària per portar a terme 383 accions formatives.

Plans de formació d'oferta de caràcter sectorial Accions formatives adreçades a treballadors d'un determinat sector i adreçades al reciclatge i la requalificació de persones treballadores procedents de sectors en situació de crisi

Plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial Plans de formació intersectorials adreçats a l'adquisició de competències transversals a diversos sectors d'activitat.
Plans Formatius 2011 (Les accions formatives es podran iniciar el 31 de desembre
de 2011, com a molt tard. La data màxima de finalització serà el 30 de juny de 2012)

Subvencions per desenvolupar accions de formació d’oferta en àrees professionals prioritàries (FOAP) per a l'any 2011 en dos eixos: accions de la formació professionalitzadora i
accions de formació adreçada a l'obtenció de certificats de professionalitat

Plans Formatius entitats locals 2011 (Les accions formatives es podran iniciar el
31 de desembre de 2011, com a molt tard. La data màxima de finalització serà el 30
de juny de 2012)

Subvencions per desenvolupar accions de formació d’oferta en àrees professionals prioritàries (FOAP) per a l'any 2011 en dos eixos: accions de la formació professionalitzadora i
accions de formació adreçada a l'obtenció de certificats de professionalitat

de ju y de 0 )
Plans de formació d'oferta específics de l'economia social Plans de formació específics de l'economia social adreçats a la formació de treballadores i treballadores socis i sòcies de l'economia social

Formació amb activitat o pràctica professional
Programa SUMA'T (Programa d'Experiència Professional per a l'ocupació juvenil a
Catalunya) (El programa finalitzarà a 31 de març de 2012)

S'ofereix tutorització i assessorament per a desenvolupar recursos i les seves competències. És un programa innovador que combina la realització d'accions d'orientació, de formació i
d'adquisició d'experiència professional en empreses amb l'objectiu de millorar la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les
empreses.

Joves per l'ocupació Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil adreçat a joves d'entre 16 i 25 anys amb baixa qualificació o dèficits formatius. Combina accions d'orientació, tutorització i
seguiment individualitzat, formació i adquisició d'experiència professional en empreses amb la possibilitat d'un contracte de durada mínima de 6 mesos i fomenta el retorn al sistema
educatiu.

Projecte Centre d’Alternança entre Formació i Treball – Escola de Segona
Oportunitat

Acord per donar resposta a les necessitats de formació i d’ocupabilitat del col·lectiu dels joves que es troben en risc d’exclusió, facilitant la seva inserció en el món laboral i actualització
professional. L’oferta formativa s’estructurarà en dues línies de treball, l’educativa i la laboral, per poder construir un itinerari eficient entre aprenentatge i ocupació.

FORMA I CONTRACTA 2011 (Les accions formatives subvencionades finalitzaran
el 30 de juny de 2012, com a data màxima)

Subvenció a aquelles accions formatives adreçades a la captació professional de persones en situació d'atur. En finalitzar l'acció formativa, almenys el 60% dels i de les alumnes
aprovats per a la realització de l'acció han de ser contractats per ocupar el lloc de treball.

Forma i insereix Objectiu aconseguir la inserció laboral o reinserció mitjançant la formació a mida de treballadors/res en atur per ocupacions concretes a les empreses. Les empreses han de contractar
un 60% mínim de les persones participants en els programes de formació.

Formació/contractació de persones en atur sense subsidis/prestacions Programa que combina la formació i la contractació de persones en situació d’atur que no rebin cap prestació ni subsidi
Acreditació

#pobresaitreball

Acreditació
Acredita't (Procediment d'inscripció, admissió, assessorament i acreditació al llarg
2012)

Aquest procediment permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació
professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social



Foment de la mobilitat internacional
Mesures / iniciatives actives, 2012 (detall) Estratègies públiques (4/4)
Programa EURES Xarxa de cooperació entre els diferents serveis d'ocupació dels països de la UE per treballar en un altre país, així com a

Noruega, Islàndia i Liechtenstein (els anomenats països de l'Espai Econòmic Europeu) i a Suïssa.

