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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA
Totes les dades econòmiques de l’Informes estan expressades en euros. Hem efectuat un
arrodoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment
de cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides.
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ÍNDEX D’ABREVIACIONS
AIReF

Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal

BECU

Barem estàndard de costos unitaris

CA

Comunitats autònomes

DLD

Desocupats de llarga duració

EEAO

Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació 2017-2020

EFQM

Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (de les seues sigles en anglés
per a European Foundation Quality Management). És una fundació sense ànim
de lucre amb seu a Brussel·les, establida en 1989 per a augmentar la
competitivitat de l’economia europea. Aquesta fundació ha desenvolupat el
Model europeu d’excel·lència empresarial, que és conegut per les mateixes
sigles que la fundació (EFQM). És un model de caràcter no normatiu que
desenvolupa el concepte de la qualitat total i està orientat cap a l’excel·lència.
Aquest model integra eines normatives com ara ISO o eines industrials de
gestió.

EMCUJU

Línia de subvenció destinada a la contractació per corporacions locals de joves
qualificats inscrits en Garantia Juvenil.

EMPUJU

Línia de subvenció destinada a la contractació per corporacions locals de joves
inscrits en Garantia Juvenil.

EPA

Enquesta de població activa

EURES

Xarxa dels serveis d’ocupació europeus per a foment de la mobilitat i
cooperació per a l’ocupació i la lliure circulació de treballadors.

EVADES

Avaluació de l’acompliment dels serveis d’ocupació del Sistema Nacional
d’Ocupació d’Espanya. Informe que s’elabora amb periodicitat biennal en el
marc del programa d’aprenentatge mutu de la Comissió Europea (PES
Benchlearning). Programa permanent, iniciat en 2015, que té per finalitat
avaluar qualitativament i sobre la base d’evidències els factors que incideixen
en l’acompliment dels serveis públics d’ocupació, dins del PES Benchlearning
Program de la Xarxa PESNet de la Unió Europea.

FEAG

Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització

FSE

Fons Social Europeu.

GJ

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar la
incorporació de la joventut al mercat laboral.
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IOJ

Iniciativa d’Ocupació Juvenil

LABORA

LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Les referències efectuades a
LABORA s’entendran fetes al SERVEF en dates anteriors a l’1 de gener de 2019,
data d’entrada en vigor de l’article 106 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre,
de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la
Generalitat. Aquest article modifica el punt 1 del capítol I de la Llei 3/2000, de
17 d’abril, per la qual es crea el Servei Valencià d’Ocupació i Formació
(SERVEF), i canvia la denominació de l’organisme per LABORA Servei Valencià
d’Ocupació i Formació.

NEETs

Joves que ni treballen ni estan en el sistema formatiu educatiu (“neither in
employment nor in education and training”: ni-nis).

OPO

Oficines públiques d’ocupació

PAE

Polítiques actives d’ocupació

PAJ

Pla Avalem Joves, Pla integral de formació i ocupació per a joves 2016-2020

PAPO

Pla Anual de Polítiques d’Ocupació (estatal o autonòmic)

PE

Pla Estratègic del SERVEF 2016-2022

PO

Programa operatiu

POOJ

Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil

REDER

Metodologia que valora el comportament de l’organització buscant
evidències que establiran quins són els punts forts i quines les àrees de millora

SEPE

Servei Públic d’Ocupació Estatal

SISPE

Sistema d’Informació dels Serveis Públics d’Ocupació

SNE

Sistema Nacional d’Ocupació

SNGJ

Sistema Nacional de Garantia Juvenil

TRLO

Text refós de la Llei d’Ocupació

UPV

Universitat Politècnica de València
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GLOSSARI DE TERMES
Afiliacions: Una mateixa persona es compta tantes vegades com situacions de cotització
tinga, ja siga en un mateix règim o en diferents.
Afiliats en la Seguretat Social: Nombre de treballadors afiliats en alta en la Seguretat
Social; tant per compte d’altri com per compte propi. Cada persona es compta una sola
vegada amb independència del nombre de situacions de cotització en alta.
Atur registrat: Nombre de demandes d’ocupació en les oficines públiques d’ocupació
(OPO) en alta l’últim dia del mes, excloses les corresponents als col·lectius de demandants
inscrits sense disponibilitat i demandants d’ocupació no aturats.
Demandant d’ocupació: Persona que s’inscriu en les oficines d’ocupació perquè gestionen
la seua inserció, reinserció o promoció laboral, entre els quals diferenciem dos grups:
aturats i no aturats. Per això, la condició de demandant no equival a la de treballador en
atur. Els criteris per al mesurament de l’atur registrat s’estableixen en l’Ordre Ministerial
d’11 de març de 1985 (BOE del 14/3/85). Cal tindre en compte que una persona pot ser
demandant en diverses ocasions.
Demandants considerats “actius”: No n’hi ha prou que aparega registrat en LABORA;
s’exigeix que la seua edat no supere els 65 anys i haver realitzat almenys una acció de
LABORA durant el període analitzat.
Eix: Agrupació d’objectius estructurals que comparteixen una naturalesa comuna.
Enquesta de població activa (EPA): Investigació contínua i de periodicitat trimestral
dirigida a les famílies. La seua finalitat principal és obtindre dades de la població en relació
amb el mercat de treball: ocupats, actius, aturats i inactius.
Joves: En el Pla Avalem Joves, és la població major de 16 i menor de 30 anys.
Ocupabilitat: Grau d’adaptabilitat que mostra una persona en la consecució o
manteniment d’una ocupació, així com l’actualització de les seues competències
professionals.
Outcome: Impacte generat sobre els usuaris per mitjà dels serveis o programes.
Output: Producte resultat del treball realitzat amb els inputs disponibles.
Població activa: Comprén totes les persones, de 16 i més anys, que durant la setmana de
referència1 satisfan les condicions necessàries per a la seua inclusió entre les persones
ocupades o aturades. També s’utilitza la franja d’edat de 16 a 64 anys.

1

Setmana en la qual es donen les circumstàncies per a incloure aquesta persona en una classificació
o en l’altra.
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Població aturada o desocupada: Es consideren aturades totes les persones de 16 o més
anys que durant la setmana de referència posseïsquen simultàniament les condicions
següents:


Sense treball, és a dir, que no hagen tingut una ocupació per compte d’altri ni per
compte propi durant la setmana de referència.



A la recerca de treball, és a dir, que hagen pres mesures concretes per a buscar un
treball per compte d’altri o hagen fet gestions per a establir-se pel seu compte durant
el mes precedent.

Població ocupada: Està formada per totes les persones de 16 o més anys que durant la
setmana de referència han tingut un treball, almenys durant una hora, per compte d’altri o
exercit una activitat per compte propi. En aquesta definició s’inclouen les persones absents
del seu treball per raons de malaltia o accident, vacances, festes, mal oratge o altres raons
anàlogues.
Taxa d’activitat: Ràtio que relaciona la població activa i la població amb edat superior o
igual a 16 anys, en el cas espanyol (INE), o 15 anys a la UE (EUROSTAT).
Taxa d’atur: Quocient entre la població aturada i la població activa, multiplicat per 100.
Taxa de parcialitat: Quocient entre la població ocupada a temps parcial i la població
ocupada total, multiplicada per 100.
Taxa de parcialitat no desitjada: Quocient entre les persones que tenen un treball a temps
parcial per no haver pogut trobar un treball a temps complet i les persones que tenen un
treball a temps parcial.
Taxa de temporalitat: Quocient entre la població assalariada amb contracte temporal i el
total de població assalariada, multiplicat per 100.
Taxa d’ocupació: Proporció de persones ocupades respecte a la població en edat de
treballar, que sol considerar-se aquella entre 16 i 64 anys d’edat. És el quocient entre el
total d’ocupats i la població de 16 i més anys, multiplicat per 100.
Taxa NEETs: Segons metodologia EUROSTAT, és la proporció entre els joves considerats
NEETs (numerador) i tots els joves que es troben en aquesta franja d’edat (denominador),
no sols tenint en compte els actius.
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1. DADES CLAU I FETS RELLEVANTS
Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació

En relació amb els objectius i el seguiment del Pla Estratègic:
Objectius i indicadors

No podem pronunciar-nos sobre el
compliment dels objectius del PE
perquè no estan degudament
quantificats

19 objectius i 39 indicadors estratègics (utilitzats 25)
Avaluació de les PAE
* Baixa execució dels indicadors
pressupostaris:
59% pressupost executat
44% compliment d’objectius
53% indicadors complits

* 0,54 Índex compliment
PAPE 18 (0,62 mitjana CA)

* Puntuació global d’EVADES:
2,73 en 2016 i 2,96 en 2018
(barem 1 a 6)

Inversió en PAE

329 demandants per empleat (211 en l’SNE)
162 € despesa corrent per aturat
629 € inversió per aturat
489 € inversió per demandant

220 € mitjana CA
869 € mitjana CA
633 € mitjana CA

En relació amb el seguiment dels objectius de l’eix 1, “Serveis”, del PE:
69,1%
62,3%

63,4%

58,9%

58,3%

25,7%

25,7%

26,7%

26,6%

27,1%

18,5%

20,0%

20,1%

18,3%

20,2%

52,6%

31,7%

Les taxes de temporalitat, parcialitat i parcialitat no
desitjada mostren la fragilitat i precarietat del
mercat de treball valencià.
El mercat de treball desigual i fragmentat provoca
una elevada rotació.
El 51,4 % dels treballadors a temps parcial, fins i tot
volent, no han trobat un treball a temps complet.
L’ocupació a temps parcial involuntària genera tant
dinamisme com precarietat.

51,4%

28,6%

16,9%

15,4%

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2013

2014
Taxa temporalitat

2015

2016
Taxa parcialitat

2017

2018

Taxa parc. no desitjada

Millora contínua y progressiva en la reducció de la
desocupació
Nivell d’atur estructural elevat que determinarà les
estratègies d’impuls i reforma de les PAE. Taxa
dispar d’atur per comarques.
El 26,3 % dels aturats té educació superior, i el
percentatge es duplica en els aturats amb ESO.

34,8%

40%

24,8%

30%

25,1%

20%
21,3%
10%

14,3%

0%
2T

3T
2016

4T

1T

2T

3T

2017
Taxa d'atur TOTAL

Increment anual constant i continu del
nombre d’afiliats a la Seguretat Social

4T

1T

2T

3T

4T

2018
Taxa d'atur < 30 anys

14,3% taxa d’atur general (Espanya 14,5% i
UE 6,6%)

25,1% taxa atur juvenil

Contractes registrats

- 3,1% increment en el nombre de contractes.
- Lleuger increment del pes de la contractació fixa en el període (del 9% al 10,9%).
- Elevada temporalitat de la contractació laboral: 1 de cada 10 contractes nous és fix.
- Lleuger augment de la contractació indefinida en tots els col·lectius durant 2018 (5,6% règim general).
- Dels nous contractes temporals, el 64,5% són a temps complet i la resta a temps parcial.
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Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Bretxa laboral de gènere
- 54,5% del total d’afiliats a la Seguretat Social són homes.
- 41,9% dels contractes registrats en el període els subscriuen dones (46,3% de la població activa).
- 43,0% dels contractes fixos del període els realitzen dones.
- 57,1% dels demandants d’ocupació són dones.
- La taxa d’ocupació dels homes supera la de les dones.
- Diferències molt significatives en les taxes d’ocupació d’homes i dones en totes les comarques.
..
Col·lectius prioritaris
Els col·lectius prioritaris formalitzen el 80% dels contractes subvencionats i són beneficiaris de la
despesa destinada a subvencionar l’ocupació entre un 62% (2016 i 2017) i un 95% (en 2018).

