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1. JUSTIFICACIÓ 
L’Estratègia Europea per a l’Ocupació (EEO) ha establert mecanismes de 
seguiment i coordinació de les polítiques actives d’ocupació (PAO) que han 
incrementat l’elaboració d’avaluacions sobre l’eficàcia i l’eficiència que tenen. El 
nivell d’avaluació assolit és diferent entre els estats membres i, malgrat que 
Espanya no forma part dels països amb més tradició, d’avaluació ha 
desenvolupat en els darrers cinc anys un important nombre d’estudis i 
informes1. 

El conjunt d’aquests estudis evidencien les següents dificultats per poder fer 
una òptima avaluació de les PAO a Espanya i a Catalunya: 

 Manca de bases de dades sobre participants en PAO amb informació 
susceptible d’ésser explotada per a l’avaluació. 

 Manca de complementarietat entre les bases de dades de PAO i les de 
gestió administrativa dels serveis públics, la qual cosa comporta que no hi 
hagi una informació integrada i homogènia. 

 Desconnexió entre els observatoris del mercat de treball i la planificació i 
avaluació de les PAO. S’evidencia la necessitat d’un bon funcionament dels 
observatoris del mercat de treball (territorials i sectorials) que han de ser 
complementaris entre si, han d’utilitzar indicadors comparables amb els 
d’Eurostat i han de servir per planificar i avaluar les polítiques d’ocupació. 

 Manca d’instruments de gestió informàtica que permetin compartir  dades 
entre les comunitats autònomes (CCAA) i el govern central i que s’adaptin a 
la nova realitat dels serveis públics d’ocupació autonòmics. L’exemple més 
il·lustratiu d’aquesta situació és la falta de complementarietat que hi ha entre 
la gestió de les PAO i la gestió de les prestacions per desocupació. 

 Dificultats d’harmonitzar les estadístiques dels estats membres i les 
d’Eurostat tant pel que fa als conceptes de classificació de la població en el 
mercat de treball (per exemple, definició de persona en atur) com per la 
classificació comuna de les diferents polítiques actives. 

                                            

1 Alujas Ruiz, Joan Antoni. “La política de fomento del empleo eje fundamental de las polticas activas del mercado de trabajo en España” Revista del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid: MTAS, núm. 51, 2004. Alujas Ruiz, Joan Antoni. Políticas activas de mercado de trabajo en España. Situación en el 

contexto europeo. Madrid: CES, 2003. Desequilibrios ocupacionales y políticas activas de empleo. Madrid:CES, 2004. Diversos autors. La evaluación de la 

políticas de ocupación. Madrid:MTAS, 2000. (Colección Informes y Estudios) Cachón Rodríguez, Lorenzo. Colectivos desfavorecidos en el mercado de trabajo 

y políticas activas de empleo.Madrid: MTAS, 2004. (Colección Informes y Estudios Empleo) Las políticas activas de empleo en la C.A.V y la UE. Bilbao: 

Consejo Económico y Social Vasco, 2004. (Colección Estudios e Informes 1) Saez, Felipe i altres. Evaluación de la Estrategia Europea de Empleo en las 

Comunidades Autónomas Españolas. Madrid: Ministerio de Trabajo- INEM: Universidad Autónoma de Madrid, 2004. Una aproximació al desenvolupament de 

les polítiques actives a Catalunya (1992-2002). Barcelona: CTESC, 2003. La descentralització dels serveis públics d’ocupació. L’impacte de les polítiques 

actives d’ocupació a Catalunya. Barcelona: CTESC, 2005. 
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El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha elaborat dos 
estudis d’avaluació de les PAO a Catalunya, en el segon, que comprèn el 
període 2001-2003, s’expressa a les conclusions: 

“En conclusió, es fa palesa la manca de dades per part dels organismes oficials 
que tenen la responsabilitat d’elaborar-les. Per tant, difícilment es poden 
dissenyar itineraris personalitzats d’inserció i avaluar les polítiques actives 
d’ocupació. D’aquesta realitat es desprèn que la programació de les PAO no 
respon a una planificació basada en les necessitats del mercat de treball. És 
urgent implementar les mesures necessàries perquè realment hi hagi dades 
que permetin planificar i avaluar i que aquestes siguin comparables amb les 
dades estatals i europees. El futur PGOC ha de donar resposta a aquesta 
mancança reiterada.” 

És a causa d’aquestes dificultats que la Comissió Permanent de l’Àrea 
d’Ocupació va decidir que el CTESC elaborés el present informe sobre les 
dades i instruments que el Consell necessita tenir per  contribuir des de la seva 
especificitat a l’avaluació de les PAO. També, en la compareixença del director 
general del SOC a la Permanent de l’Àrea d’Ocupació del dia 12 de febrer del 
2004 es va explicitar la voluntat del Govern de demanar la col·laboració del 
CTESC en el treball de reforma de les PAO que plantejaran enguany el Govern 
de l’Estat i de Catalunya.  
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2. CONTEXT ACTUAL DE LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ 
Gran part de les polítiques actives espanyoles foren dissenyades en els anys 
vuitanta en un context d’altes taxes d’atur, d’incorporació del baby boom al 
mercat de treball, de baixa participació laboral femenina, de modernització del 
sistema productiu... El 1985 es va posar en marxa el Pla nacional de formació i 
Inserció professional, que va engrandir l’oferta de formació ocupacional per a 
les persones en atur. El 1992-93 es va signar el primer Acord sobre formació 
contínua dirigit a treballadors ocupats, el qual va donar una gran rellevància a 
la participació en la gestió dels agents socials i econòmics. El 1994-95 es 
posen en marxa els SIPE Serveis Integrats per a l’Ocupació, que inicien un 
camí d’integració de les PAO. El finançament d’aquestes polítiques a través 
dels Fons estructurals i en concret del Fons social europeu ha estat decisiva. 

L’actual mercat de treball és diferent al dels anys vuitanta i consegüentment cal 
adaptar-hi les polítiques actives d’ocupació. Al llarg d’aquestes dècades, gran 
part del servei públic d’ocupació s’ha descentralitzat a les comunitats 
autònomes, s’ha enfortit l’essència tripartida de l’administració laboral 
(administració, sindicats i patronals), ha aparegut ràpida i intensament la nova 
realitat de la immigració, ha avançat molt significativament la incorporació de 
les dones al mercat laboral com també la taxa de temporalitat de, les polítiques 
d’ocupació s’han incorporat a l’agenda comuna europea... Tot aquest entorn de 
canvi ja ha comportat modificacions en el sistema d’ocupació, com ara: 

 A l’àmbit estadístic, la creació del concepte DENOS (demandants no 
ocupats) per homologar els registres del servei públic d’ocupació amb els 
d’Eurostat.  

 La implantació d’un nou sistema d’informació en els serveis públics 
d’ocupació, el SISPE d’àmbit estatal i el SICAS a Catalunya, que té com a 
finalitat integrar la informació de les PAO, de les prestacions per  
desocupació, de la gestió de la demanda i l’oferta d’ocupació per part del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), com també compartir la informació 
entre el servei estatal, l’autonòmic i la xarxa EURES. 

 L’elaboració anual del Pla nacional d’acció per a l’ocupació (PNAE) segons 
les normes de coordinació establertes a l’EEO i que malgrat les seves 
limitacions s’ha convertit en un instrument sistemàtic de seguiment de les 
PAO. 

2.1. Revisió de l’Estratègia europea per a l’ocupació 

L’Estratègia europea per a l’ocupació fixa uns objectius comuns per al 2010 
encaminats a convertir l’economia europea amb la  més competitiva i inclusiva 
del món.  

INFORME  8 



  Dades i instruments necessaris 
per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya 
 
 

El Consell de primavera 2005, a la comunicació presentada per la Comissió2 
sobre l’evolució de l’EEO, constata que el balanç és desigual, que cal  revisar-
la i reorientar-ne les prioritats cap al creixement i l’ocupació. Per a tot això, 
s’estableix una simplificació dels procediments  de seguiment i coordinació de 
l’Estratègia i s’integren les Orientacions generals de política econòmica i les 
Directrius per a l’ocupació a les Directrius integrades 2005-2008 per al 
creixement i l’ocupació.3  

Aquest nou cicle de governança es basa en el següent: 

 Enfortir la triple dimensió de l’EEO; econòmica, social i mediambiental. 

 Garantir l’acció integrada sobre les polítiques econòmiques i d’ocupació 
mitjançant l’establiment de les directrius integrades.  

 A partir d’aquestes directrius, els estats membres han d’acordar a la tardor 
del 2005 els  "programes nacionals de reforma",4 que responguin als reptes 
particulars de cadascun dels estats. Aquests programes es consultaran amb 
totes les parts involucrades tant regionals com nacionals, incloses les 
instàncies parlamentàries, segons els procediments de cada estat. Els 
programes tindran una vigència de tres anys i podran ajustar-se anualment, 
també podran revisar-se a causa dels cicles polítics nacionals.  

 Es presentaran els informes de seguiment dels programes nacionals a la 
tardor del 2006 i del 2007. Serà un document únic que distingirà clarament 
entre els distints àmbits d’actuació i enumerarà les mesures adoptades 
durant els dotze mesos. 

 Els estats membres podran reforçar la coordinació interna nomenant un/a 
"coordinador/a nacional de Lisboa".  

 La Comissió presentarà d’acord amb els programes nacionals un "Programa 
Comunitari de Lisboa" que cobreixi el conjunt d’actuacions que s’han 
d’emprendre al servei del creixement i de l’ocupació des de la Comunitat.  

 Cada tres anys es renovaran les directrius i els programes, nacionals i 
comunitaris, d’acord amb l’informe estratègic de la Comissió basat en una 
avaluació global dels progressos realitzats durant els tres anys anteriors. 