Reclutament Xarxa Eures: infermeria i 
enginyeria 

Reclutament per a professionals de: inferemeria i Enginyeria (de canonades, mecànica, telecomunicacions), per anar a
treballar a Alemanya, Dinamarca, Finlàndia, Regne Unit i Suècia.

Reclutament Xarxa Eures: Projecte Aquest projecte té com a objectiu el reclutament d’especialistes informàtics de diversos perfils per cobrir les importantsReclutament Xarxa Eures: Projecte 
Øresunt: especialistes informàtics

Aquest projecte té com a objectiu el reclutament d especialistes informàtics de diversos perfils per cobrir les importants
necessitats de professionals del sector TIC per a les empreses de la denominada Regió de Øresund, Dinamarca i Suècia,
territori que compta amb un dels clústers més importants d’empreses del sector TIC a Europa

Treballs d'estiu a Europa Facilita fer feines d'estiu relacionades amb l'hostaleria i el turisme a Europa. També feines agrícoles. Depèn de l'EURES

Mobilitat de professionals al Quebec Programa per tal d’afavorir la mobilitat de persones treballadores cap al Quebec i facilitar-ne la seva integració
socioprofessional. Amb l’objectiu d’exposar la realitat laboral del Quebec, el procés de mobilitat com també la normativa
d’emigració es van realitzar un total de quatre sessions informatives els passats 20 i 22 de març a Barcelona.

Beques a Filials Catalanes a 
l’Estranger ACC1Ó

Les beques permeten l'adquisició d'experiència internacional dels joves, alhora que contribueixen a augmentar el nombre
d'especialistes catalans en comerç internacional. La prestació econòmica prevista és d’un màxim de 1.000 euros bruts
mensuals per becari i el programa pot durar entre 6 i 12 mesos.

Beques Xarxa Exterior ACC1Ó Les beques s’atorguen a 24 joves professionals amb formació universitària de grau superior per realitzar pràctiques en
comerç internacional, innovació, transferència tecnològica i cooperació internacional. Així, els becaris treballen dins d’un
ens públic català però en un context internacional, a les oficines de Casablanca, Silicon Valley, Mumbai, Londres, Sao
Paulo, Buenos Aires, Copenhaguen, Washington o Santiago de Xile, entre d’altres. Aquest programa dura 12 mesos i cada
beca està dotada entre 20.000 i 30.000 euros.

Programa Leonardo Da Vinci - Projecte 
Motiva 3  (Pràctiques a l'estranger)

Facilita la realització de pràctiques a Alemanya, França, Itàlia i Regne Unit mitjançant beca per cobrir despeses
d'allotjament i manutenció, assegurança d'accidents, entre d'altres

Programa Eurodissea (Pràctiques a 
l'estranger)

Ofereix la possibilitat de treballar a l'estranger mitjançant beques per cobrir despeses d'allotjament i de manutenció,
assegurança d'accidents, curs intensiu d'idioma al paí destí, visites i activitats culturals. Durada entre 3 i 7 mesos, en
funció de la regió d’acolliment i l’oferta de pràctiques professionals.

#pobresaitreball
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La crisi econòmica i el risc de pobresa RMT
Aproximació qualitativa (1/3)

• risc de pobresa vinculat al mercat de treball:
• Pèrdua del treball

• Condicions laborals• Condicions laborals

• L’afebliment o dissolució del vincle amb el món del treball produeix:

Vulnerabilitats Nous perfils de pobresa

Origen immigratori
Homes adults (una ocupació) Generalització del risc

Joventut

Deutes (habitatge)

Qualificacions baixes

Població ocupada

Classe mitjana
Homes adults (una ocupació)

Risc d’exclusió social

Monoparentalitat (dones)

Condició de discapacitat

Joves amb nivell d’estudis baix

Dones d’origen immigratori

#pobresaitreball



Dinàmica del risc de pobresa RMT
Aproximació qualitativa (2/3)

RISC DE 
POBRESA IMPACTESPOBRESA 
RMT

IMPACTES

ACCÉS A
VINCLE AMB

Ó ESTRATÈGIESACCÉS A 
RECURSOS I 
SERVEIS

EL MÓN
DEL TREBALL

ESTRATÈGIES 
DE SORTIDA

MILLORES

#pobresaitreball



Entrada en el risc de pobresa RMT
(detall) Aproximació qualitativa (2/3)