En relació amb la millora de l’ocupabilitat dels joves a la Comunitat Valenciana:
Compliment d’objectius del PAJ

Grau execució del PAJ

209,7 M€ concedits
39.658 beneficiaris
31.494 participants han obtingut ocupació

102%
44%
121%

Compliment d’indicadors del PAJ
Indicador global: evolució de l’1,63 a l’1,76

Disminució més lenta en la taxa d’atur juvenil

Indicadors generals:
3,2 punts menor el % NEETs
13,7 punts menor el % NEETs desocupats
27,6 punts menor el % NEETs desocupats
llarga duració

Prioritat del PAJ: la disminució gradual del col·lectiu
Grau d’èxit de les actuacions dirigides a impedir que la
situació de desocupació s’allargue en el temps

Les mesures del PAJ han contribuït, juntament amb la conjuntura econòmica existent en el període
analitzat i la resta de subjectes i circumstàncies que intervenen en el mercat de treball, a la milloria
dels indicadors del mercat laboral juvenil a la Comunitat Valenciana en 2018.
Precarietat del mercat laboral dels joves
• Panorama descoratjador per als nostres joves: treballs temporals, jornades parcials no desitjades,
estacionalitat, salaris precaris i baixes expectatives de progrés.
• El 57,3% dels assalariats tenien un contracte temporal.
• L’afiliació a la SS mostra un augment de l’ocupació en activitats relacionades amb el turisme.
• Taxa de temporalitat i taxa de parcialitat molt elevades i taxa de parcialitat no desitjada altíssima.

Línies EMCUJU i EMPUJU:
39% participants d’EMCUJU i el 30,2% d’EMPUJU s’han ocupat als 6 mesos
37,4% participants d’EMCUJU i el 32,4% d’EMPUJU immersos en educació contínua o
programes de formació als 6 mesos
Evolució favorable del mercat de treball encara que no és possible determinar amb certesa l’impacte que hi
han tingut les polítiques de LABORA
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2. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA
L’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de
Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei 16/2017, de 10 de novembre, inclou
entre les seues funcions, a més de les referides al control extern de la gestió
economicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes, aquelles altres que,
d’acord amb l’ordenament jurídic, siguen convenients per a assegurar adequadament el
compliment dels principis financers, de legalitat, d’eficàcia i d’economia i de transparència,
exigibles al sector públic, així com la sostenibilitat ambiental i la igualtat de gènere. D’altra
banda, l’article 9.3 de la mateixa llei determina que els informes han de pronunciar-se, entre
altres, sobre si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris s’ha
desenvolupat de manera econòmica i eficient, i avaluar el grau d’eficàcia en l’assoliment
dels objectius previstos.
D’acord amb el que s’ha esmentat en el paràgraf anterior, el Consell de la Sindicatura de
Comptes va acordar incloure en els programes anuals d’actuació de 2018 a 2020 l’auditoria
operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.2 Aquest organisme autònom
és l’impulsor de les polítiques actives d’ocupació (PAE) de la Generalitat. És per això que el
nostre treball ha tingut com a finalitat analitzar amb criteris d’economia, eficiència i eficàcia
la promoció, execució i control de les PAE per LABORA per mitjà de la revisió de
determinades àrees relacionades amb aquestes, tal com indiquem a continuació.
L’anàlisi prèvia que hem efectuat de l’activitat de LABORA, que és molt àmplia i comprén
diverses actuacions, ha servit de base per a determinar i delimitar l’abast d’aquesta
auditoria, que s’ha centrat a avaluar amb criteris d’auditoria operativa les tres àrees
següents:
1.

Anàlisi del compliment del Pla Estratègic 2016-2022

El Pla Estratègic 2016-2022 (PE) es defineix com l’instrument que ha de contribuir a la
millora del mercat laboral valencià a través de la gestió coordinada i participativa de les
PAE. S’hi identifiquen objectius estratègics (encara que no es quantifiquen) i es defineixen
eixos (àmbits d’actuació) i indicadors que faciliten el seu seguiment. D’acord amb això, hem
revisat aquest pla estratègic comparant-lo amb altres instruments de planificació
autonòmics i/o amb l’estratègia estatal. S’han analitzat com a aspectes més significatius els
objectius i indicadors que s’hi inclouen.

2

Les referències efectuades a LABORA s’entendran fetes al SERVEF en dates anteriors a 1 de gener
de 2019, data d’entrada en vigor de l’article 106 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de Mesures
Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat. Aquest article modifica
el punt 1 del capítol I de la Llei 3/2000, de 17 d’abril, per la qual es crea el Servei Valencià d’Ocupació
i Formació (SERVEF), i canvia la denominació de l’organisme per LABORA Servei Valencià d’Ocupació
i Formació (LABORA).
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2.

Anàlisi de la gestió relativa a l’eix 1, “Serveis”, del Pla Estratègic 2016-2022

El PE s’estructura en quatre eixos estratègics: serveis, recursos i aliances, organització i
persones. L’eix 1, “Serveis”, engloba la prestació de serveis públics per mitjà de l’aplicació
dels instruments de les polítiques actives d’ocupació.
3.

Anàlisi del Pla Avalem Joves (PAJ)

L’objectiu és avaluar si les PAE han contribuït a disminuir la desocupació juvenil, a través de
polítiques que afavorisquen no sols l’accés al mercat de treball sinó que també els
permeten adquirir les competències necessàries per a garantir la seua inserció laboral a
curt, mitjà i llarg termini. El nostre treball s’ha focalitzat en les accions d’ocupació, per mitjà
de l’anàlisi de les següents línies de subvenció:


EMCUJU: Línia de subvenció destinada a la contractació per corporacions locals de
joves qualificats inscrits en Garantia Juvenil.



EMPUJU: Línia de subvenció destinada a la contractació per corporacions locals de joves
inscrits en Garantia Juvenil.

Queda exclosa de l’abast d’aquesta auditoria operativa la fiscalització concreta dels
expedients relatius a les línies de subvenció analitzades –ja que no es tracta d’una auditoria
de regularitat–, si bé s’ha disposat de les convocatòries que han servit de referència per a
les anàlisis procedents en l’entorn de l’auditoria operativa.
L’àmbit temporal analitzat ha cobert el període 2017-2018, exercicis complets tancats
pressupostàriament en els quals s’ha aplicat el Pla Estratègic 2016-2022. No obstant això,
s’han tingut en compte els fets anteriors i posteriors a aquest període que puguen haver
incidit en l’anàlisi que hem dut a terme. Així, la informació pertinent de l’exercici 2016 ha
servit com a base o punt de partida per a comparar ràtios i/o indicadors.
Per a poder avaluar l’activitat de les àrees esmentades amb l’abast descrit amb els criteris
d’auditoria operativa, s’han definit els següents objectius concrets, formulats en termes de
preguntes:
Objectiu 1: LABORA disposa d’un instrument o eina que reculla els principals objectius
de l’organització i les accions que han de dur-se a terme per a aconseguir-los?
Objectiu 2: S’han definit indicadors específics, mesurables i assolibles que faciliten el
seguiment dels objectius establits en l’eix 1, “Serveis”, del PE 2016-2022?
Objectiu 3: S’han complit els objectius relacionats amb la millora de l’ocupabilitat dels
joves a la Comunitat Valenciana?
Per a facilitar l’obtenció de respostes a aquests objectius, s’ha desglossat cada un en
diversos subobjectius, i per a cada un d’aquests s’han definit els criteris d’auditoria, que es
resumeixen en el quadre següent:
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Quadre 1. Objectius, subobjectius i criteris d’auditoria
Objectius
1. LABORA
disposa d’un
instrument o eina
que reculla els
principals
objectius de
l’organització i les
accions que han
de dur-se a terme
per a aconseguirlos?

Subobjectius
1.1 S’han definit eixos estratègics que identifiquen els
àmbits d’actuació del Pla Estratègic (PE)?
1.2 S’han definit objectius estratègics alineats amb els
diferents programes d’actuació?
1.3 Es concreten en el PE les actuacions dirigides a
aconseguir els objectius estratègics?
1.4 S’han planificat per eixos i objectius estratègics les
actuacions i els programes que s’alineen per al seu
assoliment? Vinculació de les actuacions als plans.
1.5 S’han realitzat les actuacions operatives en els
diferents exercicis que preveu el PE?
1.6 S’han definit els indicadors que permeten avaluar les
PAE? Faciliten el seguiment del PE?
1.7 S’han quantificat els objectius anuals del PE?

1.8 S’han avaluat les activitats de LABORA sobre la base
dels objectius i eixos inclosos en el PAPO estatal 2018?
1.9 Hi ha prou recursos per a cobrir les necessitats dels
demandants d’ocupació i dels aturats?

2. S’han definit
indicadors
específics,
mesurables i

2.1 Existeix un procediment o servei d’orientació als
demandants per a la seua adequació al mercat de
treball? S’utilitza un enfocament personalitzat i
individualitzat d’orientació?

Criteris d’auditoria
Nombre d’eixos estratègics definits. Comparació amb altres plans estratègics autonòmics i amb
els instruments de planificació estatals.
Nombre d’objectius estratègics definits per a cada eix.
Nombre d’actuacions per cada objectiu estratègic del PE.
Nombre d’actuacions distribuïdes per programa pressupostari.
Nombre d’actuacions operatives distribuïdes per cada exercici pressupostari.
Nombre d’actuacions de cada un dels plans Avalem Joves, Experiència i Territori.
Nombre d’actuacions operatives per cada exercici que preveu el PE i quantificació de la
consignació pressupostària per a cada actuació concreta.
% de realització de totes les actuacions previstes en els plans anuals.
Nombre d’indicadors definits per cada eix del PE.
Comparació amb els indicadors del Pla Anual de Polítiques d’Ocupació (PAPO) estatal.
Nombre d’objectius quantificats i compliment d’aquests.
Avaluació externa de LABORA pel Programa d’Avaluació de l’Acompliment dels serveis
d’ocupació del Sistema Nacional d’Ocupació d’Espanya (EVADES).
Resultats de l’aplicació d’indicadors del PAPO estatal 2018 a la Comunitat Valenciana.
Nombre de demandants per empleat de LABORA. Proporció en l’SNE.
Anàlisi dels recursos anuals destinats al finançament de les PAE. Comparació amb altres CA.
Estudi de les magnituds pressupostàries. Ràtios pressupostàries per aturat i per demandant.
Intensitat en despesa corrent de funcionament dels SPO autonòmics.
Nombre d’itineraris personalitzats d’inserció que s’inicien l’any de referència.
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Objectius
assolibles que
faciliten el
seguiment dels
objectius establits
en l’eix 1,
“Serveis”, del PE
2016-2022?

Subobjectius
2.2 S’ha format adequadament els demandants per a
possibilitar tant la seua inserció en el mercat de treball
com la seua promoció en l’entorn laboral?

2.3 Es produeix intermediació laboral real?

2.4 S’intenta reorientar els demandants en funció dels
perfils més demanats?
2.5 S’envien demandants amb el perfil sol·licitat per les
empreses?
2.6 Ha sigut positiva l’evolució de l’afiliació a la
Seguretat Social a la Comunitat en els últims anys?

2.7 Han millorat els indicadors més representatius del
mercat de treball a la Comunitat Valenciana en els
últims anys?
2.8 Es fomenta i se sosté la contractació de qualitat?