En concret, es fixen vint-i-tres directrius integrades i s’estructuren segons siguin 
d’àmbit macroeconòmic, microeconòmic i d’ocupació. Les directrius d’ocupació 
abasten de la 16  a la 23 i són les següents: 

                                            
2 Comunicació de la Comissió: Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo. Relanzamiento de la estrategia de Lisboa.. COM (2005) 24, de 2 de febrer del 

2005. 

3 Comunicació de la Comissió. Integrated guidelines for growth and jobs (2005-2008). COM(2005), 141 final, 2005/0057 (CNS), de 12 de març del 2005. 

4 Convergencia y Empleo. Programa Nacional de Reformas de España. 13  d’octubre del 2005. 
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 Aplicar polítiques actives d’ocupació destinades a la consecució de la plena 
ocupació, a la millora de la qualitat i la productivitat del treball i al 
reforçament de la cohesió social i territorial. La taxa d’ocupació total ha de 
ser com a mínim del 70% el 2010; per a les dones, no menys del 60%, i per 
als treballadors i treballadores entre 55 i 64 anys s’ha d’arribar al 50%. S’ha 
de reduir l’atur i la inactivitat i els estats membres han de fixar objectius per 
al 2008 i el 2010.  

 Apropar el cicle de la vida al treball reduint la desocupació juvenil, les 
diferències entre homes i dones en l’ocupació, l’atur i el salari, millorant la 
conciliació de la vida laboral i privada mitjançant els serveis d’atenció a la 
infància i a les persones amb dependència, modernitzant els sistemes de 
pensions i de salut incloent-hi incentius adequats al treball i desincentivant 
les prejubilacions. 

 Crear mercats de treball inclusius per a les persones que busquen feina i 
per a les persones més desafavorides a través de mesures actives i 
preventives com ara la ràpida identificació de necessitats, l’assessorament 
en la cerca de feina, els plans personalitzats de formació i orientació, els 
serveis socials que facilitin la inclusió laboral dels més desafavorits, la 
revisió del sistema de prestacions reduint l’alta taxa marginal efectiva i 
ajustant els salaris als nivells de protecció social. 

 Millorar la resposta a les necessitats del mercat de treball, modernitzant 
especialment els serveis públics d’ocupació, facilitant la mobilitat europea, 
anticipant-se a les competències requerides, gestionant adequadament 
l’emigració econòmica. 

 Propiciar la flexibilitat laboral combinada amb la seguretat a l’ocupació i 
reduir la segmentació del mercat laboral tenint en compte el paper dels 
interlocutors socials. Per minimitzar els costos socials i facilitar l’adaptació 
cal donar suport a les transicions d’un estatus ocupacional a un altre 
mitjançant la formació,  l’autoocupació, l’impuls a la creació d’empreses i la 
mobilitat geogràfica. Acció decidida per a l’aflorament de l’economia 
submergida. 

 Garantir una evolució dels costos laborals i dels mecanismes de fixació 
salarial que siguin favorables a l’ocupació, en especial per als salaris més 
baixos i per als que s’incorporen per primer cop al mercat laboral. 

 Augmentar i millorar la inversió en capital humà establint una eficient 
estratègia d’aprenentatge al llarg de la vida, especialment per als 
treballadors no qualificats i els de més edat, reduint l’abandonament 
escolar, incrementant l’accés a la formació professional inicial,  a la 
secundària i a la formació superior, alhora que s’impulsa la formació 
d’aprenentatge i l’esperit empresarial. 

 Adaptar els sistemes d’educació i formació a les noves competències 
requerides, transparència en les qualificacions, reconeixement i validació 
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dels aprenentatges no formals que comportarà una major mobilitat de la mà 
d’obra europea. 

El balanç que s’ha fet de l’Estratègia i el nou marc de finançament de la Unió 
per al període 2007-2013, que ha d’estar també enfocat a aconseguir el 
creixement econòmic i de l’ocupació,  requereixen una nova planificació i 
disseny de les PAO per als propers anys. La necessitat de redefinir les PAO 
està recollida en la Declaració per al diàleg social subscrita el 2004 entre el 
Govern i els interlocutors socials d’àmbit estatal, en el PNAE 2004 i en l’Acord 
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat 
de l’economia catalana.  
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3. MARC TEÒRIC DE L’AVALUACIÓ 
Les polítiques actives d’ocupació tenen com a objectius principals: 

 Millorar l’accés al mercat de treball ajustant l’oferta i la demanda   

 Reduir l’atur 

 Incrementar la qualificació dels treballadors 

 Millorar els salaris 

 Millorar la productivitat 

 Crear ocupació 

 ... 

Els programes d’activació volen provocar canvis en els individus pel que fa a la 
seva posició en el mercat de treball, ja que són una resposta a la política 
basada en l’adaptabilitat i en la competitivitat de treballadors i empreses. D’altra 
banda, com diu l’informe de l’OCDE5 (1993), les PAO no tenen solament una 
finalitat econòmica sinó també social, ja que responen a la voluntat política 
d’implementar la cohesió social en una societat marcada per la tensió entre allò 
econòmic i allò social i, per tant, influeixen en la distribució de la renda i en la 
cohesió social. Ara bé, aquesta presumpció que es fa des de la planificació, és 
a dir, que les PAO actuen sobre els individus i el mercat de treball s’ha 
d’avaluar. 

Els estudis d’avaluació de les PAO volen copsar aquest doble vessant 
econòmic i social i centren l’anàlisi en: 

 els efectes macroeconòmics;6 per tant, avaluen si s’han aconseguit els 
objectius estratègics de la política mitjançant, per exemple, les possibles 
relacions entre la despesa en PAO i indicadors clau macroeconòmics com 
la taxa d’atur, el nivell d’ocupació, la formació dels salaris reals... No hi ha 
conclusions concloents, alguns estudis semblen demostrar fortes 
interrelacions i d’altres quasi cap correlació.7  

                                            
5 OCDE.Employment Outlook. Paris, juliol 1993.www.oecd.org/dataoecd/59/25/2485399.pdf 

6 Trobem un exemple d’aquest enfocament a: Malo Ocaña, M.A. i d’altres. Políticas activas de mercado de trabjo y deempleo: un enfoque agregado, dins 

Políticas de bienestar y desempleo (III Simposio sobre Igualdad y Distribución de la Renta y la Riqueza. Volumen II). Madrid: Fundació Argentaria-Visor ds, 

1999 (Colección Igualdad). 

7 Martin J.P. What works among active labour market policies: evidence from OECD .OECD Economic Studies, núm. 30 2000/1. 

http:www.oecd.org/dataoecd/31/35/2732343.pdf.  
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 els efectes microeconòmics,8 analitzen els programes en concret i els 
seus efectes en els participants. Són avaluacions a curt i mitjà termini. 

 els possibles efectes socials (més inclusió social, menys delinqüència...), 
aquesta avaluació és quasi inexistent per l’elevada complexitat i cost que 
comporta, atès que suposa d’una banda recórrer necessàriament a fonts 
primàries per la multiplicitat de variables que hi intervenen, i de l’altra fer 
una investigació de llarg termini per poder copsar itineraris reals d’inserció.  

Ara bé, sigui quin sigui el focus d’anàlisi, l’objectiu bàsic de l’avaluació de les 
PAO és generar informació  adient per guiar les decisions del sector públic i 
dels agents socials i econòmics a l’hora de decidir quins programes 
ocupacionals donen resposta a les necessitats existents i quins no. Per tant, 
l’avaluació no és només la fiscalització de l’actuació pública sinó també la 
valoració de la política, i les conclusions i recomanacions han de servir per a la 
planificació pública al llarg del temps. L’avaluació ha de ser un mecanisme que 
generi debat públic tant sobre els mateixos programes com sobre els 
problemes que intenta solucionar, o sia ha d’haver-hi una cultura de l’avaluació 
transparent, crítica i constructiva. 

3.1. Condicions necessàries per fer una avaluació de les PAO 

Lorenzo Cachón (2004) considera que hi ha cinc requeriments metodològics 
per poder avaluar programes d’intervenció, com són les polítiques d’ocupació:  

 l’avaluació implica una recopilació sistemàtica d’informació sobre un conjunt 
de variables que depenen dels objectius d’avaluació fixats 

 l’avaluació utilitza diversos instruments d’investigació social 

 l’avaluació es realitza perquè és d’utilitat per al grup que la demana: 
gestors, planificadors, investigadors, etc. 

 l’avaluació subministra informació que respon a un ampli ventall d’objectius 
com poden ser: des de reduir la incertesa sobre la marxa dels programes 
fins a facilitar la presa de decisions. 

 l’avaluació tracta de reconciliar els interessos dels afectats pel programa  i 
implicar-los en la seva òptima execució: agents socials, responsables 
polítics, gestors, beneficiaris... 

Com s’ha dit a l’inici d’aquest informe, un dels problemes detectats en els 
estudis d’avaluació de les PAO al nostre país ha estat la manca d’informació 
sistemàtica sobre els objectius dels programes d’ocupació i els indicadors 

                                            
8 Un dels exemples més extensos d’aquest tipus d’avaluació és: Sáez, F. i d’altres. Evaluación de la Estrategia Europea de Empleo en las Comunidades 

Autónomas.Madrid:Ministeri de treball, INEM, Universitat Autònoma de Madrid, 2004. A partir d’aquest treball s’han elaborat els resultats de Catalunya a: 

Granados, E. i d’altres. La descentralització...L’impacte de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya. Barcelona: CTESC, 2005. (Col·lecció Estudis 7). 
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d’avaluació establerts. Per tant, ha fallat el primer requeriment del qual 
depenen tots els altres.  