Mercat de treball

Si t d t ió

Pèrdua del 
t b ll

Condicions 

Salaris insuficients

Empitjorament condicions

Temporalitat

Sistema de protecció 
social

treball laborals

Circumstàncies 
personals

Crisi econòmica

de l’atur

Temporalitat

Economia informal
Estat de salut
Cicle de vida

Família
Formació

Etc.

personals

RISC DE POBRESA 
Característiques 

personals

RMT Comportament

“El mercat de treball no representa
actualment una garantia enfront el

risc de pobresa,

#pobresaitreball

però sí enfront el

risc d’exclusió social”



Els impactes del risc de pobresa RMT
(detall) Aproximació qualitativa (2/3)

Econòmic Salut Família

Moderat

Suport familiar
Mental moderat

E è i lò i

Elevat
Conflictes de parellaSuport familiar

Estratègies d’adaptació
Protecció social

Estrès psicològic
Erosió autoestima

Conflictes de parella
Pèrdua legitimitat davant 

fills/es

Elevat
Risc d’exclusió

Mental elevat
Crisi identitària

Moderat
i f ili

Risc d exclusió
Caritat

B i

Crisi identitària
Trastorns crònics

Física

Tensions familiars

B iBaix
Estratègies d’adaptació

Física
Sistema osteomuscular

Deteriorament boca, canvi de pes, etc.

Baix
Solidaritat familiar
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Estratègies de sortida
(detall) Aproximació qualitativa (2/3)

Externes Internes

Recerca  treball
Accions formatives

Control despeses

ordinàriesAccions formatives
Temps parcial

Economia informal
Control despeses

h bit t
Emprenedoria

habitatge

#pobresaitreball



Accés a recursos i serveis
(detall) Aproximació qualitativa (2/3)

Risc de 
pobresa

Recursos i serveis

IMPACTES

pobresa 
RMT

Serveis Socials

Caritat
Suport i 

acompanyament 
sociolaboralIMPACTES

Necessitats bàsiques

VINCLE AMB 
EL MÓN DEL 
TREBALL

Itineraris d’inserció 
laboral

TREBALL

Proximitat dels i les 
professionals

Canvis conjunturals: millores
Canvis estructurals: sortida

#pobresaitreball



Instruments i recursos/programes del sector públic
(detall) Aproximació qualitativa (2/3)

Formació

Professionalitzadora

En competències bàsiques
M t i t d’ f t f i l ú i

QUALIFICACIÓ PERSONAL

En competències transversals

Acreditació
“Acredita’t”

“Qualifica’t”

Manteniment d’un referent professional únic
Seguiment i acompanyament
Realització de prospecció del mercat de treball
Combinació de formació i pràctiques professionals
Compromís i sensibilització de l’equip tècnic

Experiència laboral i 
formació

“Suma’t”

PQPI

p q p

Coordinació entre administracions

Transversalitat de les actuacions

Adaptabilitat de les actuacions

INFORMACIÓ, INTERMEDIACIÓ 
I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

OTGs Currículum/intermediació, 
Galileu, prospecció, etc.

Serveis d’ocupació i/o 
Àrees locals de 

promoció econòmica

Anàlisi ocupabilitat, orientació, 
Borsa de Treball, Club de la 

Feina, prospecció, etc.


Escassetat de recursos
Massificació dels serveis

INSTRUMENTS DE GARANTIA 
DE RENDES

Prestació i subsidi d’atur

RMI

Gestió de la RMI

Empitjorament de la qualitat de l’atenció
Poca agilitat i burocràcia excessiva
Dificultat de coordinació interadministrativa
Poca adaptabilitat a la diversitat
Si li i SERVEIS SOCIALS

Prestacions d’urgència Alimentació i habitatge

EMPRENEDORIA
Portal “Inicia”

“Reinicia’t”