2.9 Es fomenta i es promou la igualtat d’oportunitats en
l’accés d’ocupació?

Criteris d’auditoria
Relació percentual entre el nombre de demandants d’ocupació que ha finalitzat amb resultat
apte un programa formatiu i el nombre de demandants d’ocupació inscrits.
Relació percentual entre el nombre de demandants d’ocupació que han finalitzat amb resultat
apte un programa formatiu i s’han ocupat en la família professional en la qual han rebut la
formació dins dels sis mesos següents a la seua finalització i el nombre total de demandants
d’ocupació que han finalitzat amb resultat apte un programa formatiu.
Nombre d’empreses visitades en el període. Nombre d’empreses que han presentat la seua
oferta de treball en LABORA. Nombre de demandants que han obtingut el seu treball gràcies a
la intermediació de LABORA.
Nombre de demandants reorientats als perfils més demanats, que han aconseguit un treball
que s’ajuste al perfil respecte al total de demandants d’ocupació.
Nombre de demandants preseleccionats per LABORA a l’any.
Evolució del nombre d’afiliats a la Seguretat Social.
Variacions anuals d’afiliats en els principals règims en els últims anys.
Afiliacions al règim general per províncies.
Variacions anuals del nombre d’afiliats per contractes.
Distribució per províncies de la contractació temporal.
Detall per comarques de l’afiliació a la Seguretat Social.
Distribució per edats i sexe dels afiliats a la Comunitat en 2018.
Anàlisi de les taxes d’activitat, atur i ocupació. Evolució a la Comunitat Valenciana. Comparació
amb les taxes a la UE i a Espanya. Anàlisi de la taxa per sexes i territori (províncies i comarques).
Relació percentual entre el nombre de contractes fixos registrats i el total de contractes
registrats. Anàlisi de l’indicador en els col·lectius de discapacitats, dones i joves. Evolució de les
taxes de temporalitat, de parcialitat i de parcialitat no desitjada.
Relació percentual entre l’increment relatiu de contractes registrats per al col·lectiu de
discapacitats i l’increment relatiu total de contractes registrats durant el període de referència.
Anàlisi de l’indicador en els col·lectius de dones i joves.
Indicador de síntesi que aglutine amb ponderacions predeterminades els indicadors anteriors, a
fi de resumir la informació d’aquest apartat.
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Objectius

Subobjectius
2.10 S’han prioritzat les accions d’ocupació per als
col·lectius més vulnerables i amb majors dificultats
d’inserció laboral?

2.11 Es fomenta la competitivitat del teixit productiu a
través de la formació adaptada a les necessitats de les
empreses?
3. S’han complit
els objectius
relacionats amb la
millora de
l’ocupabilitat dels
joves a la
Comunitat
Valenciana?

3.1 S’estan complint els objectius assenyalats en el PAJ?
3.2 Com han evolucionat els principals indicadors del
mercat laboral amb la implantació del PAJ?
3.3 S’ha millorat l’ocupabilitat juvenil?
3.4 Les accions realitzades per LABORA afavoreixen
l’obtenció d’ocupació pels joves?
3.5 Ha millorat la duració mitjana dels contractes?
3.6. És temporal i estacional l’ocupació dels joves
valencians?
3.7 L’ocupació a temps parcial és desitjada pels joves
valencians?
3.8 Ha disminuït la precarietat laboral dels joves?
3.9 Han trobat ocupació els joves que han sigut
beneficiaris de les accions de LABORA?

Criteris d’auditoria
Relació percentual entre el nombre de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris
(discapacitats, dones, risc d’exclusió social) amb contractes subvencionats i el total de persones
amb contractes subvencionats.
Percentatge de la despesa destinada a incentivar l’ocupació de col·lectius prioritaris.
Persones en situació o risc d’exclusió laboral que reben accions d’orientació.
Relació percentual entre la despesa destinada a la formació a mida de les empreses amb
compromís de contractació i el total de despesa destinada a accions de formació professional
per a aturats.
Import destinat al PAJ, nombre de beneficiaris i nombre de participants que obtenen una
ocupació.
Evolució de la taxa d’activitat, taxa d’ocupació i taxa d’atur en el col·lectiu de joves.
Anàlisi de l’objectiu estratègic A del PAPO 2018. Taxa de beneficiaris de Garantia Juvenil (GJ)
que obté ocupació en els sis mesos següents a rebre l’atenció.
Variació de la població activa i de la inactiva. Reducció del nombre d’aturats.
Nombre de contractes realitzats a joves registrats. Anàlisi de la duració dels contractes.
Variació del nombre de contractes indefinits enfront de la variació dels contractes temporals.
Evolució de la taxa de temporalitat dels joves. Anàlisi per sexe i franja d’edat. Variació trimestral
de la taxa de temporalitat, de la taxa de parcialitat no desitjada i de la taxa d’atur.
Anàlisi de la taxa de parcialitat. Estudi de la taxa de parcialitat no desitjada.
Combinació de la taxa de temporalitat amb l’ocupació a jornada parcial.
Nombre de joves demandants d’ocupació que han rebut algun servei (orientació i informació,
formació i ocupació) i s’han ocupat durant els sis mesos següents. Beneficiaris que han trobat
ocupació / beneficiaris d’accions d’ocupació.
Nombre de beneficiaris que han trobat ocupació en el període de referència / nombre de
contractes realitzats en el període de referència.
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Objectius

Subobjectius
3.10 Han augmentat les accions d’ocupació, formació,
orientació i inserció el beneficiari de les quals és un jove
menor de 30 anys?

3.11 La millora del nivell formatiu influeix directament
en la millora d’ocupació dels joves?
3.12 Augmenten els contractes indefinits i el nombre de
joves afiliats a la Seguretat Social?
3.13 S’ha ampliat la bretxa laboral entre homes i dones
joves?

3.14 S’ha aconseguit millorar la situació dels NEETs?

3.15 S’han atés les necessitats especials en matèria
d’ocupació del col·lectiu de joves amb diversitat
funcional?

Criteris d’auditoria
Evolució del nombre de beneficiaris d’accions del PAJ, distingint ocupació, formació i inserció.
Anàlisi territorial.
Grau d’execució pressupostària de les diverses línies de subvenció PAJ. Grau d’execució de les
accions d’ocupació, formació i inserció. Convocatòries del PAJ, import concedit i beneficiaris
d’aquestes.
Situació laboral i formació dels joves valencians.
Nivell de formació de les persones joves desocupades. Taxa d’atur dels joves segons el seu
nivell de formació.
Evolució del nombre de contractes indefinits.
Variació del nombre d’afiliats a la Seguretat Social.
Taxa de desocupació de dones joves respecte a la taxa mitjana de desocupació total de joves.
Taxes de temporalitat, parcialitat i parcialitat no desitjada de dones joves respecte a la d’homes
joves. Evolució d’aquestes ràtios.
Taxa d’activitat de dones joves respecte a la d’homes joves. Evolució de la ràtio.
Evolució de la taxa de joves que ni estudien ni treballen (NEETs).
Evolució del % de NEETs menors de 30 anys en situació de desocupació i en situació de
desocupació de llarga duració.
Evolució del nombre de beneficiaris d’ajudes d’ocupació i formació per mitjà de programes de
diversitat funcional.
Nombre de contractes realitzats per joves amb diversitat funcional. Evolució del nombre
d’aturats amb diversitat funcional registrats i del nombre d’actius amb diversitat funcional.

Font: Elaboració pròpia.
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L’apartat 3 d’aquest informe conté les conclusions més rellevants que es formulen per a
cada un dels objectius esmentats adés. L’apartat 4 recull les recomanacions per a millorar
la gestió de les àrees revisades.
L’Informe inclou també sis apèndixs:


En l’apèndix 1 es descriu l’activitat i estructura organitzativa bàsica de LABORA Servei
Valencià d’Ocupació i Formació.



En l’apèndix 2 es descriu la metodologia aplicada per a dur a terme el treball realitzat,
incloent-hi la naturalesa de les proves i obtenció d’evidència.



Els apèndixs 3, 4 i 5 contenen les observacions que es formulen per a cada un dels
objectius i subobjectius esmentats adés.



En l’apèndix 6 s’inclouen les observacions corresponents a les línies de subvenció
EMCUJU i EMPUJU 2017.

El treball s’ha desenvolupat d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització de les
institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades
pel Consell de la Sindicatura i recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de
Comptes, especialment en la secció 3200 d’aquest manual, “Guia de fiscalització operativa”.
Aquesta guia concorda en els aspectes rellevants amb les normes aprovades per les
institucions de control extern sobre la fiscalització operativa, que es basen en les normes
ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 i ISSAI-ES 3100.
Per a dur a terme aquesta auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i
Formació (antic SERVEF), s’ha realitzat prèviament una anàlisi de l’entorn relacionat amb els
serveis autonòmics d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Per a això, s’ha
consultat i analitzat la documentació que s’ha considerat més rellevant en aquest àmbit,
referida bàsicament a la legislació aplicable, articles d’opinió, estadístiques, informació
econòmica pressupostària, informes d’òrgans de control i estudis sobre polítiques actives
d’ocupació. Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base
suficient i adequada per a fonamentar les conclusions i observacions que es detallen en
aquest informe.
Agraïm al personal de LABORA l’eficaç col·laboració prestada en la realització del treball.
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3. CONCLUSIONS
D’acord amb les observacions detallades en els apèndixs 3 a 6, les conclusions més
rellevants són les que s’assenyalen a continuació.

3.1. EN RELACIÓ AMB ELS INSTRUMENTS O EINES QUE RECULLEN ELS
PRINCIPALS OBJECTIUS I LES ACCIONS PER A GESTIONAR LES
POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ PER LABORA (OBJECTIU 1,
APÈNDIX 3)
1.

No podem pronunciar-nos sobre el compliment dels objectius del PE perquè no estan
degudament quantificats. Els objectius estratègics haurien de concretar-se, bé
quantitativament bé quant a les fites temporals previstes per al seu assoliment. Això
facilitaria el seguiment del PE i la seua adaptació davant un mercat laboral canviant
(vegeu subobjectiu 1.2).
En al·legacions, LABORA ens assenyala que ha iniciat un procés intern d'actualització
del PE 2016-2022. El seu objectiu és millorar la definició, desplegament i mecanismes
d'avaluació dels objectius, programes i actuacions incloses en aquest pla.

2.

En el PE no es concreten les actuacions dirigides a l’assoliment dels objectius
estratègics. Per tant, no ha sigut possible verificar si les actuacions planificades per
LABORA han sigut les causants del resultat dels indicadors definits en el PE. No hi ha
en tots els casos relació directa i unívoca entre les actuacions realitzades i els resultats
obtinguts (vegeu subobjectiu 1.3).

3.

Les PAE es gestionen, majoritàriament, a través del capítol 4 del pressupost de
despeses, que mostra un baix grau d’execució en 2017 i 2018 (44% i 56%
respectivament). No és possible determinar l’assignació econòmica individualitzada de
les actuacions realitzades pel personal de LABORA perquè no es disposa d’un sistema
de comptabilitat de costos (vegeu subobjectiu 1.4).

4.

El pressupost de 2018 de LABORA inclou 45 indicadors el propòsit dels quals és
quantificar els 27 objectius definits en els programes pressupostaris. En general, no
s’han complit les metes que cal assolir. S’ha observat ineficàcia en el grau d’execució
del pressupost (59%), que ha contribuït a l’escàs compliment dels indicadors (53%) així
com dels objectius pressupostaris (44%) en l’exercici de 2018 (vegeu subobjectiu 1.5).