L’OCDE, que és la institució que compta amb més tradició d’avaluació de les 
PAO, distingeix quatre processos per valorar les mesures de política 
d’ocupació, que ordenats temporalment són: 

 valoració, que ha de permetre un judici sobre la necessitat i conveniència 
d’una mesura o programa abans que aquest es posi en marxa. És un àmbit 
de decisió política (les conferències sectorials...) 

 control, comprovació regular de l’execució de la mesura, programa o pla. 
És un àmbit administratiu (el SOC, el Tribunal de Comptes, la UAFSE...). 

 avaluació, examen crític i detallat d’una mesura o programa. L’avaluació es 
pot efectuar durant el funcionament del programa o en finalitzar-lo. És un 
àmbit d’investigació social i econòmica (departaments d’estudis de 
l’Administració, els CES, les universitats...). 

 estudis (postprogrames), examen sobre el conjunt del programa des del 
disseny a l’impacte en el context. És un àmbit d’investigació social i 
econòmica. 

El quadre següent mostra les principals fonts d’informació per a cadascun 
d’aquests processos.  

 

FONTS BÀSIQUES PER A L’ANÀLISI DE LES PAO A CATALUNYA 

PLA GENERAL D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
PLA DE DESENVOLUPAMENT DE LES PAO 

Amb els objectius de realització i de resultats adequadament quantificats. 

SICAS, BASES DE DADES DELS PROGRAMES, SISTEMES DE 
SEGUIMENT DE LES ENTITATS GESTORES, SEGURETAT SOCIAL...

Fonts secundàries sobre la realització i els resultats dels programes han d’oferir dades 
coherents amb els objectius programats. Bibliografia, estadístiques. 

ENQUESTES, ESTUDIS DE CASOS, ENTREVISTES... 

Fonts primàries que amplien i milloren l’anàlisi de resultats 
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3.2. Criteris d’avaluació 

L’avaluació ha de girar al voltant de tres eixos, eficàcia, eficiència i 
pertinença. Però cadascun d’aquests camps s’obren a distintes perspectives 
possibles: 

 l’eficàcia contrasta els objectius i resultats esperats amb els aconseguits, 
mesura el grau amb què un programa aconsegueix els objectius marcats en 
un període de temps determinat al marge del cost.  Es pot avaluar l’eficàcia 
en: 

 la realització del programa que comporta la descripció de la realització 
física i financera de l’acció (nombre de cursos, alumnes, nombre 
d’actuacions, pressupost...). L’estructura de la descripció ha de ser 
coherent amb l’estructura de la política (directrius, mesures, accions...). 
Per calcular-ne l’eficàcia cal tenir quantificats els objectius de gestió en 
els documents de programació i fer operativa la definició d’eficàcia, o 
sigui tenir un indicador que permeti mesurar-la (per exemple que “x” 
percentatge de joves desocupats participin en una mesura d’activació 
abans de 6 mesos de permanència en  atur). 

 els resultats són les transformacions produïdes a curt termini en els 
participants i en l’entorn arran del programa. Aquests resultats no es 
desprenen directament de la gestió del programa i estan molt sotmesos a 
factors externs (situació econòmica, lleis...). Per això cal aplicar models 
d’investigació social (experimentals, semiexperimentals o no 
experimentals) per a l’estimació dels efectes nets d’aquestes polítiques, 
és a dir, dels efectes que són resultat directe de l’aplicació dels 
programes. Però, condició sine qua non  per poder avaluar els resultats 
és que els documents de programació formulin objectius de resultats, 
malgrat que fixar aquests indicadors és difícil tant perquè suposen un 
compromís polític com per la multiplicitat de factors que intervenen en la 
consecució de resultats. Els indicadors de resultats més usuals són  les 
taxes d’eficàcia i de satisfacció amb relació a les finalitats de les accions 
(taxes d’inserció laboral, d’increments en les qualificacions, nivell de 
satisfacció dels usuaris, taxes de cobertura, taxa d’ocupació 
aconseguida...). 
 
Segons la Comissió Europea (1999) els efectes poden ser sobre:  

 la població beneficiària del programa 

 les empreses 

 la millora dels sistemes (serveis públics d’ocupació, centres de formació...) 

 la creació d’ocupació 
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L’avaluació dels efectes a mitjà i llarg termini, mínim 12 mesos després 
de l’acció, és l’avaluació d’impacte, que intenta mesurar els resultats en 
el temps i inclou indicadors de permanència, taxes d’estabilitat... 

 l’eficiència relaciona els resultats obtinguts amb els mitjans emprats, tant 
l’eficiència econòmica (resultats/costos) com la tècnica (terminis/qualitat 
dels resultats). És un exercici bàsicament econòmic. L’eficiència es pot 
mesurar sobre la realització de les accions o sobre els resultats. L’anàlisi de 
l’eficiència ha de basar-se en normalitzacions i comparacions que donin 
sentit als indicadors construïts.  

 la pertinença és un judici de valor sobre l’adequació o no dels objectius 
d’un programa a l’àmbit que es vol intervenir. Per exemple, es pot valorar la 
pertinença entre el percentatge de pressupost destinat als aturats de llarga 
durada i la proporció que representen en la població activa. També és un 
indicador de pertinença els desajustos entre les valoracions que fan els 
usuaris d’un programa i la valoració que en fan els gestors. 
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4. DADES I INDICADORS PER A L’AVALUACIÓ 
Si fins ara hem assenyalat que, malgrat totes les dificultats s’ha avançat en 
l’avaluació de les PAO, cal també dir que manca complementarietat entre els 
diferents estudis realitzats. És a dir, no disposem encara d’un sòlid corpus 
d’investigació que ens permeti tenir una avaluació global de les polítiques 
d’ocupació i, a més, estudis que aportin anàlisi en detall per col·lectius, 
programes, mesures, territori.... Aquesta situació és conseqüència directa del 
context en què s’han desenvolupat les polítiques actives marcat per les 
transferències a les comunitats autònomes, la multiplicitat d’agents involucrats, 
la manca d’una acurada planificació i d’uns sistemes d’informació adients. 

Actualment, sembla que hi ha d’una banda les condicions necessàries per 
donar més estabilitat al sistema ocupacional (sistematització dels documents 
de programació, consolidació de la gestió des de les comunitats autònomes, 
implantació del SICAS, extensió dels contractes programa....), alhora que hi ha 
la necessitat de millorar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos disponibles en un 
context de  reducció del finançament europeu. L’Acord estratègic és un clar 
exemple d’aquesta nova etapa i fixa que el Pla general d’ocupació de 
Catalunya determinarà indicadors quantitatius i qualitatius de l’ocupació, 
d’acord amb les directrius i objectius establerts a l’Estratègia europea 
d’ocupació i al Pla nacional d’acció per l’ocupació (el PNAO). L’Acord també 
estableix que es posarà en marxa un sistema d’avaluació de les polítiques 
d’ocupació que es duen a terme a Catalunya. Aquest increment de l’estabilitat 
del sistema ocupacional redundarà de ben segur en la millora de les condicions 
per avaluar les PAO i és una oportunitat per optimitzar els recursos esmerçats.  

A l’àmbit estatal, mitjançant el Programa nacional de reformes d’Espanya de 13 
d’octubre del 2005 ja s’han desenvolupat les directrius integrades. El Programa 
s’estructura en eixos i el sisè correspon a mercat de treball i diàleg social, que 
alhora desplega dotze mesures: 

1. Mesures per incrementar l’ocupació dels joves, en resposta a les 
demandes del Pacte europeu per a la joventut. 

2. Mesures per augmentar la taxa d’ocupació femenina i eliminar la seva 
discriminació laboral. 

3. Mesures dirigides a afavorir la conciliació entre la vida laboral i personal. 

4. Posada en marxa de la Llei d’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència. 

5. Mesures dirigides a donar suport a la prolongació de la vida activa i a la 
modernització dels sistemes de protecció social. 
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6. Mesures per afavorir la integració laboral de les persones amb 
discapacitat i altres persones o col·lectius en situació o risc d’exclusió 
social. 

7. Mesures per millorar el funcionament de les institucions del mercat de 
treball. 

8. Gestió adequada dels fluxos migratoris. 

9. Mesures destinades a reduir la temporalitat. 

10.  Mesures per promoure l’ocupació autònoma i l’economia social. 

11.  Mesures per millorar el sistema de salut i seguretat en el treball. 

12.  Suport al manteniment i consolidació de l’Acord interconfederal per a la 
negociació col·lectiva (AINC). 

El Programa nacional de reformes concreta un conjunt d’objectius destinats a 
incrementar la taxa d’ocupació global i femenina, la taxa d’ocupació dels joves i 
de les persones entre 55-64 anys, entre d’altres. També estableix una bateria 
d’indicadors per a cadascun dels eixos.   

Pel que fa a la concreció dels objectius i indicadors en els documents de 
planificació i programació d’àmbit català ens trobem en un moment de transició, 
atès que encara no s’han desplegat ni el PGOC ni el Pla de polítiques actives a 
Catalunya. Tot i així, en els següents quadres hem recopilat les principals 
dades i indicadors que s’utilitzen en informes d’àmbit europeu, estatal o català,9 
part dels indicadors estructurals i de les dades d’Eurostat, a més dels 
indicadors previstos al Pla nacional de reformes. Al costat de cada 
dada/indicador hi ha la seva definició, l’àmbit territorial (s’han inclòs les regions 
dels quatre motors, ja que permeten una comparació amb realitats similars a 
les de Catalunya), la font que l’emet i si està o no disponible. Les hem agrupat 
en els següents apartats, ja que responen als grans reptes que té plantejat el 
mercat de treball espanyol i català: 

 Dades/indicadors generals de mercat de treball. 

 Dades/indicadors nivell de formació de la població. 

 Dades/indicadors igualtat de gènere en el mercat de treball. 

 Dades/indicadors seguretat i salut laboral. 

                                            

9 Dades i indicadors que es presenten a diversos documents: PNAE 2004. Informe conjunto empleo 2003/2004 SOC 113.ECOFIN 77, 5 de març del 2004. 

Comunicació de la Comissió. Indicadores estructurales. COM(2003) 585 final. 8.10.2003. Seguimiento del Plan de Acción para el Empleo. Observatorio 

Ministerio de Trabajo. Juny 2005. 
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 Dades/indicadors realització PAO. 