TREBALL COMUNITARI

Sistema complicat i poc transparent
Dèficits en l’activitat de prospecció
Absència d’una cultura d’avaluació 
Manca d’eines de suport emocional
Distanciament entre l’àmbit polític i el tècnic o professional

#pobresaitreball
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Instruments i recursos del tercer sector social
(detall) Aproximació qualitativa (2/3)

FORMACIÓ ORIENTACIÓ I

Formació

Formació professionalitzadora

Formació en
competències bàsiques

Formació en FORMACIÓ, ORIENTACIÓ I 
INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Formació en
competències transversals

Itineraris d'inserció 
sociolaboral /

Per etapes

Modular

Gestió de l'RMI


Adaptabilitat de les actuacions al cas concret

Acompanyament en els itineraris d’inserció

Professionalitat en el tracte Gestió de l RMI
INSTRUMENTS I RECURSOS 

PARAL∙LELS I 
COMPLEMENTARIS A LA 
INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Mediació Habitatge

Ajuts econòmics Lloguer, subministraments, 
alimentació, despeses escolars

Professionalitat en el tracte
Coordinació del sector públic amb el tercer sector social

Autonomia d’acció i de decisió

EMPRENEDORIA Préstecs sense interès

EMPRESES D'INSERCIÓ
Contractació de persones 
en situació de risc de  Itineraris d'inserció 

ociolaboral


pobresa / exclusió social  ociolaboral

LLUITA CONTRA LA POBRESA 
EN EL TREBALL

Préstecs  sense interès per 
a despeses extraordinàries

Viatge al país d'origen per 
malaltia/mort d'un familiar

Dificultats de coordinació entre administracions 
i entitats del tercer sector social
Finançament condicionat pels resultats
Rigideses dels itineraris d’inserció sociolaboral

EN EL TREBALL  a despeses extraordinàries

Compra de llibres escolars

SERVEI D'ATENCIÓ A LA 
"NOVA POBRESA"

Orientació
sociolaboral

Dèficits en la prospecció del mercat laboral

Dèficits en el seguiment de la inserció sociolaboral

#pobresaitreball
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Recomanacions
Aproximació qualitativa (3/3)

“El sistema de protecció social representa actualment una

garantia limitada enfront del risc de pobresa RMT”

1. Millorar els recursos humans i materials
2. Coordinar els serveis
3. Simplificar i agilitzar els processos administratius
4 Garantir uns ingressos mínims a la ciutadania4. Garantir uns ingressos mínims a la ciutadania
5. Garantir la cohesió social
6. Actuar sobre els factors sociolaborals

d l i l i l7. Adaptar els instruments a les necessitats personals
8. Realitzar prospeccions del mercat de treball
9. Avaluar els processos i els resultats
10 Millorar el suport emocional10. Millorar el suport emocional

11. Transversalitzar les actuacions

12. Actuar des de la proximitat

13. Definir el model de política d’ocupació

li b l bj i

#pobresaitreball

14. Ser realista amb els objectius
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Esquema
Consideracions i recomanacions (1/8)

Canvis
socioeconòmicssocioeconòmics
i nous riscos
socials

Sistema de prevenció

Risc de pobresa
l i

Sistema de prevenció
i lluita contra el risc 
de pobresa RMT

relacionat
amb el mercat
de treball

Garantia
de rendes 

Polítiques
actives 
ocupacióp

Renda
mínima
inserció

+

Estratègies 
de millora i/o 

inserció
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sortida



Canvis socioeconòmics i nous riscos socials 
Consideracions i recomanacions (2/8)

Dades 
estadístiques de 
b l t b ll i

Flexibilitat en 
l’organització del temps 

Ocupació a temps 
parcial voluntàriapobresa en el treball i 

nova pobresa 

g p
de treball. parcial voluntària.

Conciliació vida 
laboral i familiar 
(racionalització 

h i l b l

Xarxa de protecció 
per a famílies amb 

d
Criteris de progressivitat 

horaris laborals i 
serveis educatius, 
de guarda i suport a la 

conciliació)

manca de recursos, 
compatible amb 
ingressos baixos. 

en les prestacions.

conciliació).