5.

El Pla Estratègic defineix 19 objectius estratègics i 39 indicadors per a mesurar el
compliment d’objectius i avaluar les PAE. Els indicadors aporten informació de forma
simplificada i haurien de permetre avaluar la gestió, detectar amenaces i oportunitats,
descobrir possibles incidències i actuar en conseqüència. El grau d’infrautilització
(64,1%) dels indicadors estratègics (25 de 39) provoca un insuficient mesurament i
seguiment dels objectius.
L’actual quadre de comandament de seguiment del Pla és molt limitat, ja que ofereix
informació escassa i molt resumida que no permet realitzar el correcte seguiment i

16

Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
Exercicis 2017-2018

control del PE. És un mer instrument de revisió i control del grau d’execució dels
programes i ajudes que complementa la informació pressupostària anual (vegeu
subobjectiu 1.6).
6.

Com que el PE no ha quantificat els objectius ni ha concretat les fites temporals, hem
quantificat els resultats de la gestió de les PAE per mitjà de l’anàlisi dels objectius
pressupostaris, l’avaluació realitzada sobre la base del programa EVADES3 i l’estudi dels
resultats per a la Comunitat Valenciana dels indicadors del PAPO 2018.

7.

La nota obtinguda en l’avaluació del Programa EVADES per als factors que incideixen
en l’acompliment dels SPO és de 2,73 i 2,96, on 6 és la nota màxima (vegeu subobjectiu
1.7).

Gràfic 1. Evolució de la puntuació4 global EVADES per a la Comunitat Valenciana

2,73
1

2

2,96
3

2016

4

5

6

2018

Font: Elaboració pròpia a partir de l’informe resum d’EVADES referent a l’avaluació dels factors que incideixen en
l’acompliment de l’SPO de la Comunitat Valenciana en 2018.

Gràfic 2. Valoració de cada factor en 2018 (EVADES II)5

D: Relació amb els ocupadors
A: Gestió estratègica
B: Disseny de processos
G: Gestió de recursos de l'SPO
C: Activació sostenible i gestió de les transicions
Valoració global
H: Identificació i implantació d'una agència de canvi
F: Gestió de les col·laboracions
E: Disseny basat en dades i implantació dels serveis de l'SPO

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Font: Elaboració pròpia a partir de l’informe resum d’EVADES referent a l’avaluació dels factors que incideixen en
l’acompliment de l’SPO de la Comunitat Valenciana en 2018.

3

Avalua, cada dos anys des de 2016, qualitativament i sobre la base d’evidències, els factors que
incideixen en l’acompliment dels serveis públics d’ocupació (SPO), dins del PES Benchlearning
Program de la Xarxa PESNet de la Unió Europea.
4

El barem oscil·la entre 1 (nota mínima) i 6 (nota màxima).

5

Nota d’avaluació del Programa EVADES per als factors A a H, recollits en la metodologia d’avaluació
de l’acompliment dels SPO definida per la Xarxa PES EU en 2018. El barem oscil·la entre 1 (nota
mínima) i 6 (nota màxima).
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D’altra banda, la avaluació del PAPO estatal 2018 requereix l’establiment de 27 indicadors
que mesuren l’assoliment dels resultats i el compliment de tres tipus d’objectius (quatre
objectius clau, cinc d’estratègics i 18 d’estructurals). L’assoliment dels objectius del PAPO
estatal és determinant per a distribuir els fons estatals a les comunitats autònomes per a la
gestió de les PAE.
Gràfic 3. Índex de compliment global dels objectius (ICO) del PAPO 2017 i 2018 per CA6

Canàries
Illes Balears
Galícia
Catalunya
Extremadura
Navarra
Castella i Lleó
Aragó
Madrid
Mitjana
Andalusia
Cantàbria
País Basc
Princ. d'Astúries
Múrcia
C. Valenciana
Castella-la Manxa
La Rioja
0

0,2
2018

0,4

0,6

0,8

2017

Font: Elaboració pròpia a partir dels informes del SEPE “Nota sobre l’avaluació del PAPO 2018 a la Comunitat
Valenciana” i “Índexs de consecució d’objectius”.

La Comunitat Valenciana es troba en el quinzé lloc del rànquing de l’índex de compliment
d’objectius (ICO), amb un valor de 0,54, un 13% inferior a la mitjana obtinguda per les 17
comunitats autònomes (0,62) en 2018. En aquest exercici ha millorat els seus resultats
respecte de l’any anterior (0,112 punts). No obstant això, en coincidir amb la millora general
de totes les CA, la valenciana ha perdut una posició en el rànquing en 2018 (vegeu
subobjectiu 1.8).

6

Valor de l’ICO entre 0 i 1.
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Gràfic 4. Evolució dels índexs de compliment dels objectius estratègics, estructurals i
globals del PAPO a la Comunitat Valenciana
0,62

0,611
0,464

0,537

0,458
0,392

Objectius
estratègics

0,512

0,425

Objectius
estructurals

ICO global CV

ICO 17

ICO global mitjana

ICO 18

Font: Informe del SEPE “Nota sobre l’avaluació del PAPO 2018 a la Comunitat Valenciana”.

Gràfic 5. Valoració objectius estratègics del PAPO 2018 a la Comunitat Valenciana

A
0,94
B
0,33
C
0,44
D
0,35
E
1,00
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

A: Promoure l’activació i millora de l’ocupabilitat dels joves, amb especial atenció als que presenten més
deficiències de formació i risc de precarietat laboral, a través d’instruments com la Garantia Juvenil i la
coordinació amb el sistema educatiu.
B: Potenciar l’ocupació com a principal instrument d’inclusió social millorant de manera prioritària l’activació
i inserció dels aturats de llarga duració i els majors de 55 anys.
C: Promoure, d’acord amb les necessitats identificades en els diagnòstics personalitzats i amb les necessitats
del sistema productiu, una oferta formativa dirigida a un mercat laboral canviant, ajustant millor les
competències i facilitant les transicions laborals.
D: Millorar l’acompliment dels serveis públics d’ocupació modernitzant els instruments de l’SNE.
E: Abordar les polítiques d’activació des d’una perspectiva holística que tinga en compte les seues
dimensions sectorial i local, i establint marcs de col·laboració amb ocupadors, interlocutors socials i altres
agents públics i privats.
Font: Elaboració pròpia a partir dels informes del SEPE “Nota sobre l’avaluació del PAPO 2018 a la Comunitat
Valenciana” i “Índexs de consecució d’objectius”.
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Gràfic 6. Valoració dels objectius estructurals del PAPO 2018 a la Comunitat Valenciana
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Eixos: 1 Orientació, 2 Formació, 3 Oportunitats d’ocupació, 4 Igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació,
5 Emprenedoria i 6 Millora del marc institucional de l’SNE.
Font: Elaboració pròpia a partir dels informes del SEPE “Nota sobre l’avaluació del PAPO 2018 a la Comunitat
Valenciana” i “Índexs de consecució d’objectius”.

8.

Segons l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació 2017-2020 (EEAO), la
proporció de demandants per cada empleat de l’SNE en conjunt era de 211. La ràtio
nombre de demandants per empleat de LABORA en els exercicis 2017 i 2018 és, no
obstant això, més elevada, i se situa en 352 en 2017 i 329 en 2018 (vegeu subobjectiu
1.9).

9.

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF)7 assenyala que la intensitat
en la despesa per desocupat o per demandant en 2017 és molt variable i heterogènia
per comunitats autònomes, tant en termes del pressupost inicial com d’obligacions
reconegudes (vegeu subobjectiu 1.9).
A la Comunitat Valenciana, l’increment continuat de la ràtio despesa corrent per
aturat té l’origen més en la disminució del nombre d’aturats que en l’increment de la
despesa, encara que en l’exercici 2017 es donen les dues circumstàncies (augment de
la despesa del 6,4% i una reducció del 7,9% dels aturats registrats). Aquesta
circumstància podria derivar d’un insuficient finançament autonòmic que obliga a
prioritzar l’ús d’uns recursos limitats (vegeu subobjectiu 1.9).

7

Informe de l’AIReF (pàg. 34) "Programa Polítiques Actives d’Ocupació. Avaluació de la despesa
pública 2018. Projecte 3 (PAE)”.
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Gràfic 7. Evolució de les obligacions reconegudes en els capítols 1 i 2 del pressupost de
LABORA per aturat registrat

115 €
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140 €
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2016

179 €

162 €

2017

2018

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals del SERVEF de 2014 a 2018 i dades d’atur registrat obtingudes
dels butlletins del SEPE.

Gràfic 8. Despesa de funcionament (capítols 1 i 2) d’alguns SPO autonòmics8 per aturat
registrat en la seua comunitat autònoma (euros). Exercici 2017

490
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270

245

240

233

220

213

206

197

195

162

152

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació pressupostària obtinguda dels comptes generals publicats en els webs
respectius de les comunitats autònomes i del butlletí estadístic corresponent a desembre de 2017 elaborat pel SEPE.

La Comunitat Valenciana encara dista d’estar pròxima a la despesa corrent (capítols 1 i
2) mitjana autonòmica situada en 220 euros i se separa significativament de la resta de
les comunitats autònomes analitzades amb l’excepció de les Canàries (vegeu
subobjectiu 1.9).
10. En el gràfic següent es mostra la despesa per aturat i comunitat autònoma. A la
Comunitat Valenciana, la ràtio se situa en 629 euros enfront dels 869 euros de despesa
mitjana nacional en 2017 (vegeu subobjectiu 1.9).

8

Les dades de Castella-la Manxa, Galícia, La Rioja, Madrid i Navarra no s’inclouen en l’anàlisi pel fet
que les PAE són gestionades directament per la seua administració autonòmica i la despesa està
inclosa en el seu Compte General. Mitjana de les dades de les dotze CA del gràfic.
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Gràfic 9. Obligacions reconegudes en 2017 per aturat registrat (euros) i taxa d’atur per
comunitat autònoma
30%
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Font: Elaboració pròpia a partir d’informació continguda en l’“Estudi del Programa Polítiques Actives d’Ocupació” de
l’AIReF i en el butlletí estadístic corresponent a desembre de 2017 elaborat pel SEPE.

11. En 2017, la despesa per demandant d’ocupació registrat és de 489 euros, molt per
davall de la mitjana nacional, situada en 633 euros. La Comunitat Valenciana es
posiciona així en el lloc número 14 en el rànquing de despesa per demandant
d’ocupació (vegeu subobjectiu 1.9).
Gràfic 10. Obligacions reconegudes per demandant d’ocupació registrat en 2017 i
percentatge de demandants de cada comunitat autònoma sobre el total registrat. Any
2017
30%

1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

25%
489

20%
15%
10%
5%
0%

OR per demandant (en €)

Mitjana

% demandants registrats s/ total nacional

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació continguda en l’“Estudi del Programa Polítiques Actives d’Ocupació” de
l’AIReF i en el butlletí estadístic corresponent a desembre de 2017 elaborat pel SEPE.