 Indicadors d’avaluació PAO. 

Un cop aprovats els documents de planificació i programació de les PAO (Pla 
nacional de reformes, PGOC...), aquests indicadors i d’altres que s’estableixin 
s’hauran de classificar segons les diferents directrius, mesures i accions.   
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4.1. Propostes 

 Pel que fa a les mancances d’informació detectades, cal articular les formes 
de relació amb les següents institucions competents  per comprovar la 
viabilitat de l’accés a la informació:  

 Departament de Treball i Indústria, dades de planificació,  execució i 
seguiment de les PAO i dades procedents de contractació, 
demanda/oferta. 

 Idescat, explotació de l’EPA, en concret si és significativa la informació 
per províncies, edats més desagregadades i per branques d’activitat. 

 SPEE, dades sobre les prestacions per desocupació i les bonificacions  
de contractació. 

 Seguretat Social, dades d’afiliació. 

 Una avaluació eficaç de les polítiques actives d’ocupació que permeti 
ajustar els programes i les actuacions a les necessitats de les persones i del 
mercat de treball  requereix un coneixement precís i actualitzat del mercat 
de treball.  Aquesta tasca ha de correspondre a un Observatori del Mercat 
de Treball de Catalunya renovat, al si del Departament de Treball i 
Indústria. S’ha de materialitzar finalment la seva reforma, tal com recull la 
mesura 69 de l’Acord estratègic per a la qualitat de l'ocupació i la 
competitivitat de l'economia catalana, i ha de consolidar-se com a eina 
primordial d’estudi del mercat de treball català que, entre d’altres funcions,  
proporcioni els indicadors quantitatius i qualitatius necessaris per fer una 
avaluació global de les polítiques d’ocupació. L’Observatori també ha de dur 
a terme una funció aglutinadora de les estadístiques existents per part de 
múltiples organismes, i garantir-ne l’accessibilitat alhora que reduir-ne la 
dispersió. 

 El Consell de Direcció del SOC ha de tenir una participació activa en 
l’establiment d’objectius, la valoració de l’aplicació i la planificació de les 
polítiques actives en matèria d’ocupació, formació i intermediació. Per això, 
cal que posi en marxa una comissió específica de seguiment de les 
polítiques actives d’ocupació, tal com es preveu a la mesura 68 de 
l’Acord estratègic.  

 Realització d’unes jornades sobre l’avaluació de les polítiques públiques i la 
construcció d’indicadors. Es podria comptar amb la presència d’organismes 
com Idescat, Patronat Català Pro Europa, Departament de Treball, 
Subdirecció General d’estudis de l’SPEE... 
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5.1. Dades/indicadors generals de mercat de treball 
POBLACIÓ 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Població inactiva per grups d’edat 
i sexe 

Persones de 16 o més anys que no 
consten estadísticament com a  
ocupades, ni aturades ni població 
comptada a part. 

Catalunya, per 
províncies i 
Espanya. UE i 
quatre motors. 

Idescat/ 
INE/ 
EUROSTAT 

Accessible a la web Falta 
inactius per províncies amb 
edats desagregades. 

Població inactiva per grups d’edat 
i sexe i lloc de naixement 

--- Catalunya, per
províncies i 
Espanya. 

  Idescat/INE no disponible 

Població inactiva per tipus 
d’inactivitat 

--- Catalunya per
províncies i 
Espanya. 

  Idescat, INE Trimestral. Accessible web 
 

Taxa d’inactivitat per grups d’edat 
i sexe 

El quocient entre les persones inactives 
i la població de 16 i més anys. 
Calculada per als dos sexes i els grups 
d’edat.  

Catalunya per 
províncies i 
Espanya. UE i 4 
motors 

Idescat/ 
INE/ 
EUROSTAT 

Accessible a la web Falta 
inactius per províncies amb 
edats desagregades. 

Inactius que voldrien treballar 
però no busquen feina 

Inactius que voldrien treballar però no 
busquen feina perquè creuen que no la 
trobaran o que no trobaran res de la 
feina que busquen. 

Catalunya i 
Espanya 

Idescat/INE Dades no disponibles. 

Actius potencials Inactius que volen treballar Catalunya i 
Espanya 

Idescat/INE Dades no disponibles. 

Motius d’abandonament del 
mercat de treball 

Pas d’actius a inactius Catalunya i 
Espanya 

Idescat/INE Dades no disponibles. 
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POBLACIÓ 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Reserva força de treball % d’aturats que volen treballar sobre la 

població en edat de treballar 15-64 
anys. % d’inactius que volen treballar 
sobre la població 15-64 anys. Per sexes

Catalunya per 
províncies i 
Espanya. 

Idescat/ 
INE 

No disponible. Dada que 
apareix al seguiment del PNR. 
Només disponible per Espanya 
2002 a l’informe conjunt de 
l’ocupació de la Comissió. 

Població activa per grups d’edat i 
sexe 

El conjunt de persones de 16 o més 
anys que subministren mà d’obra per a 
la producció de béns i serveis 
econòmics o que estan disponibles i fan 
gestions per incorporar-s’hi. 

Catalunya per 
províncies i 
Espanya. UE i 4 
motors. 

Idescat/INE/ 
EUROSTAT 

Accessible a la web.  

Població activa per grups d’edat, 
sexe i lloc de naixement 

--- Catalunya per
províncies i  
Espanya. 

  Idescat/ 
INE 

Accessible a la publicació 
“Mercat de treball” d’Idescat. 
Falta la informació per 
províncies. 

Població activa per branques 
d’activitat i sexe  

--- Catalunya per
províncies i 
Espanya. 

  Idescat/ 
INE 

No disponible, no hi ha dades 
prou desagregades per branca 
d’activitat a Catalunya. 

Taxa d’activitat per grups d’edat i 
sexe 

--- 
 

Catalunya, per 
províncies i 
Espanya. 

Idescat/ 
INE 

Accessible a la publicació 
“Mercat de treball” d’Idescat. 
Falta per províncies amb edats 
desagregades. 

Població ocupada per grups 
d’edat i sexe 

Població de 16 anys o més que treballa 
per compte d’altri o per compte propi. 

Catalunya per 
províncies i  
Espanya. UE i 4 
motors. 

Idescat/ 
INE/ 
EUROSTAT 

Accessible web i a la 
publicació “Mercat de treball” 
d’Idescat. Falta per províncies 
amb edats desagregades.  
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POBLACIÓ 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Població ocupada per grups 
d’edat, sexe i lloc de naixement 

--- Catalunya per
províncies i 
Espanya.  

  Idescat/ 
INE/ 
 

Accessible a la web i  a la 
publicació “Mercat de treball” 
d’Idescat. Falta dades per 
províncies. 

Població ocupada per branques 
d’activitat i sexe  

--- Catalunya per
províncies i 
Espanya. 

  Idescat/ 
INE 
 

No hi ha dades prou 
desagregades per branca 
d’activitat a Catalunya. 

Població ocupada per grup 
d’ocupació 

Població ocupada per grup d’ocupació: 
directius, tècnics, administratius, 
personal qualificat/no qualificat,... 

Catalunya per 
províncies 

INE   Trimestral. Accessible web
 

Població ocupada per situació 
professional 

Població ocupada segons siguin 
empresaris, empresaris sense 

assalariats, cooperatives, assalariats, 
ajudes familiars, altres,... 

Catalunya per 
províncies 

Idescat  Trimestral. Accessible web
 

Població ocupada per tipus 
d’ocupació 

Població ocupada segons la 
classificació d’ocupacions CC094 a 
nivell de subgrup principal 

Catalunya, 
Espanya 

Idescat/Ine Disponible web només per 
Espanya. 

Població ocupada per fixes 
/temporals, temps 
complet/parcial, compte 
d’altri/compte propi, segons 
sexes. 

--- Catalunya per
províncies i 
Espanya. UE i 4 
motors. 

  Idescat/ 
INE/ 
EUROSTAT 
 

Accessible webs. Falta per 
províncies. 

Taxa d’ocupació per grups d’edat 
i sexe 

Quocient entre la població ocupada i la 
població de 16 anys i més. 

Catalunya per 
províncies i Es-
panya. UE i 4 
motors 

Idescat/ 
INE/ 
EUROSTAT 
 

Acessible web amb edats poc 
desagregades. Falta per 
províncies amb edats 
desagregades.  

INFORME  24 



  Dades i instruments necessaris 
per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya 
 
 

POBLACIÓ 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Taxa de parcialitat per sexes i 
grups d’edat. 

Quocient entre la població ocupada a 
temps parcial i l’ocupació total 

Catalunya per 
províncies i 
Espanya. UE, 4 
motors. 

Idescat/ 
INE 
EUROSTAT 

Accessible web. Edats poc 
desagregades.  
Falta per províncies.  

Taxa de parcialitat involuntària Percentatge d’ocupats a temps parcial 
que voldrien fer-ho a temps complet 

Catalunya per 
províncies, 
Espanya i 4 
motors 

Idescat/ 
INE 
EUROSTAT 

Disponible només per 
Espanya. 

Taxa de creixement de l’ocupació 
per sexes 

Quocient entre l’increment d’ocupació i 
l’ocupació existent en el període de 
referència.  

Catalunya per 
províncies i 
Espanya 

Idescat/ 
INE 
 

Accessible web. 

Adequació entre la formació dels 
ocupats i el lloc de treball que 
ocupen 

  Catalunya per
províncies i 
Espanya 

 No disponible. Idescat/ 
INE 
 

Índex de subocupació Percentatge d’ocupats amb nivell 
d’estudis mínim de primer cicle 
d’educació terciària en ocupacions amb 
qualificació mitjana o baixa (CCO 4-9) 

Catalunya, 
Espanya 

Idescat/INE No disponible. 