Pacte nacionalPacte nacional 
contra la pobresa i 
l’exclusió social.
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Risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball 
Consideracions i recomanacions (3/8)

Increment de la 
participació laboral 

l ll b l

Remuneracions 
suficients i 

en les llars amb la 
intensitat del treball 

baixa. 

suficients
ocupacions de 

qualitat.

Lluita contra
l t b ll d l tel treball no declarat
millorar l’estructura 

fiscal i la de contribucions 
i l d i tisocials per no desincentivar
el treball formal. 
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Estratègies de millora i/o de sortida 
Consideracions i recomanacions (4/8)

Referent
Empoderament

reforç deReferent
professional

únic

reforç de
l’autoestima,
l’autonomia i 

la coresponsabilitatla coresponsabilitat.

fAfavorir
l’esperit empresarial i

el treball perp
compte propi 
minimitzar els riscos, 

especialmentp
en els més vulnerables. 
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Sistema de prevenció i lluita contra el risc de pobresa RMT
Consideracions i recomanacions (5/8)

Increment i millora de 
la gestió dels 

Suficiència econòmica 
del tercer sector 
social i millorar la 

Clarificació
de competències  i 

millora de la Transversalitat
recursos humans i 

materials
capacitació dels i les 
professionals de les 

entitats

millora de la 
coordinació
i la col∙laboració

de les actuacions

Agilitar i simplificar
Flexibilitat i 

adaptació dels  Anàlisi i prospectiva
d l t d t b ll

Establiment 
de mecanismes 

processos 
p

instruments del mercat de treball  d’avaluació

Programes
de recol∙locació

en els Plans socials 

Cobertura
de necessitats 
bàsiques 
( li t ió

Actuació preventiva

d’empresa (alimentació,
habitatge, etc.)

#pobresaitreball



Garantia de rendes
Consideracions i recomanacions (6/8)

Renda que garanteixi 
ingressos de subsistènciaingressos de subsistència 

un cop esgotades 
prestacions i/o 
subsidis per

Suport als ingressos dels 
treballadors en risc 

de pobresa

Millorar la informació
sobre prestacions i ajudes i 
facilitar el pas entre unes i 

subsidis per 
desocupació, vinculada 

a diverses accions

de pobresa altres

Millorar i/o redefinir els 
criteris d’accés a les

Procediments flexibles
criteris d accés a les 

prestacions per als 
col∙lectius més vulnerables 
(llars amb intensitat del

d’accés a les prestacions i 
reducció del període de 
temps de resolució i 

(llars amb intensitat del 
treball baixa) cobrament  

#pobresaitreball



Renda mínima d’inserció
Consideracions i recomanacions (7/8)

Mantenir una última xarxa de 
protecció econòmica perprotecció econòmica per 

part de la Generalitat de 
Catalunya. Si no, reincorporar a 
les persones en risc de pobresa

Simultaneïtat del treball
amb la percepció de l’RMI

les persones en risc de pobresa 
derivat del MT a l’RMI

Fl ibilit
Reforçar les mesures de 

s port iFlexibilitzar
els límits temporals de l’RMI

suport i 
acompanyament

durant els primers 6 mesos

+
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Polítiques actives d’ocupació 
Consideracions i recomanacions (8/8)

Millora dels vincles entre 
polítiques actives i passives 

d’ocupació i priorització de

Fomentar
la inserció sociolaboral

amb la major rapidesa

Facilitar tots els mitjans
necessaris pel 

desenvolupament de la tasca 
d l i l f i ld’ocupació i priorització de 

les polítiques actives 
d’inserció laboral

amb la major rapidesa 
possible des que es produeix 

la situació d’atur

dels i les professionals 
d’orientació i 

acompanyament

Oferta de serveis 
ocupacionals activa

Oferta formativa 
professionalitzadora

Combinar formació amb 
experiència 

professional i aclarir laocupacionals activa
al llarg de l’any

p
adaptada a les necessitats del 

sistema productiu

professional i aclarir la 
finalitat i el concepte de 

pràctiques

Agilitar l’acreditació de 
Aposta per les noves 

tecnologiesg
competències professionals

tecnologies
(historial compartit o eina 
integrada d’orientació)
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