12. L’execució de les PAE s’articula bàsicament per mitjà de les transferències corrents
provinents de l’FSE, SEPE i Generalitat Valenciana, i el seu grau d’execució es considera
baix en 2017 i 2018 (vegeu subobjectius 1.5 i 1.9).
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3.2. EN RELACIÓ AMB EL SEGUIMENT DELS OBJECTIUS DE L’EIX 1,
“SERVEIS”, DEL PLA ESTRATÈGIC (OBJECTIU 2, APÈNDIX 4)
13. El percentatge de demandants inscrits que han finalitzat un programa formatiu amb
la qualificació d’apte és extremadament baix (del 3,5%) en el període 2016-2018, si
bé l’índex ha mostrat una evolució favorable.
Durant el període 2016-2018, només un de cada quatre demandants d’ocupació que
ha finalitzat amb resultat apte un programa formatiu s’ha ocupat en la família
professional en la qual ha rebut formació, dins dels sis mesos següents a la seua
finalització. Aquest índex d’inserció s’ha reduït del 31,4% en 2016 al 24,8% en 2018
(vegeu subobjectiu 2.2).
14. Intermediació laboral. En el període analitzat s’ha posat de manifest el reduït nombre
de visites que realitzen especialistes de LABORA per a mediar en la contractació de
demandants d’ocupació (un total de 4.828 empreses, 6,2 visites diàries de mitjana).
Almenys una de cada tres empreses contactades ha presentat una oferta de treball en
els sis mesos següents. Pràcticament, tres de cada quatre llocs de treball oferits durant
el període s’han cobert pels serveis d’ocupació pública valencians (vegeu subobjectiu
2.3).
15. Assignació d’itineraris individuals i personalitzats d’ocupació. En el 9,4% dels
itineraris individuals i personalitzats d’ocupació presentats a demandants es van
utilitzar mecanismes de perfilament, un percentatge molt inferior a la mitjana nacional,
que xifren els resultats del PAPO 2018 en el 69,3%.
La taxa de prestació de serveis d’informació i diagnòstic personalitzat de demandants
diferents inscrits presenta un valor del 39,1% segons el PAPO 2018, molt inferior a la
mitjana nacional, establida en un 67,6% (vegeu subobjectiu 2.4).
16. La taxa d’itineraris individuals personalitzats en 2018 a la Comunitat Valenciana se situa
en el 5%,9 per davall de la mitjana nacional del 8,4%. La seua taxa d’inserció
primerenca10 queda establida en el 31,3%, mentre que la taxa d’inserció tardana11
s’eleva fins al 56%, igualment inferior a la mitjana nacional del 69,8% (vegeu
subobjectiu 2.4).
17. La taxa de llocs coberts per demandants en ofertes registrades mesura la capacitat
que té LABORA per a cobrir amb demandants els llocs de treball vacants oferits pels
ocupadors. Es calcula respecte del total de llocs registrats en 2018 a la Comunitat
Valenciana. Aquesta taxa augmenta lleugerament respecte a l’any anterior (79,4%

9

Nombre de demandants diferents als quals s’ha proporcionat un itinerari individual personalitzat,
respecte del nombre de demandants diferents.
10

Els demandants diferents que van obtindre una ocupació durant l’any de referència i han rebut un
itinerari individual personalitzat en els sis mesos anteriors a l’obtenció de l’ocupació.
11

Si s’analitzen els 12 mesos anteriors a l’obtenció de l’ocupació.
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enfront del 68,6% de 2017), i és superior a la mitjana nacional, que se situa en un 68,4%
(vegeu subobjectiu 2.5).
18. La taxa de creixement de les vacants registrades mesura la capacitat de penetració
dels SPO en la intermediació del mercat de treball a través de la captació d’ofertes
d’ocupació. En aquest sentit, s’ha observat un descens del 8,8% en les vacants
registrades per LABORA respecte de les del primer any de vigència de l’EEAO (2017),
mentre que la mitjana nacional de vacants s’ha incrementat en un 6% (vegeu
subobjectiu 2.7). La ràtio de col·locacions de demandants amb enviament a l’oferta
d’ocupació, o sense enviament però amb accions prestades als demandants en els sis
mesos anteriors a la col·locació, respecte del total de col·locacions de demandants en
2018, se situa en el 29,9%, i es troba per davall de la mitjana nacional (35,1%) (vegeu
subobjectiu 2.5).
19. Hi ha una tendència positiva, constant i contínua en el nombre d’afiliats a la Seguretat
Social a la Comunitat Valenciana amb origen principalment en el règim general (vegeu
subobjectiu 2.6).
Gràfic 11. Evolució de l’afiliació a la Seguretat Social de 2012 a 2018
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Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball (dades del 4t trimestre dels exercicis 2012-2018). Afiliacions a la SS per edat, totals.

Gràfic 12. Variacions anuals d’afiliació a la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana
en els principals règims
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades mitjanes anuals d’afiliació obtingudes de la memòria Activitats del
SERVEF 2018.

Gràfic 13. Afiliacions al règim general de la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana
per tipus de contracte
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Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Dades d’afiliació a la SS segons tipus
de contracte i sexe.

20. Règim general i tipus de contractes. En el període 2016-2018, el contracte temporal
suposa al voltant del 33% dels acollits al règim general. L’augment de la contractació
en aquest període és de l’11,4% en el règim general, del 10% en la contractació
indefinida i del 14,4% en la temporal (vegeu subobjectiu 2.6).
Gràfic 14. Variació anual del nombre d’afiliats a la Seguretat Social a la Comunitat
Valenciana per tipus de contracte. Règim general
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Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball. Dades d’afiliació a la Seguretat Social segons tipus de contracte i sexe.

25

Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
Exercicis 2017-2018

Gràfic 15. Distribució per grups d’edat i sexe dels afiliats a la Comunitat Valenciana en
el 4t trimestre de 2018
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Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (dades del 4t trimestre de l’exercici
2018). Afiliacions a la SS per edat, totals.

21. El mercat laboral valencià presenta en el quart trimestre de 2018 una taxa d’activitat
del 58,1%, semblant a la de la UE (dades EUROSTAT) i lleugerament inferior a la
d’Espanya, del 58,6%.
Les taxes d’ocupació són similars a les espanyoles i inferiors a les de la UE en 2017 i
2018 (vegeu subobjectiu 2.7).
Gràfic 16. Taxes d’ocupació a la UE, Espanya i la Comunitat Valenciana en 2017 i 2018
69,0%
68,0%

64,0%
62,6%

Unió Europea

Espanya
2017

63,3%

64,0%

Comunitat Valenciana

2018

Font: Elaboració pròpia a partir de dades EUROSTAT i INE corresponent al 4t trimestre de l’exercici 2018.

S’evidencia bretxa de gènere en tot el territori valencià, ja que la taxa d’ocupació dels
homes supera la de les dones (vegeu subobjectiu 2.7).
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Gràfic 17. Evolució de la taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys per sexe a la
Comunitat Valenciana (%)
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Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de l’INE referent a les taxes d’ocupació de la població de 16 i més anys
i de la població de 16 a 64 anys per sexe i Comunitat Valenciana.

22. La taxa d’atur en 2018 a la Comunitat Valenciana (14,3%) és lleugerament inferior a la
d’Espanya (14,5%) i molt superior a la de la UE-28 (6,6%).
La millora contínua i progressiva en la reducció de la desocupació observada en el
període analitzat no pot obviar l’existència d’un atur estructural elevat que cal tindre
en compte a l’hora de plantejar estratègies d’impuls i reforma en les PAE (vegeu
subobjectiu 2.7).
23. Evolució de la contractació 2016-2018. En 2018 s’ha incrementat en el 3,1% el
nombre de contractes registrats en centres de treball de la Comunitat Valenciana.
En el període 2016-2018 s’observa un lleuger increment del pes de la contractació fixa,
que passa de representar el 9% en 2016 al 10,9% en 2018. Es constata així una elevada
temporalitat en la contractació laboral realitzada en el període, ja que únicament un de
cada deu nous contractes és fix. Del total de contractes temporals en 2018, el 64,5%
són a temps complet i el 35,5% a temps parcial.
La contractació indefinida, en 2018, augmenta en tots els col·lectius respecte a l’any
anterior. El 58,2% de la contractació indefinida anual acumulada en 2018 són nous
contractes i la resta corresponen a conversions de contractes temporals a fixos (vegeu
subobjectiu 2.8).
24. Contractació de dones. A pesar de l’elevada temporalitat en la contractació laboral de
dones (només el 10% dels contractes signats són fixos), s’ha incrementat en un 34% la
contractació fixa de 2018 respecte a la de 2016, mentre que l’increment total del
nombre de contractes únicament ho fa en el 17% (vegeu subobjectiu 2.8).
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Gràfic 18. Situació de la contractació a dones en el període analitzat
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Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

25. La fragilitat i precarietat del mercat de treball es posa de manifest en les elevades
taxes de temporalitat, parcialitat i parcialitat no desitjada. El mercat de treball desigual
i fragmentat provoca una elevada rotació. L’ocupació a temps parcial involuntària
genera tant dinamisme com precarietat i estar ocupat no sembla eliminar el risc de
pobresa (vegeu subobjectiu 2.8).
Gràfic 19. Evolució de les taxes de temporalitat, parcialitat i parcialitat no desitjada a la
Comunitat Valenciana. Període 2013-2018
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA de l’INE.

Aquestes taxes són molt superiors en el col·lectiu de joves, i a vegades es produeix una
diferència significativa respecte a la total (la taxa de temporalitat supera el doble de la
total pràcticament tot el període) que podria explicar-se en part per la coincidència de
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treball i formació, principalment per mitjà de l’extensió de la formació professional dual
(vegeu subobjectiu 2.8).
26. La polarització en el nivell d’estudis de la població de la Comunitat (el 49,4% de la
població compta només amb estudis bàsics i un 28,7% amb educació superior) provoca
desequilibri en l’ajust de l’oferta i la demanda laboral i una major tendència a contractar
persones sobrequalificades (vegeu subobjectiu 2.8).
Analitzant les taxes d’atur per nivell educatiu es constata que, en el quart trimestre de
2018, el 26,3% dels aturats té educació superior mentre que el 51,2% només ha superat
l’ESO. Aquests percentatges, posats en relació amb el pes d’aquests segments en la
població (28,7% i 49,4%, respectivament), posen de manifest que l’escassa qualificació
contribueix a agreujar la taxa d’atur de la població amb estudis bàsics i la taxa d’atur
juvenil, que són dos reptes rellevants de les PAE. A més, el 8% dels aturats no tenen
experiència laboral (vegeu subobjectiu 2.8).
27. L’indicador de síntesi ponderat del PE ens permet analitzar la igualtat d’oportunitats en
l’accés a l’ocupació. Es constata que durant el període 2016-2018, l’increment en la
contractació de l’agregat dels col·lectius de discapacitats, dones i joves és superior a
l’increment que es dona en la contractació total (vegeu subobjectiu 2.9).
El ritme de creixement dels contractes a dones registrats és superior al general. No
obstant això, les dones són, segons l’enquesta de població activa (EPA) en el quart
trimestre de 2018, el 45,8% de la població activa de la Comunitat Valenciana i
únicament subscriuen el 42,7% dels contractes registrats en 2018 (vegeu subobjectiu
2.9).
28. El 80% dels contractes subvencionats els formalitzen col·lectius prioritaris (més
vulnerables i amb més dificultats d’inserció laboral) i ha suposat el 62% de la despesa
destinada a subvencionar l’ocupació en 2016 i 2017. Aquest percentatge ascendeix al
95% en 2018 (subobjectiu 2.10).