Assalariats per sexe.  Persones que treballen a compte d’altri, 
al sector públic i privat. 

Catalunya per 
províncies i  
Espanya. UE, 4 
motors. 

Idescat/ 
INE 
EUROSTAT 

Accessible a la web. No hi ha 
informació per províncies.  

Taxa de salarització per sexes i 
grups d’edat 

---   Catalunya per
províncies 

  Idescat Trimestral. Accessible web.
Manca per províncies 
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POBLACIÓ 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Assalariats per branques 
d’activitat i sexes 

--- Catalunya i
Espanya. 

  EPA No hi dades per Catalunya. 

Assalariats sector públic i privat 
per sexes  

--- Catalunya,
províncies i 
Espanya. UE, 4 
motors. 

 Idescat/ 
INE 
EUROSTAT 

Accessible a la web. No hi ha 
informació per províncies.  

Assalariats sector públic i privat 
per tipus de contracte segons 
sexes 

--- Catalunya,
províncies i 
Espanya. UE, 4 
motors. 

 Idescat/ 
INE 
EUROSTAT 

Accessible a la web. No hi ha 
informació per províncies. 
Dades europees indirectes 
trim. A “Population and social 
condition”, s’ha de considerar 
segons la NACE què és sector 
públic.  

Taxa de temporalitat 
pública/privada per sexes 

Quocient entre els assalariats temporals 
i els assalariats totals 

Catalunya per 
províncies i 
Espanya. UE i 4 
motors. 

Idescat/ 
INE/ 
 

Accessible a la web. No hi ha 
informació per províncies. 
Dades europees indirectes per 
distingir públic/privat. A 
“Population and social 
condition” s’ha de mirar si es 
pot distingir a partir de la 
NACE . 

Taxa de temporalitat per sexe 
edat i nivell d’estudis 

--- Catalunya i
Espanya 

  Idescat/ 
INE/ 
 

La temporalitat creuada per les 
tres variables només 
disponible per Espanya. 

Població assalariada 
qualificada/no qualificada 

--- Catalunya,
Espanya 

 Idescat/ 
INE/ 
 

No disponible 
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  Dades i instruments necessaris 
per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya 
 
 

POBLACIÓ 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Salaris bruts anuals dels 
assalariats 

Remuneració anual dels assalariats Catalunya, 
Espanya 

INE 
(Comptabilitat 
nacional i 
regional) 

Darrera dada disponible 2004. 

Assalariats per sota del 60% del 
salari mitjà brut. 

--- Catalunya/Espa
nya 

 No disponible 

Taxa de creixement d’afiliats a la 
Seguretat Social per sexes  

Afiliats a la Seguretat Social segons 
sexes i principals règims de cotització. 

Catalunya, 
províncies i  
Espanya. 

Ministeri de 
Treball 

Accessible a la web i a 
l’”Anuari d’estadistiques 
laborals” del Ministeri. 

Treballadors estrangers afilitats a 
la Seguretat Social 

--- Catalunya per
províncies, 
Espanya 

  Dept. Treball i 
Indústria i 
MTAS 

Trimestral accessible web. 

Nombre de cooperatives 
constituïdes i socis inicials segons 
tipologia de cooperatives i socis 

Societat constituïda per persones 
físiques o jurídiques que s'han unit per 
millorar la situació econòmica i social 
dels seus components i de l'entorn 
comunitari, mitjançant una activitat 
empresarial de base col·lectiva. Poden 
desenvolupar qualsevol activitat 
econòmica o social. 

Catalunya per 
províncies i 
Espanya. 

MTAS  Trimestral. Accessible web

Nombre de cooperatives de 
treball associat constituïdes i 
socis inicials segons sector de 
l’activitat 

--- 
 

Catalunya per 
províncies i 
Espanya. 

MTAS Trimestral. Accessible web 
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  Dades i instruments necessaris 
per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya 
 
 

POBLACIÓ 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Nombre de cooperatives i 
treballadors segons règim de 
cotització 

---   Catalunya per
províncies i 
Espanya 

  MTAS Trimestral. Accessible web

Nombre de cooperatives i 
treballadors segons divisió 
d’activitat (CNAE 93) 

---   Catalunya per
províncies i 
Espanya 

  MTAS Trimestral. Accessible web

Nombre de societats laborals 
registrades i socis inicials segons 
sectors d’activitat 

Societat mercantil (anònima o limitada) 
on la majoria de capital social és 
propietat dels treballadors, els quals 
tenen una relació laboral indefinida, 
personal i directe. 

Catalunya per 
províncies i 
Espanya. 

MTAS  Trimestral. Accessible web

Nombre de societats laborals 
registrades i socis inicials segons 
tipologia de socis per sexes 

---   Catalunya per
províncies i 
Espanya. 

  MTAS Trimestral. Accessible web

Nombre de societats laborals i 
treballadors segons classe de 
societat 

---   Catalunya per
províncies i 
Espanya. 

  MTAS Trimestral. Accessible web

Nombre de societats laborals i 
treballadors segons divisió 
d’activitat CNAE 93 

---   Catalunya per
províncies i 
Espanya. 

  MTAS Trimestral. Accessible web

Nombre de societats de 
l’economia social segons nombre 
de socis 

---   Catalunya per
províncies i 
Espanya. 

  MTAS Trimestral. Accessible web

Nombre de societats de 
l’economia socials segons sectors 
d’activitat i branca d’activitat 

---   Catalunya per
províncies i 
Espanya. 

  MTAS Trimestral. Accessible web
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  Dades i instruments necessaris 
per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya 
 
 

POBLACIÓ 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Nombre de societats de 
l’economia social segons nombre 
de treballadors per règims de 
cotització 

---   Catalunya per
províncies i 
Espanya. 

  MTAS Trimestral. Accessible web

Treballadors de l’economia social 
segons sexe, grups d’edat, 
nacionalitat, tipus de contracte, 
tipus de jornada, antiguitat, mida 
d’empresa 

---   Catalunya per
províncies i 
Espanya. 

  MTAS Trimestral. Accessible web.
Les dades són percentuals 
amb relació a Espanya  
S’haurien de demanar a l’INSS 
en nombre absolut. 

Població aturada per branques 
d’activitat i sexe.  

Persones de 16 anys o més que no 
treballen, busquen feina i estan 
disponibles per treballar 

Catalunya, 
províncies i 
Espanya, 

Idescat/ 
INE/ 
 

No hi ha dades prou 
desagregades per branca 
d’activitat a Catalunya. 

Taxa d’atur per grups d’edat i 
sexe 

Quocient entre la població en atur i la 
població activa. 

Catalunya, 
províncies i 
Espanya. UE i 4 
motors 

Idescat/ 
INE/ 
EUROSTAT 

Accessible web. Edats poc 
desagregades.  
Falta per províncies amb edats 
desagregades  

Taxa d’atur de llarga durada per 
sexes i edats 

Persones que estan en situació de 
desocupació durant 1 any o més 

Catalunya i 
Espanya.UE i 4 
motors 

Idescat/ 
INE/ 
EUROSTAT 

Accessible web A Espanya 
falta per edats. A Catalunya 
només hi ha la dada total 
sense creuar amb cap 
variable. Pels 4 motors només 
disponible dada global. 

Atur registrat per grup d’ocupació Atur registrat per grup d’ocupació: 
directius, tècnics, administratius, 
personal qualificat/no qualificat... 

Catalunya, 
comarques 

SOC Dades no disponibles 
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  Dades i instruments necessaris 
per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya 
 
 

POBLACIÓ 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Llars sense ocupació amb 
persones de 18 a 55 anys 

---  Catalunya per
províncies 

  Idescat Trimestral. Accessible 
parcialment a la web, manca 
províncies. 

Mitjana d’edat sortida mercat de 
treball 

Edat mitjana de retirada del mercat 
laboral, basada en un model 
probabilístic que considera els canvis 
relatius de les taxes d'activitat d'un any 
a un altre en una edat determinada 

Catalunya, 
Espanya i UE 

Idescat/INE/EU
ROSTAT 

No disponible. La dada 
espanyola s’extreu de l’informe 
conjunt d’ocupació de la 
Comissió. Surt al seguiment 
del PNR. Disponible a 
indicadors estructurals. 

Població discapacitada per sexe 
segons relació amb l’activitat 

Persones de 16 a 64 anys amb alguna 
discapacitat per sexe i relació amb 
l’activitat econòmica 

Catalunya. 
Espanya 

INE (EPA 
Mòdul 
persones amb 
discapacitat 
(2002) i 
Enquesta de 
discapacitats, 
eficiències i 
estat de salut 
(1999). 

Disponibilitat parcial. Per a 
Catalunya només hi ha dades 
per població en general i 
ocupats (no per inactius, actius 
i aturats). 
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  Dades i instruments necessaris 
per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya 
 
 

DESPESA 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
PIB Valor de la producció de béns i serveis 

finals produïts per part dels factors de 
producció interior d’un territori durant un 
període de temps. 