3.3. EN RELACIÓ AMB LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT DELS JOVES A
LA COMUNITAT VALENCIANA (OBJECTIU 3, APÈNDIX 5)
29. El Pla Integral de Formació i Ocupació per a Joves 2016-2020 o Pla Avalem Joves (PAJ)
planteja una estratègia central i integrada per a millorar l’ocupabilitat de les persones
joves (menors de 30 i majors de 16 anys). Aquest pla enuncia uns objectius generals
merament descriptius que no estan quantificats ni numèricament –ocupacions a crear–
ni en el període a crear-les. El seguiment del PAJ es concreta en quatre informes
trimestrals i un informe anual de situació (vegeu subobjectiu 3.1).
30. Els informes de situació d’Avalem Joves assenyalen tres objectius per al període 20162020 que es mostren en el quadre següent (vegeu subobjectiu 3.1).
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Quadre 2. Situació objectius del PAJ al desembre 2018

Objectius
2016-2020

Actuacions realitzades
(import concedit fins al
31 de desembre de 2018)

Grau de
compliment (%)

Import destinat (euros)

205.000.000

209.721.316

102

Nombre de beneficiaris

90.000

39.658

44

Nombre de participants que
obtenen una ocupació

26.000

31.494

121

Pla Avalem Joves

Font: Informe anual de situació 2018 del Pla Avalem Joves.

Des de l’1 de maig de 2016 –data d’inici del Pla– fins al 31 de desembre de 2018, el
79,4% dels beneficiaris han obtingut una ocupació. Hem de destacar també un clar
desajustament entre els objectius i les actuacions realitzades. El PAJ preveia una
despesa per beneficiari de 2.278 euros mentre que, al tancament de 2018, la despesa
ha aconseguit ja 5.288 euros per beneficiari (vegeu subobjectiu 3.1). No obstant això,
fins i tot sent menor el nombre de beneficiaris, s’han obtingut més ocupacions de les
previstes.
31. El PAJ planteja un indicador global (la ràtio taxa de desocupació jove enfront de la
taxa de desocupació general) i tres indicadors generals: percentatge de NEETs,
percentatge de NEETs desocupats i percentatge de NEETs aturats de llarga duració
(vegeu subobjectiu 3.1).
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Hem d’assenyalar un lleuger increment de l’indicador global del PAJ, que passa
d’1,63 a 1,76, en el període d’aplicació del PAJ,12 a causa de la disminució més lenta
de la taxa jove (reducció d’un 27,9% enfront del 32,9% en la general) (vegeu
subobjectiu 3.2).



S’observa una gradual disminució del percentatge de joves NEETs (3,2 punts des
que es va iniciar el PAJ). La reducció en els homes és quasi el triple de la produïda
en el col·lectiu de dones (vegeu subobjectiu 3.14).



Des de l’inici del PAJ es constata una disminució important dels NEETs en situació
de desocupació (13,7 punts), encara que aquest col·lectiu pràcticament duplica la
taxa d’atur dels joves en tot el període analitzat (vegeu subobjectiu 3.14).



La disminució supera un punt la mitjana en el cas de les dones joves (14,7 punts), i
es redueix, per tant, la bretxa laboral de gènere que hi ha en aquest col·lectiu
(vegeu subobjectiu 3.14).



Durant el període analitzat, el percentatge de NEETs aturats de llarga duració
s’ha reduït pràcticament a la meitat (passa del 56,1% al 28,5%). Aquesta evolució
mostraria l’èxit de les actuacions per a impedir que la situació de desocupació dels

Des del segon trimestre de 2016 fins al quart trimestre de 2018.
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joves i les joves s’allargue en el temps, quan aquest és un dels objectius prioritaris
del PAJ (vegeu subobjectiu 3.14).


El percentatge en el cas de dones NEETs en situació de desocupació de llarga
duració es redueix més de la meitat (del 64,2% al 30,2%) (vegeu subobjectiu 3.14).



No hem pogut, no obstant això, determinar el nombre d’aturats de llarga duració
joves que han aconseguit ocupació durant el desenvolupament del PAJ, ja que
aquesta informació no consta en la base de dades de LABORA (vegeu subobjectiu
3.14).

32. Hem d’assenyalar que les mesures del PAJ dutes a terme per LABORA han contribuït,
juntament amb la conjuntura econòmica existent en el període analitzat i la resta de
subjectes i circumstàncies intervinents en el mercat de treball, a la millora dels
indicadors del mercat laboral juvenil a la Comunitat Valenciana (vegeu subobjectiu 3.2).
33. L’objectiu estratègic A del PAPO, “Millora de l’ocupabilitat dels joves”, promou activar
i millorar la ocupabilitat dels joves. Després d’analitzar els resultats del PAPO 2018 no
podem afirmar categòricament que gràcies al PAJ s’haja millorat l’ocupabilitat dels
joves valencians. No obstant això, la taxa de beneficiaris de Garantia Juvenil que obté
una ocupació en els sis mesos següents a rebre l’atenció respecte al total de beneficiaris
atesos en 2018 és del 57,5% a la Comunitat Valenciana, superior a la mitjana nacional,
que se situa en el 47,8%. Aquest indicador mesura la inserció promoguda per les
accions d’activació del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POOJ), que també
formen part del PAJ (vegeu subobjectiu 3.3).
34. El nombre de contractes a joves s’ha incrementat en 35.767 l’any 2018 respecte a 2017,
i es totalitzen 766.260 contractes registrats, en els quals s’observa una alta temporalitat,
ja que el 62,4% tenen una duració inferior o igual a 12 mesos i els de duració
indeterminada (molts vinculats a un projecte o servei concret de duració no
determinada, no a un contracte indefinit) suposen el 37,4%.
35. La taxa de temporalitat dels joves supera el doble de la general durant el període
2016-2018. En 2018 es redueix aquesta taxa en 6,5 punts, i s’accentua la disminució en
les dones joves (9,3 punts) i en el col·lectiu de joves entre 16 i 24 anys (6,7 punts). Tot i
això, la taxa de temporalitat corresponent a joves en aquesta franja d’edat està molt
per damunt de la mitjana (70,2% enfront del 57,3%) (vegeu subobjectiu 3.6).
36. La taxa de parcialitat no desitjada juvenil és molt elevada, a pesar de la tendència a
la baixa observada en l’horitzó temporal objecte d’anàlisi amb una reducció de 9,9
punts. Hem de destacar que continuen superant la mitjana dels joves dos col·lectius: el
d’homes joves i el de joves entre 25 i 29 anys, a pesar d’haver tingut una disminució
major en 2018 (vegeu subobjectiu 3.7).
37. La taxa de parcialitat és elevada en els joves, i és molt superior en dones i en els joves
de 16 a 24 anys. No obstant això, la seua evolució des de l’inici del PAJ ha sigut positiva
(vegeu subobjectiu 3.7).

31

Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
Exercicis 2017-2018

38. Per a analitzar la precarietat del mercat laboral dels joves, hem revisat els indicadors
que reflecteixen l’evolució de l’ocupació temporal i de l’ocupació a jornada parcial
(desitjada o no). En aquest sentit, els indicadors que reflecteixen aquestes situacions
ens mostren un panorama descoratjador per als nostres joves en el període analitzat:
ocupacions temporals, jornades parcials no desitjades, estacionalitat, salaris precaris,
baixes expectatives de progrés, etc. (vegeu subobjectiu 3.8).
Gràfic 20. Evolució des de 2013 a 2018, segons l’EPA, d’índexs representatius de la
precarietat laboral dels joves a la Comunitat Valenciana
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA de l’INE.

L’ocupació creada en 2018 va continuar sent temporal, estacional i precària, i això torna
a constatar un mercat laboral fràgil i injust especialment per als joves valencians.
L’afiliació a la Seguretat Social mostra un augment de l’ocupació, especialment en
activitats relacionades amb el turisme, però l’ocupació que es crea continua sent
precària. Només el 37,8% dels contractes registrats són de duració indeterminada i
desconeixem quants contractes indefinits i quin percentatge són indefinits a temps
complet.
39. Durant el període analitzat, entre un 39,8% i un 47,9% de demandants d’ocupació del
col·lectiu de joves menors de 30 anys, que han trobat treball durant els sis mesos
següents al període de referència, han rebut algun servei d’orientació o informació
per part de LABORA (vegeu subobjectiu 3.9).
40. No hem disposat d’informació sobre totes les accions específiques els beneficiaris de
les quals són els col·lectius més vulnerables i amb més dificultats dins del col·lectiu de
joves, així com d’informació detallada de l’execució de les accions del PAJ a nivell
pressupostari. En virtut d’això, desconeixem el percentatge d’execució i el grau de
realització d’aquestes. Segons la Memòria d’Activitats de LABORA de 2018, el total de
les convocatòries del PAJ ascendeix a 235.885 milers d’euros, i s’han concedit 206.108
milers d’euros a 39.658 beneficiaris (vegeu subobjectiu 3.10). En relació amb això, les
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línies de subvenció EMCUJU i EMPUJU incloses en el PAJ han sigut objecte de la nostra
anàlisi en l’apartat següent.
41. La majoria dels joves ocupats tenen una formació mitjana o superior. Els desocupats i
inactius tenen principalment formació primària o secundària obligatòria. La polarització
en el nivell d’estudis provoca una major tendència a contractar persones
sobrequalificades per a un determinat lloc de treball (vegeu subobjectiu 3.11).
Gràfic 21. Situació laboral i formació dels joves valencians
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA de l’INE referents al 4t trimestre de 2018.

42. Analitzant les taxes d’atur segons els nivells de formació dels joves valencians
observem que les majors taxes d’atur es concentren en el col·lectiu de joves que no
tenen FP o estudis superiors (vegeu subobjectiu 3.11).
Gràfic 22. Nivell de formació de les persones joves aturades a la Comunitat Valenciana
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA de l’INE referents al 4t trimestre de 2018.

Segons les dades de l’EPA, els joves que obtenen un nivell acadèmic d’FP o estudis
superiors tenen més probabilitat d’eixir de la situació de desocupació i trobar una
ocupació en el mercat laboral valencià. Ha sigut significativa la incorporació al mercat
de treball dels joves amb formació professional en aquest període. El reduït
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percentatge d’aturats amb estudis superiors en el segon trimestre de 2016 podria, en
part, explicar-se per l’alta emigració d’aquest col·lectiu (vegeu subobjectiu 3.11).
43. Analitzant la bretxa laboral de gènere en joves observem com a aspectes més
significatius que (vegeu subobjectiu 3.13):


La taxa d’atur de la dona jove és major que la de l’home en gran part del període
2016-2018, i arriba a igualar-se en l’últim trimestre de 2018.



En el quart trimestre de 2018, la taxa d’atur d’homes i dones joves és semblant, del
25,1%, i molt superior a la general del 14,3%. No obstant això, observem que
l’indicador global, ràtio taxa d’atur juvenil sobre la taxa d’atur general, és menor en
el cas de les dones joves (1,68), ja que és superior la taxa d’atur general de les
dones.



La taxa de temporalitat en el col·lectiu de dones ha fluctuat en major grau que la
dels homes.



Respecte a la taxa de parcialitat, la pateixen en major grau les dones joves. No
obstant això, durant el període analitzat s’ha anat reduint gradualment.



La taxa de parcialitat no desitjada en el col·lectiu de joves continua sent molt
elevada (a pesar d’haver-se reduït en el període analitzat) i molt major en els homes
que en les dones. Segurament això és degut al rol que té la dona en la nostra
societat, assumint el paper de cuidadora i, en molts casos, conciliant el seu treball
amb la seua vida familiar (vegeu subobjectiu 3.13).



La taxa d’activitat de les dones és inferior que la registrada en els homes de la
mateixa franja d’edat i menor que la de la població activa total. Es constata també
que la disminució de la taxa d’activitat en el període és més acusada en el cas de
les dones joves (vegeu subobjectiu 3.13).