Espanya, 
Catalunya, UE 

Idescat, INE, 
EUROSTAT 

Accessible web 

Despesa en PAO/PIB  Pes de la despesa en PAO sobre el PIB 
d’un territori, en % 

Espanya, 
Catalunya, UE 

Idescat, INE, 
EUROSTAT, 
Departament de 
Treball 

Cal tenir la informació sobre la 
despesa en PAO  

Despesa polítiques passives/PIB  Pes de la despesa en prestacions 
(contributives, subsidi) sobre el PIB, en 
% 

Espanya, 
Catalunya, UE 

Idescat, INE, 
EUROSTAT, 
Departament de 
Treball i SPEE 

Cal tenir la informació sobre 
despesa en PAO 

Despesa pública en educació. Despesa pública en educació sobre el 
PIB, en % 

Catalunya, 
Espanya, UE 

Idescat, INE, 
EUROSTAT 
Pressupostos 
Gnals de l’Estat 
i de la 
Generalitat 

Accessible 

Inversió en les empreses en 
formació d’adults 

Inversió de les empreses en FPC en 
relació amb els costos de la mà d’obra 

Espanya, UE. Eurostat 
(CVTS) 

Només hi ha la referència de 
la Continuing Vocational 
Training Statics (CVTS) 

Productivitat laboral per persona 
ocupada 

PIB/OCUPATS per branques d’activitat Catalunya, 
Espanya 

Idescat, INE. 
(Comptabilitat 
Regional) 

Accessible a partir de 
l’elaboració de dades 
publicades a la web 
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  Dades i instruments necessaris 
per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya 
 
 

DESPESA 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Productivitat laboral per hora 
treballada 

PIB/HORES TREBALLADES OCUPATS 
per branques d’activitat 

Catalunya, 
Espanya 

Idescat, INE. 
(Comptabilitat 
Regional) 

No accessible web 
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  Dades i instruments necessaris 
per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya 
 
 

DEMANDANTS D’OCUPACIÓ/OFERTES DE TREBALL 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Demandants d’ocupació  
ocupats/DENOS/atur registrat 
per sexes i grups d’edat. 

Demandants inscrits al servei públic 
segons disponibilitat per a una oferta de 
treball. 

Catalunya/com
arques i 
Espanya. 

SOC/ 
SPEE 

Accessible web 
 

Demandant d’ocupació 
ocupats/DENOS/atur registrat 
per sexes, grups d’edat i branca 
d’activitat/ocupació. 

--- Catalunya/com
arques i 
Espanya. 

SOC/ 
SPEE 

No disponible (només sectors 
econòmics). Hi ha atur 
registrat per branques 
d’activitat sense més 
variables. 

Demandant d’ocupació 
DENOS/atur registrat per sexes, 
grups d’edat i temps a l’atur 

--- Catalunya/com
arques i 
Espanya. 

SOC/ 
SPEE 

No disponible.  

Indicador d’entrada a l’atur de 
llarga durada 

Percentatge de DENOS/atur registrat 
que continuen a l’atur sense cap 
interrupció als 6 mesos de l’alta (joves 
fins a 24 anys) i als 12 mesos (25 anys i 
més) 

Catalunya/com
arques i 
Espanya. 

SOC/ 
SPEE 

No disponible.  

Nombre de llocs de treball 
ofertats gestionats pel servei 
públic.  

Llocs de treball ofertats gestionats per la 
xarxa d’intermediació del SOC 

Catalunya, 
comarques. 
Espanya. UE 

SOC/ SPEE 
EUROSTAT 

Dades només disponibles per 
a Europa. 

Nombre de llocs de treball 
ofertats gestionats pel servei 
públic segons tipus de contracte 

--- Catalunya,
comarques. 
Espanya. UE 

 SOC/ SPEE 
EUROSTAT 

Dades només disponibles per 
a Europa. 

Nombre de llocs de treball 
ofertats gestionats pel servei 
públic segons ocupació 

--- Catalunya,
comarques. 
Espanya. UE 

 SOC/ SPEE 
EUROSTAT 

Dades només disponibles per 
a Europa. 
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  Dades i instruments necessaris 
per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya 
 
 

DEMANDANTS D’OCUPACIÓ/OFERTES DE TREBALL 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Nombre de llocs de treball 
ofertats gestionats pel servei 
públic segons nivell professional 

--- Catalunya,
comarques.Esp
anya. UE 

 SOC/ SPEE 
EUROSTAT 

Dades només disponibles per 
Europa 

Nombre de llocs de treball 
ofertats gestionats pel servei 
públic segons tipus d’empresa 

--- Catalunya,
comarques. 
Espanya. UE 

 SOC/ SPEE 
EUROSTAT 

Dades només disponibles per 
Europa 

Nombre de llocs ofertats per 
desocupats/des registrats/des. 

Quocient entre el nombre de llocs 
ofertats i el nombre de desocupats 
registrats. 

Catalunya, 
comarques. 
Espanya.  

SOC/ SPEE 
 

Dades no disponibles. 

Transparència de les ofertes 
d’ocupació 

Proporció d’ofertes d’ocupació difoses 
pels serveis públics d’ocupació dels 
estats membres a les quals poden tenir 
accés els sol·licitants d’ocupació de tota 
la UE mitjançant plataforma comuna 
(EURES).  

Catalunya i 
Espanya. 

SOC/ SPEE Dades no disponibles 

Nombre de vacants pendents per 
ocupacions 

Ofertes pendents de cobrir per 
ocupacions. 

Catalunya, 
comarques. 
Espanya. 

SOC/ 
SPEE 

Dades no disponibles. 

Nombre de vacants pendents per 
tipus de contracte 

Ofertes pendents de cobrir per tipus de 
contractes 

Catalunya, 
comarques. 
Espanya. 

SOC/ 
SPEE 

Dades no disponibles. 

Nombre de vacants pendents per 
tipus de jornada 

Ofertes pendents de cobrir per tipus de 
jornada 

Catalunya, 
comarques. 
Espanya. 

SOC/ 
SPEE 

Dades no disponibles. 
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  Dades i instruments necessaris 
per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya 
 
 

DEMANDANTS D’OCUPACIÓ/OFERTES DE TREBALL 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Nombre de vacants pendents per 
salari brut ofert 

Ofertes pendents de cobrir segons salari 
brut ofert 

Catalunya, 
comarques. 
Espanya. 

SOC/ 
SPEE 

Dades no disponibles. 
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  Dades i instruments necessaris 
per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya 
 
 

CONTRACTES 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Contractació laboral per 
modalitats de contracte segons 
sexe i edat 

Contractes efectuats segons les 
diferents modalitats.  

Catalunya, 
comarques, 
Espanya. 

SOC/ SPEE Disponible web. 

Contractes temporals/indefinits 
per ocupació 

Contractes efectuats distribuïts per 
ocupacions CCO 94 

Catalunya  SOC Poc desagregat disponible 
només a 1 dígit de la CCO 94 

Contractes bonificats com a 
mesura de foment de l’ocupació 

--- Catalunya,
comarques, 
Espanya 

 SOC/ SPEE Disponible web. 

Despesa en contractes bonificats 
segons modalitat. 

--- Catalunya,
comarques, 
Espanya 

 SPEE Dades no disponibles 

Índex de rotació per sexe, grups 
d’edat, nivell educatiu, grup 
ocupacional i sector econòmic 

Persones que han tingut dos o més 
contractes en un any 

Catalunya, 
comarques 

Departament de 
Treball i 
Indústria. SOC 

Només disponibles les dades 
pel 2003. 

Nombre de treballadors que han 
fet rotació interna 

Dos o més contractes dins de la mateixa 
empresa 

Catalunya, 
comarques 

Departament de 
Treball i 
Indústria. SOC 

Només disponibles les dades 
pel 2003. 

Nombre de treballadors que han 
fet rotació externa 

Dos o més contractes a diferents 
empreses 

Catalunya, 
comarques 

Departament de 
Treball i 
Indústria. SOC 

Només disponibles les dades 
pel 2003. 
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  Dades i instruments necessaris 
per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya 
 
 

5.2. Dades/indicadors del nivell de formació 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Població adulta amb estudis 
secundaris de segona etapa o 
superiors segons sexe i grups 
d’edat. 

Població de 25 a 64 anys que té 
formació en secundària superior o més. 

Catalunya i 
Espanya. UE i 4 
motors. 

Idescat 
INE 
EUROSTAT 

Disponible parcialment. Els 
nivells de formació no estan 
encreuats per sexe/edat, 
només separadament. 

Població adulta amb estudis 
secundaris de segona etapa o 
superiors segons situació laboral 

Percentatge població adulta (25-64 
anys) amb estudis secundaris superiors 
o més segons ocupats, aturats, inactius. 

Catalunya. 
Espanya 

Idescat 
INE 

A Catalunya dades només pel 
total d’ocupats i d’inactius 
sense grups d’edat. Falta per 
aturats. 

Població adulta que cursa 
estudis segons sexes, grups 
d’edat, nivell de formació assolit 

Població de 25-64  anys que cursa 
estudis.   

Catalunya. 
Espanya 

Idescat 
INE 

A Catalunya no hi ha dades 
per a la població que cursa 
estudis. 

Població adulta que cursa 
estudis per situació laboral. 

Percentatge població adulta (25-64 
anys) que cursa estudis segons ocupats, 
aturats, inactius. 

Catalunya. 
Espanya 

Idescat 
INE 

A Catalunya no hi ha dades 
per a la població que cursa 
estudis. 

Mitjana anual d’hores dedicades 
a formació per part de la població 
adulta segons sexes. 

Població entre 25-64 anys.   No hi ha dades per a 
Catalunya. 

Nivell de formació dels joves. Percentatge de joves de 22 anys que 
han finalitzat almenys el segon cicle de 
l’ensenyament secundari (nivell 3 de la 
CINE). Grup 20-24 com a variable 
substitutives . Per sexes 
 

Catalunya. 
Espanya. 

Idescat 
INE 

Accessible web.  Els trams 
d’edats són de 10 en 10. 
(S’hauria de demanar 
encreuament per grup d’edats 
2).  

Abandonament prematur del 
sistema escolar 

Percentatge de població de 18-24 anys 
amb un nivell de secundària inferior 

Catalunya. 
Espanya. 

Idescat/ 
INE 

Accessible web.  Els trams 
d’edats són de 10 en 10. 
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DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
(nivell 2 de la CINE) o més baix i que no 
estudia. Per sexes. 

(S’hauria de demanar 
creuament per grup d’edats 
2).  

Població activa i taxa d’activitat 
per nivell de formació 

--- Catalunya per
províncies, 
Espanya 

  Idescat, INE Trimestral. Disponible web. 
Manca informació per 
províncies 

Mitjana d’anys de formació de la 
població  activa i ocupada 
segons sexes i grups d’edat. 

-----  Catalunya.
Espanya. 

Idescat/ 
INE 

Disponible web. 

Població ocupada per nivell de 
formació assolit per sexes i grups 
d’edat. 

Població ocupada segons el nivell de 
formació assolit més elevat segons 
CNED-2000. 

Catalunya. 
Espanya. 

Idescat/ 
INE 

Disponible a la web. 

Taxa d’ocupació per nivell de 
formació 

--- Catalunya per
províncies, 
Espanya 

  Idescat, INE Trimestral. Disponible web. 
Manca informació per 
províncies 

Persones ocupades que han 
rebut cursos d’ensenyament no 
reglat 

--- Catalunya per
províncies, 
Espanya 

  Idescat, INE Trimestral. Disponible web. No 
disponibles dades per 
Catalunya. 

Població aturada i taxa d’atur per 
nivell de formació 

--- Catalunya per
províncies, 
Espanya 

  Idescat, INE Dada no disponible 
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5.3. Dades/indicadors de la igualtat de gènere 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Diferència de gènere absoluta en 
la taxa d’ocupació TOD -TOH 
Per grups d’edat i nivell de 
formació 

Diferències en punts percentuals entre 
les taxes d’ocupació dones i homes, 
grups d’edat (15-24,25-54,55-64 anys) i 
nivell de formació (inferior al segon cicle 
d’ensenyament secundari, segon cicle 
d’ensenyament secundari i 
ensenyament superior). 

Catalunya,  
províncies i 
Espanya. UE  i 
4 motors. 

Idescat/ 
INE/ 
EUROSTAT 

Accessible web. No hi ha 
dades per províncies.  

Diferència de gènere absoluta en 
la taxa d’ocupació 16-64 anys 
TOD-TOH per grups d’edat 

-----  Catalunya,
províncies i 
Espanya. UE i 4 
motors. 

Idescat/ 
INE/ 
EUROSTAT 

Accessible web. No hi ha 
dades per províncies. 

Diferència de gènere relativa en 
la taxa d’ocupació 16-64 anys  
TOD -TOH /TOH*100 

Diferències en percentatge entre les 
taxes d’ocupació de dones i d’homes 
(16-64 anys). 

Catalunya, 
províncies i 
Espanya. UE i 4 
motors 

Idescat/ 
INE/ 
EUROSTAT 

Accessible web. No hi ha 
dades per províncies. 

Diferència de gènere absoluta en 
la taxa d’ocupació a temps 
complet TOD -TOH per grups 
d’edat 

Diferències en punts percentuals entre 
les taxes d’ocupació a temps complet de 
dones i homes per grups d’edat (15-
24,25-54,55-64 anys)  . 

Catalunya, 
províncies i 
Espanya. UE i 4 
motors 

Idescat/ 
INE/ 
EUROSTAT 

Accessible web. No hi ha 
dades per províncies ni pels 4 
motors. 

Diferència de gènere absoluta en 
la taxa d’atur TAD –TAH per 
grups d’edat 

Diferències en punts percentuals entre 
les taxes d’atur de dones i d’homes, 
grups d’edat (15-24,25-54,55-64).  

Catalunya, 
províncies i 
Espanya. UE i 4 
motors. 

Idescat/ 
INE/ 
EUROSTAT 

Accessible web. No hi ha 
dades per províncies. 
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DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Diferència de gènere relativa en 
la taxa de temporalitat 

--- Catalunya per
províncies 
Espanya,  

  Idescat, INE Trimestral Accessible web. 
Manquen dades per 
províncies 

Diferència de gènere relativa en 
l’índex de rotació 

--- Catalunya per
comarques 

  Departament de 
Treball i 
Indústria (SOC)

Només disponibles les dades 
pel 2003. 

Diferència de gènere absoluta en 
la taxa d’atur de llarga durada 
ALLDD – ALLDH per grups 
d’edat. 

Diferències en punts percentuals entre 
les taxes d’atur de llarga durada (1 any i 
més) de dones i homes per grups d’edat 
menors i majors de 25 anys. 

Catalunya, 
províncies i  
Espanya. UE i 4 
motors. 

Idescat/ 
INE/ 
EUROSTAT 

Accessible web. No hi ha 
dades per províncies. No hi ha 
dades per edats per als 4 
motors. 
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  Dades i instruments necessaris 
per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya 
 
 

DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Diferència de gènere relativa en 
la taxa d’atur (TAD -
TAH/TAH*100 

Diferències en percentatge entre les 
taxes d’atur de dones i homes.  

Catalunya, 
províncies i  
Espanya. UE i 4 
motors 

Idescat/ 
INE/ 
EUROSTAT 

Accessible web. No hi ha 
dades per províncies. No hi ha 
dades per edats per als 4 
motors. 

Índex10 de segregació entre 
homes i dones 

1-Segregació professional entre homes i 
dones, calculada com la proporció 
nacional mitjana de l’ocupació de dones 
i dels homes en cada professió. 
Aquestes diferències s’afegeixen per 
establir el desequilibri total entre homes i 
dones com a proporció de l’ocupació 
total (classificació CIUO)2- Segregació 
sectorial entre homes i dones, calculada 
com la proporció nacional mitjana de 
l’ocupació de les dones i els homes en 
cada sector. Aquestes diferències 
s’afegeixen per establir el desequilibri 
total entre dones i homes com a 
proporció de l’ocupació total 
(classificació CIUO) 

Catalunya. 
Espanya 

Idescat/ 
INE 

No hi ha dades per a 
Catalunya, falta desagregació 
per ocupacions i branques 
d’activitat. 

                                            
10 Els índexs mesuren els desequilibris mostrats pels nivells d’ocupació de la dona en les diferents ocupacions i branques d’activitat respecte al nivell mi

tjà
 d’ocupació de la dona en el conjunt de l’ocupació (el nivell mitjà d’ocupació de la dona ve determinat per  

la taxa global d’ocupació). 
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DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Diferències de remuneració 
dones i homes 

Diferències entre els ingressos bruts 
mitjans per hora de dones i homes 
expressada com a percentatge dels 
ingressos bruts mitjans per hora dels 
homes (per a les persones que tenen un 
ingrés remunerat d’ almenys 15 hores) 
Desglossament sectors públics i privats i 
edats. 

Catalunya i 
Espanya 

INE No hi ha dades disponibles 
per sexes, edats i sector 
públic/privat. Estudi Dep. 
Treball “Els sous de les dones 
a Catalunya”. 

Incidència de la responsabilitat 
parental a l’ocupació 

Diferència en punts percentuals, entre la 
taxa d’ocupació de les persones sense 
fills i les persones que tenen un fill de 6 
anys o menys. Per sexes 

Espanya. 
Catalunya. 

 Dades no disponibles. 
Per a Espanya a l’informe 
conjunt 2004 de la Comissió. 

Atenció infants Percentatge d’infants escolaritzats 
segons llar d’infants, preeescolar, 
ensenyament primari, per grups d’edat. 

Catalunya I 
Espanya. 

Idescat  Accessible web

Incidència de la responsabilitat 
parental a l’ocupació 

Assalariats que han treballat 
anteriorment i que van deixar la darrera 
ocupació fa menys de 12 mesos per 
motius personals o responsabilitats 
familiars 

Catalunya i 
Espanya. 

 No disponible. 
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5.4. Dades/indicadors seguretat i salut laboral 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Índex d’incidència estàndard 
d’accidents laborals 

    

Índex d’incidència estàndard 
d’accidents mortals 
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d’ocupació a Catalunya 
 
 

5.5. Dades/indicadors execució PAO 
DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Pressupost planificat/executat 
segons fonts de finançament. 

Pressupost total anual de PAO per fonts 
de finançament. 

Catalunya i 
Espanya 

SOC 
SPEE 

Dades no disponibles 

Despesa planificada/ executada 
PAO per programes:FIP, 
Reciclatge (FSE), Epsilon, 
orientació, PO,ET,CO.TO.UPD, 
Conv,AODL, Estudis i 
campanyes, I+O, nous jaciments, 
accions integrades, pactes 
territorials, contractació 
disminuïts, contractació 
subvencionada per modalitat 

Pressupost individualitzat de cadascun 
dels programes de polítiques actives. 

Catalunya, 
Espanya. 

SOC 
SPEE 

Dades no disponibles. 

Pressupost planificat/ executat  8 
grups polítiques actives11: 
FORMACIÓ (Pla FIP, ET,CO)  
ROTAR/COMPARTIR 
OCUPACIÓ (substitucions 
maternitat) 
 INCENTIUS A L’OCUPACIÓ 
(contractació temporal d’aturats, 
de 45 anys i més, conversió en 
indefinits) 

Pressupost segons els 8 grups de PAO 
que utilitza EUROSTAT 

Catalunya i  
Espanya. UE 

SOC, SPEE, 
EUROSTAT 

Dades disponibles a la web 
només per a Europa. 

                                            
11 Classificació utilitzada a EUROSTAT 
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DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
 INTEGRACIÓ DISMINUÏTS 
(contractes temporals, fixos, 
CET, autoocupació  i contractes 
de formació específica) 
CREACIÓ D’OCUPACIÓ (PO, 
TO) 
 AUTOOCUPACIÓ I SUPORT 
EMPRESES (capitalització, ILO, 
autoocupació, promoció ocupació 
cooperatives PREJUBILACIONS 
(contractes de relleu, fons 
promoció ocupació) 

Despesa polítiques passives: 
contributives, subsidis. RMI per 
sexe i grups d’edat 

Despesa prestacions (contributives i 
assistencials) i nombre de beneficiaris. 

Catalunya i 
Espanya 

SPEE 
Departa-
ment de 
Treball 

Dades disponibles parcialment. 
No distinció entre tipus de 
prestació, per sexe i edat. 

Cadascun dels programes de 
PAO per a participants DENOS, 
no DENOS, atur registrat: sexes, 
edats, nivell d’estudis, nivell de 
qualificació, branca d’activitat, 
lloc de naixement   

-----  Catalunya,
comarques. 