3.4. EN RELACIÓ AMB LES LÍNIES EMCUJU I EMPUJU, OBJECTE
D’ANÀLISI (APÈNDIX 6)
44. S’han analitzat dues línies de subvenció l’objecte de les quals és la contractació per les
corporacions locals de joves inscrits en Garantia Juvenil: les línies EMCUJU (joves
qualificats) i EMPUJU. Aquestes línies han beneficiat 8.762 joves valencians des de l’1 de
maig de 2016 fins al tancament de l’exercici 2018. La seua dotació definitiva suposa el
40,4% i el 55,2% de les convocatòries d’Avalem Joves imputables al capítol 4 del
pressupost de LABORA en 2017 i 2018, respectivament. Les obligacions reconegudes en
aquestes línies absorbeixen el 29,2% i el 31,8% de les totals del capítol. D’acord amb la
informació disponible, les ajudes revisades han sigut les corresponents a l’any 2017. Les
proves que hem dut a terme no han posat de manifest incidències significatives.
45. En les dues línies s’ha observat l’existència de diferències entre el nombre de persones
joves contractades segons la Memòria d’Activitats de 2017 i les dades certificades a
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l’FSE. La divergència en el nombre total de participants en cada una de les línies
indicades respon a diferents causes: consideració com a no elegibles (cofinançables per
l’FSE) dels contractes que no arriben a complir sis mesos, pel funcionament del Registre
Nacional de Garantia Juvenil o per la inclusió en declaracions posteriors a l’FSE
d’expedients que no es van poder incloure inicialment.
En els casos en què els contractes no arriben als sis mesos, LABORA es fa càrrec del
cost total de l’ajuda concedida. No hem pogut quantificar l’import que assumeix
LABORA, però podria ser significatiu l’increment de despesa no finançada a causa de
la no elegibilitat d’aquest.
46. EMCUJU i EMPUJU són els programes més nombrosos i que a més tenen un impacte
major en ocupabilitat i en duració dels contractes, segons l’estudi de la consultora
Devstat.13 Concretament assenyalen que EMCUJU té un major impacte en ocupabilitat
d’homes i en duració de contractes d’universitaris, mentre que EMPUJU obté millors
impactes en persones amb discapacitat. No es detecta, no obstant això, impacte en
l’ocupació estable.
47. L’import concedit en la línia EMCUJU en 2017 ascendeix a 27.647.602 euros,
subvenciona o dona suport a 407 entitats locals i són 1.660 els joves beneficiaris de la
línia en 2017 (el 60,5%, dones).
48. El qüestionari inicial14 (emplenat per 1.481 joves) ofereix informació sobre els
participants. El 60,7% són dones i el 72,8% dels sol·licitants tenen entre 25 i 30 anys. El
27% dels participants posseeix estudis d’FP de grau superior o equivalent i el 54,3%,
estudis universitaris. Els desocupats de llarga duració representen el 24,7% del nombre
total de participants en la línia.
49. Segons el qüestionari final15 (emplenat per 898 joves), almenys un 11,6% dels
participants inicials d’EMCUJU han obtingut una ocupació i el 15,9% obtenen una
qualificació després de la seua participació.
La situació dels participants després de quatre setmanes des de la finalització de l’acció
és la següent:


el 87,8% ha completat la intervenció subvencionada,



el 62,5% ha rebut una oferta d’ocupació, educació contínua, aprenentatge o
període de pràctiques,

13 Informe realitzat per Devstat Servicios de Consultoría Estadística, SL denominat “Avaluació de
l’impacte de les polítiques actives d’ocupació a la Comunitat Valenciana” (període 2016-2018). Rebut
el 3/7/2020.
14

Qüestionari que ha de ser emplenat obligatòriament pels joves sol·licitants.

15

Qüestionari a emplenar de manera voluntària.
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el 55% està immers en educació contínua o programes de formació que donen lloc
a una qualificació o una ocupació, incloent-hi per compte propi,



el 29,5% s’ha integrat en els sistemes d’educació o formació,



el 26,2% ha obtingut una qualificació,



el 19,2% ha obtingut una ocupació, incloent-hi per compte propi.

50. Segons els resultats del qüestionari que avalua la situació del participant als sis mesos
de finalitzar l’acció (emplenat per 712 joves), almenys el 18,8% dels participants inicials
d’EMCUJU ha obtingut una ocupació.
51. Respecte a la línia EMPUJU, l’import concedit en 2017 ascendeix a 30.634.834 euros,
subvenciona o dona suport a 439 entitats locals i són 1.798 els joves beneficiaris
contractats (el 67,2%, homes).
52. El qüestionari inicial (emplenat per 1.656 joves) ofereix informació sobre els
participants. El 67,4% són homes i el 60,6% dels sol·licitants tenen entre 25 i 30 anys. El
80,9% dels participants només té estudis de postsecundària o de nivells inferiors. Els
desocupats de llarga duració representen el 37,7% del nombre total de participants en
la línia.
53. Segons el qüestionari final (emplenat per 608 joves), almenys un 5,7% dels
participants inicials d’EMPUJU han obtingut una ocupació i el 9,6% obtenen una
qualificació després de la seua participació.
54. La situació dels participants després de quatre setmanes des de la finalització de l’acció
és la següent:


el 88,8% ha completat la intervenció subvencionada,



el 56,6% han rebut una oferta d’ocupació, educació contínua, aprenentatge o període
de pràctiques,



el 49,7% està immers en educació contínua o programes de formació que donaran lloc
a una qualificació o una ocupació, incloent-hi per compte propi després de la seua
participació,



el 23,5% s’ha integrat en els sistemes d’educació o formació,



el 26,2% han obtingut una qualificació,



el 15,5% han obtingut una ocupació, incloent-hi per compte propi.

55. Segons els resultats del qüestionari que avalua la situació del participant als sis mesos
de finalitzar l’acció (emplenat per 414 joves), almenys el 7,5% dels participants inicials
d’EMPUJU han obtingut una ocupació.
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4. RECOMANACIONS
4.1. EN RELACIÓ AMB ELS INSTRUMENTS O EINES QUE RECULLEN ELS
PRINCIPALS OBJECTIUS I LES ACCIONS PER A GESTIONAR LES
POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ PER LABORA (OBJECTIU 1, APÈNDIX 3)
a) Seria aconsellable que els plans Avalem formen part del PE com a programes
estratègics. Així mateix, hauria d’especificar-se clarament en el PE el procés en què els
objectius estratègics es despleguen a través dels programes, el procés de seguiment
de les actuacions realitzades i el procés de definició i seguiment dels indicadors del
quadre de comandament.
b) Seria recomanable detallar el procés per a revisar i actualitzar els programes estratègics
a partir dels resultats dels indicadors i de la seua evolució. També convindria definir
responsables dels eixos, objectius i programes estratègics que analitzen els resultats
dels indicadors i implanten les mesures adequades per a corregir les desviacions no
desitjades (vegeu subobjectiu 1.1).
c)

Als efectes de simplicitat i homogeneïtat amb l’SNE s’hauria de preveure la possibilitat
d’assimilar els eixos estratègics, en una pròxima revisió del PE, als de l’Estratègia
Espanyola d’Activació per a l’Ocupació 2017-2020 (vegeu subobjectiu 1.1).

d) Recomanem revisar la definició formal d’alguns objectius. En aquest sentit, seria
convenient identificar els grups d’interés de cada objectiu per a analitzar les seues
expectatives i necessitats. S’hauria d’assenyalar així mateix un responsable per a cada
objectiu estratègic (vegeu subobjectiu 1.2).
e)

Les actuacions o plans d’actuació que emanen del mateix PE haurien de ser
estratègiques però no operatives. S’han identificat moltes actuacions que semblen
situar-se més en el pla operatiu de LABORA que en el seu vessant més estratègic (vegeu
subobjectiu 1.3).
S’hauria de poder establir, en tots els casos, una relació directa i unívoca entre les
actuacions realitzades i els resultats obtinguts, tal com es descriu en els atributs
REDER.16 En aquest sentit, el PE hauria de definir indicadors per mitjà dels quals es puga
verificar que les actuacions planificades han sigut les causants del resultat d’aquests i
de les PAE. Per tant, es recomana definir indicadors que siguen rellevants, útils i fiables
i que permeten a la direcció de LABORA conéixer de manera fiable els resultats que
estan proporcionant les seues estratègies i les actuacions que s’hi vinculen. Ha de
concretar-se clarament el procés d’obtenció de la informació per al càlcul correcte de
l’indicador (vegeu subobjectiu 1.3).

16

Metodologia que valora el comportament de l’organització buscant evidències que establiran quins
són els punts forts i quines les àrees de millora.
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Es recomana que, per a una futura nova planificació estratègica de LABORA, es definisca
una sistemàtica de seguiment de les actuacions realitzades que incloga un
subministrament d’informació actualitzada sobre el cost real de cada una de les
actuacions. Mesurar el cost de cada activitat oferiria una informació important per a
triar entre diverses opcions. En aquest sentit, s’hauria de considerar la possibilitat
d’implantar un sistema de comptabilitat de costos (vegeu subobjectiu 1.4).
f)

El conjunt d’indicadors hauria de formar part d’un quadre de comandament dinàmic
que permeta el seguiment i control dels resultats previstos dels diferents objectius, així
com dels principals assoliments aconseguits al llarg del període.
Ha de dur-se a terme, tan ràpid com siga possible, la definició, disseny i posada en
marxa d’un quadre de comandament que permeta el seguiment continuat de l’evolució
dels objectius i resultats del Pla Estratègic 2016-2022. Així mateix, seria convenient
incloure en la base de dades els corresponents a la província. Això permetria obtindre
la informació a nivell de províncies i desagregar-la, si s’estima necessari, a nivell de
comarca o municipi (vegeu subobjectiu 1.6).

g) Seguint la metodologia REDER proposada per la Fundació Europea per a la Gestió de
la Qualitat (EFQM), per a tots els indicadors elaborats que mesuren l’estratègia d’una
organització és necessari definir la seua meta, segmentar l’indicador entre els principals
grups d’interés i altres variables rellevants (província, servei, etc.) i realitzar
benchmarking davant de les millors organitzacions.
Resulta molt complicat prendre una decisió estratègica adequada en una organització
tan sols analitzant el valor de l’indicador. És necessari que hi haja valors de referència
interns (metes) i externs (benchmarking) que permeten analitzar el resultat obtingut i
prendre les mesures necessàries en cas de desviacions.
També resulta necessari segmentar els resultats per grups d’interés. Els indicadors
globals sense segmentar poden amagar àrees de millora i punts dèbils emmascarats
en el global de l’indicador.
Es recomana, per tant, que en una futura nova definició estratègica s’incorporen els
procediments necessaris per a establir metes, segmentar els resultats i realitzar
benchmarking (vegeu subobjectiu 1.6).
h) Serien recomanacions generals per a tots els factors condicionants de l’acompliment
(segons l’informe EVADES II):


Elaborar un pla de comunicació transversal de l’organisme que reculla les mesures
i canals de difusió a fi de mantindre informada l’organització respecte a canvis,
novetats o avanços en relació amb els huit factors definits.