SOC No hi ha dades disponibles. 

Nous filons per àmbits d’actuació 
segons sexe i grups d’edat. 

Nous filons segons els 18 àmbits 
d’actuació. 

Catalunya, 
comarques 

SOC No hi ha dades publicades. 

ET/CO/TO/UPD/PO per 
actuacions, participants i import 

Nombre d’actuacions, participants i 
pressupost per cadascun dels 
programes. 

Catalunya, 
comarques. 

SOC No hi ha dades publicades 

Pressupost planificat/executat FC Formació contínua gestionada des del Catalunya, Consorci FC No hi ha dades publicades 
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DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
segons font de finançament  Consorci de FC. comarques. 

Pressupost planificat/executat FC 
segons tipologia (intersectorials, 
sectorials per branques 
d’activitat) segons nombre de 
cursos i participants 

------ Catalunya,
comarques. 

 Consorci FC No hi ha dades publicades 

Participació FC per sexe i grups 
d’edat 

----- Catalunya,
comarques. 

 Consorci FC No hi ha dades publicades 

Cursos per especialitat amb 
nombre de participants segons 
sexe 

----- Catalunya,
comarques. 

 Consorci FC No hi ha dades publicades 

Tipus de sol·licitants per nombre 
de cursos gestionats i 
finançament 

Sol·licitants per tipus: patronals, 
sindicals, associacions sense afany de 
lucre, empreses per mida, economia 
social... 

Catalunya, 
comarques. 

Consorci FC No hi ha dades publicades  

Participants segons grup de 
cotització 

Alumnes segons grup de cotització: 
règim general, autònoms, socis 
cooperativistes... 

Catalunya, 
comarques. 

Consorci FC No hi ha dades publicades 

Pressupost planificat/executat 
formació de reciclatge segons 
font de finançament per nombre 
de cursos, participants. 

-----  Catalunya,
comarques. 

SOC Les dades publicades a 
l’Anuari” són parcials. 

Participació formació reciclatge 
per sexes i grups d’edat 

-----  Catalunya,
comarques. 

SOC Les dades de “l’Anuari” són 
parcials. 

Cursos per especialitat amb 
nombre de participants segons 
sexe 

------  Catalunya,
comarques. 

SOC Les dades de “l’Anuari” són 
parcials. 

INFORME  46 



  Dades i instruments necessaris 
per avaluar les polítiques actives 

d’ocupació a Catalunya 
 
 

DADES/INDICADORS DEFINICIÓ TERRITORI FONT DISPONIBILITAT 
Tipologia de sol·licitants de 
reciclatge per nombre de cursos 
gestionats i finançament 

------  Catalunya,
comarques. 

SOC Les dades de “l’Anuari” són 
parcials. 

Participants reciclatge segons 
grup de cotització 

-----  Catalunya,
comarques. 

SOC Les dades de “l’Anuari” són 
parcials. 

Participació de la població en FC 
i de reciclatge. 

Percentatge de població ocupada 
(assalariada, autònoms...) que participa 
en formació contínua i de reciclatge 

Catalunya, 
comarques. 

Idescat/Cons
orci FC/ 
SOC 

Dades parcials. 
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d’ocupació a Catalunya 
 
 

5.6. Indicadors d’avaluació PAO 
INDICADOR DEFINICIÓ TERRITORI OBSERVACIONS 
Importància relativa de l’acció. 
IMRA= (participants en una acció 
determinada/participants en el total 
d’accions)x 100 

Pes relatiu dels participants en un tipus 
d’acció sobre el total de participants en el 
global d’accions  

Catalunya i 
províncies.  

 

Taxa d’incidència 
TINCI= (DENOS que han rebut 
accions/nombre total d’aturats EPA) x 100. 

Mostra la importància de la participació 
entre les persones desocupades 

Catalunya I 
províncies. 

 

Indicador d’esforç 
Participants DENOS de curta durada/total 
participants *100  

Percentatge de desocupats que inicien un 
programa abans dels 6 o 12 mesos 
segons siguin joves o adults 
respectivament 

Catalunya  

Indicador d’incompliment 
No participants DENOS de llarga 
durada/Total DENOS llarga durada*100 

Percentatge de desocupats que no han 
iniciat un programa i que continuen 
desocupats als 6 o 12 mesos segons 
siguin joves o adults respectivament   

Catalunya  

Indicador d’entrada a l’atur llarga durada Percentatge de desocupats que continuen 
a l’atur sense interrupció als 6 i 12 mesos 
segons siguin joves o adults 

Catalunya Cal obtenir les dades del SICAS. 

Taxa d’activació Participants en una PAO/atur 
registrat+participants en una mesura 
activa 

Catalunya i 
províncies 
Espanya 

 

Trampa de la desocupació Canvi 
d’ingressos bruts (menys la diferència entre 
els ingressos nets associats a l’ocupació i 
els ingressos nets en cas de desocupació)n 

El tipus marginal efectiu d’imposició sobre 
les rendes del treball, tenint en compte 
l’efecte combinat de l’augment de la 
imposició i la supressió de prestacions 

Espanya 
Catalunya ? 

OCDE/Informe conjunt 
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INDICADOR DEFINICIÓ TERRITORI OBSERVACIONS 
dividit pel canvi d’ingressos bruts d’una 
persona soltera que passa de l’atur a una 
feina remunerada i cobra un 67% de l’APW 
(nivell salarial del treballador mitjà), 
mesurat en el primer mes de desocupació 

quan s’accepta l’ocupació.  

Taxa d’inserció  
TIN= (nombre de DENOS que han tingut 
algun contracte als “x” mesos després de 
l’acció/nombre de DENOS al 
començament) x100 

Percentatge de participants que han 
obtingut algun contracte en un període de 
temps determinat (a 3, 6, 12, 18, 24 
mesos) a partir de l’inici/finalització 
segons programa. Segons sexes, durada 
de l’atur, atur juvenil, col·lectius especials.

Catalunya Cal creuar participants PAO amb la 
base de dades de Seguretat 
Social/contractes. 

Taxa d’exclusió del MT 
TEX= (nombre de DENOS que no han 
rebut col·locació i no estan d’alta a la SS en 
una data “X”/nombre de DENOS al 
començament) x 100 

Percentatge dels que no han tingut cap 
contracte ni estan donats d’alta a la SS a 
una data determinada. Segons sexe, 
durada de l’atur, atur juvenil, col·lectius 
especials. 

Catalunya Cal creuar participants PAO amb la 
base de dades de Seguretat 
Social/contractes. 

Nou començament 
Proporció de joves/adults que estan 
desocupats en el mes “X” segueixen 
estant-ho al mes X+6/12 i no han participat 
en cap PAO 

 Catalunya Cal obtenir la informació del SICAS. 

Taxa d’ocupació 
TOC= (nombre de DENOS que han tingut 
contracte en els “X” mesos següents 
després d’haver iniciat/finalitzat l’acció i ser 
simultàniament no demandants o no 
DENOS en una data determinada/nombre 
de DENOS al començament)* 100 

Percentatge de DENOS que han tingut un 
contracte en un termini de temps des de 
l’inici/finalització de l’acció i que no són 
DENOS o no són demandants d’ocupació 
en una data determinada. Segons sexes, 
durada de l’atur, atur juvenil, col·lectius 
especials. 

Catalunya Cal creuar participants PAO amb la 
base de dades de Seguretat 
Social/contractes. 
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INDICADOR DEFINICIÓ TERRITORI OBSERVACIONS 
Taxa d’ocupació estable. 
TOC 2= (DENOS que han tingut un 
contracte indefinit en els “X” mesos 
següents a l’inici/finalització de l’acció i ser 
simultàniament no demandants o no 
DENOS en una data determinada, a més 
d’estar donats d’alta a la SS en una data 
“X” posterior/nombre de DENOS al 
començament)* 100. 

Permet captar la proporció de persones 
que, havent tingut un contracte indefinit, el 
mantenen mesos després d’haver 
realitzat aquest tipus de contractació. 
Permet comparar quins programes 
generen més ocupació estable. Segons 
sexes, durada de l’atur, atur juvenil, 
col·lectius especials. 

Catalunya Cal creuar participants PAO amb la 
base de dades de Seguretat 
Social/contractes. 

Taxa d’alta a la SS 
TASS= (nombre de DENOS que estan 
donats d’alta a la SS en una data 
determinada/nombre de DENOS al 
començament)* 100. 

Determina el percentatge de DENOS que 
hi estan donats d’alta en un moment 
determinat Segons sexes, durada de 
l’atur, atur juvenil, col·lectius especials.  

Catalunya Cal creuar participants PAO amb la 
base de dades de Seguretat 
Social/contractes. 

Índex diferencial d’inserció  
INDIN= (taxa d’inserció del grup 
objecte/taxa d’inserció del grup de 
control)X100 

Diferencial d’inserció entre el grup objecte 
i el grup de control en una data concreta. 
Segons sexes, durada de l’atur, atur 
juvenil, col·lectius especials. 

Catalunya Cal crear una mostra de grup de 
control 

Índex diferencial d’ocupació 
INDOC= (taxa d’ocupació del GO/taxa 
d’ocupació del GC)x 100 

Diferencial d’ocupació entre el grup 
objecte i grup de control a una data 
determinada. Segons sexes, durada de 
l’atur, atur juvenil, col·lectius especials. 

Catalunya Cal crear una mostra de grup de 
control 

Índex diferencial d’alta a la SS 
IDSS= (taxa d’alta a la SS del grup 
objecte/taxa d’alta a la SS del grup de 
control)x 100. 

Diferencial d’alta a la SS entre el grup 
objecte i el grup de control. Segons 
sexes, durada de l’atur, atur juvenil, 
col·lectius especials. 

Catalunya Cal crear una mostra de grup de 
control 
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