Formalitzar la designació de rols i responsabilitats en tota l’organització en relació
amb el disseny, execució o millora dels huit factors (vegeu subobjectiu 1.7).
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i)

Seria necessari incrementar el personal qualificat que, juntament amb l’impuls en la
digitalització de tots els seus processos, redundaria en la millora del servei prestat per
LABORA.
Aconseguir un major nivell d’execució del pressupost implicaria una millora en els
resultats de les activitats proposades per LABORA i de les PAE. Les obligacions
reconegudes per desocupat registrat i per demandant d’ocupació haurien de situar-se,
almenys, en la mitjana nacional (vegeu subobjectiu 1.9).

4.2. EN RELACIÓ AMB EL SEGUIMENT DELS OBJECTIUS DE L’EIX 1,
“SERVEIS”, DEL PLA ESTRATÈGIC (OBJECTIU 2, APÈNDIX 4)
j)

Es recomana dissenyar mesures i polítiques que tinguen per finalitat incrementar el
nombre de demandants d’ocupació que finalitzen amb èxit els programes formatius
amb l’objectiu de millorar, actualitzar i desenvolupar les seues habilitats i capacitats
professionals i adaptar-les a les necessitats que requereixen els ocupadors (vegeu
subobjectiu 2.2).

k)

És necessari incrementar el nombre de visites a empreses per a intentar augmentar el
nombre d’ofertes presentades a LABORA i, en conseqüència, dotar els recursos humans
suficients per a emprendre amb garantia i eficàcia aquesta activitat. Així mateix, és
necessari que els visitadors tinguen un destacat perfil tècnic i comercial. És
imprescindible que disposen de formació especialitzada per a aconseguir els objectius
de les visites a empreses i de la intermediació reeixida. Això redundarà en l’obtenció de
millors resultats en la col·locació i inserció de persones desocupades en l’àmbit laboral
i professional (vegeu subobjectiu 2.3).

l)

Es recomana incrementar tant quantitativament com qualitativament les assignacions
d’itineraris individualitzats i personalitzats destinats a demandants d’ocupació,
utilitzant per a això mecanismes de perfilament. És necessari incrementar la taxa de
prestació de serveis d’informació i diagnòstic personalitzat a demandants d’ocupació
(vegeu subobjectiu 2.6).

m) És necessari incrementar el nombre d’accions d’orientació a persones en situació o risc
d’exclusió laboral pel fet que s’han mostrat insuficients (vegeu subobjectiu 2.11).
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4.3. EN RELACIÓ AMB LA MILLORA DE L’OCUPABILITAT DELS JOVES A
LA COMUNITAT VALENCIANA (OBJECTIU 3, “PAJ”, APÈNDIX 5)
n) És necessari i obligat comptar amb un pla d’avaluació dissenyat específicament per a
avaluar i valorar en conseqüència l’eficàcia, l’eficiència i l’impacte dels programes del
PAJ en relació amb els objectius globals (vegeu subobjectiu 3.1).
o) És necessari planificar i dissenyar polítiques actives d’ocupació encaminades a estendre
les actuacions a una major proporció de la població jove que es trobe en situació de
desocupació o demanda d’ocupació, per mitjà de tècniques de màrqueting públic i
comunicació. És a dir, no sols dirigir-les als joves que s’han inscrit en LABORA, sinó
també destinar-les a les persones joves que tenen la condició de demandants
d’ocupació o desocupats però que actualment no estan registrades en els SPO (vegeu
subobjectius 3.2, 3.3 i 3.4).
p) Es recomana dissenyar i utilitzar eines informàtiques adequades que permeten
subministrar informació qualitativa, quantitativa i de caràcter pressupostari sobre totes
les accions integrants de les PAE i, especialment, sobre les destinades específicament a
beneficiaris que pertanyen als col·lectius més vulnerables i amb més dificultats entre
els joves (vegeu subobjectius 3.14 i 3.15).
q) Es recomana abordar l’anàlisi de polítiques efectives de repartiment del treball. El
model de creixement econòmic actual ja ha demostrat que ni genera ocupació de
qualitat ni redueix els enormes nivells de pobresa i desigualtat existents. Per això s’ha
de procurar l’accés a un treball digne a un major percentatge de la població, sense
esperar per a això l’efecte d’un creixement econòmic difícil de mantindre (vegeu
subobjectiu 3.8).
r)

És necessari obtindre major informació qualitativa que permeta subministrar
característiques del perfil de les persones joves que han participat en la intermediació
laboral oferida per LABORA i que han aconseguit ocupació. Seria interessant incloure
informació per franges d’edat per a analitzar els resultats obtinguts en beneficiaris joves
(vegeu subobjectiu 3.9).

4.4. EN RELACIÓ AMB LES LÍNIES EMCUJU I EMPUJU (APÈNDIX 6)
s)

És necessari unificar i homogeneïtzar el criteri per a considerar quins contractes no són
elegibles a l’efecte de cofinançament per l’FSE, ja que s’han detectat discrepàncies de
criteri amb la Viceintervenció General d’Auditories de la Intervenció General de la
Generalitat respecte als contractes que no arriben a complir sis mesos. La casuística és
variada: incapacitat sobrevinguda, mort, baixa voluntària (entre altres raons, perquè el
jove troba una altra ocupació), etc. En aquests casos, LABORA es fa càrrec del cost total
meritat de l’ajuda concedida. En aquest sentit, recomanem que es complisca en tots els
seus aspectes el procediment establit per a obtindre el cofinançament de les ajudes
per a evitar que la despesa no siga elegible.
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t)

Es recomana que s’establisquen les mesures oportunes perquè les persones
participants en accions de les línies EMCUJU-EMPUJU hagen també d’emplenar
obligatòriament els dos qüestionaris, després de quatre setmanes i sis mesos en haver
finalitzat l’acció. La informació d’aquests qüestionaris és vital per a conéixer amb més
precisió l’impacte i els resultats que han tingut aquestes accions en l’ocupabilitat i
qualificació dels beneficiaris finals de les ajudes, i poder mesurar el grau d’eficàcia
aconseguit.
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1. ACTIVITAT I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA BÀSICA DE LABORA
1.1. Naturalesa i característiques principals
La Llei 3/2000, de 17 d’abril, per la qual es crea el Servei Valencià d’Ocupació i Formació
(SERVEF), ha sigut parcialment modificada per l’article 106 de la Llei 27/2018, de 27 de
desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la
Generalitat, per la qual aquest organisme passa a denominar-se LABORA Servei Valencià
d’Ocupació i Formació (d’ara en avant, LABORA).
LABORA és l’organisme autònom de la Generalitat Valenciana, de naturalesa administrativa,
encarregat de gestionar les polítiques d’ocupació i formació professional i la intermediació
entre oferents i demandants en el mercat de treball i l’orientació laboral a la Comunitat
Valenciana, de manera coordinada amb altres òrgans administratius de la Generalitat
Valenciana. Posseeix personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment
de les seues finalitats, i està dotat d’autonomia econòmica i administrativa, com també per
a la gestió del seu patrimoni. S’adscriu a la conselleria responsable en matèria d’ocupació.

1.2. Funcions
S’encarrega d’impulsar i executar la política de la Generalitat Valenciana en matèria
d’intermediació en el mercat de treball i d’orientació laboral i, gradualment, les PAE i de
formació professional, tant ocupacional com contínua de la seua competència, que exerceix
interrelacionadament, garantint la gestió territorialitzada i pròxima al ciutadà i a la
ciutadana, i li correspon el desenvolupament de les funcions següents:


L’execució i control d’aquestes polítiques, i els programes que la componen, en l’àmbit
territorial de la Comunitat Valenciana i, si és el cas, l’exercici de la potestat sancionadora
corresponent.



Oferir i prestar serveis de suport que faciliten la inserció laboral i la millora ocupacional,
agilitant i optimitzant la intermediació d’oferta i demanda en el mercat de treball,
afavorint unitats de desenvolupament territorial en comarques amb especial
problemàtica de desocupació, així com executar les competències en matèria
d’agències privades de col·locació.



L’articulació de la col·laboració amb altres entitats públiques o privades que participen
en el procés d’intermediació laboral.



En general, qualsevol altra competència que li corresponga en matèria d’intermediació
i orientació laboral, ocupació, formació i inserció laboral i, especialment, la promoció
de l’autoocupació en els anomenats filons d’ocupació, potenciant la formació
ocupacional i la interrelació i desenvolupament dels subsistemes de formació
professional i la creació de nous serveis d’orientació i assessorament de caràcter
integral, en les oficines de servei al ciutadà i a l’empresa, de la manera més efectiva i
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coordinada, establint línies de suport especial per a col·lectius com la dona desocupada
i altres més discriminats.

1.3. Organització
L’estructura bàsica de LABORA està constituïda pel Consell General, el Consell de Direcció
i el director general (òrgan administratiu de l’organisme autònom). Els articles 15 a 24 del
Decret 194/2013, del Consell (modificat pel Decret 161/2017), detallen l’estructura
administrativa de la Direcció, de la qual depenen directament la Direcció General de
Planificació i Serveis i la Direcció General d’Ocupació i Formació.
A la Direcció General de Planificació i Serveis correspon l’exercici de les competències en
matèria d’inserció, intermediació i orientació laboral, així com la planificació, organització i
la coordinació administrativa de l’ens.
A la Direcció General d’Ocupació i Formació correspon l’exercici de les competències en
matèria de foment de l’ocupació i de la cultura emprenedora i l’autoocupació, així com
promoure el desenvolupament de la formació professional, adequant-la a les necessitats
socioproductives, amb la finalitat de donar resposta al teixit productiu de la Comunitat
Valenciana i elevar els nivells d’ocupabilitat. En depenen directament les subdireccions
generals d’Ocupació i de Formació Professional per a l’Ocupació.
Esquema 1. Organigrama de LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació

Font: Memòria d’activitats SERVEF 2018.

A partir de l’1 de gener de 2019 entra en vigor la normativa que afecta el canvi de
denominació de l’organisme SERVEF, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, que passa a
ser LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Els centres SERVEF d’ocupació passen
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a denominar-se Espai Labora i els centres SERVEF de formació, Labora Formació. Quant als
caixers AutoServef, seran Punt Labora.

2. RÈGIM ECONÒMIC I PRESSUPOSTARI
L’article 9 de la Llei 3/2000 detalla els recursos econòmics de què disposa LABORA per al
compliment de les seues finalitats, i els principals són les dotacions dels pressupostos de la
Generalitat Valenciana.
Segons l’article 11 de la Llei 3/2000, el règim pressupostari, economicofinancer, de
comptabilitat, d’intervenció i de control financer aplicable a LABORA serà l’establit per a les
entitats autònomes administratives en la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat.
Les subvencions atorgades per LABORA poden tindre caràcter pluriennal, fins i tot les de
naturalesa corrent, com a excepció expressa al règim general previst en la Llei d’Hisenda
Pública de la Generalitat.
Les subvencions atorgades per LABORA amb càrrec als crèdits del capítol de transferències
corrents poden anticipar-se en el moment de la concessió de la manera prevista en les lleis
anuals de pressupostos i la realització tant de l’activitat objecte de la subvenció com de la
despesa inherent a aquesta es pot estendre durant l’exercici següent a aquell en el qual
s’haja atorgat la subvenció, sempre que l’activitat s’inicie l’any de concessió.

3. LEGISLACIÓ BÀSICA APLICABLE


Llei 3/2000, de 17 d’abril, per la qual es crea el Servei Valencià d’Ocupació i Formació
(SERVEF).



Llei 27/2018, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i
Financera i d’Organització de la Generalitat, que modifica el punt 1 del capítol I de la
Llei 3/2000, de 17 d’abril, en què es canvia la denominació de l’organisme per LABORA
Servei Valencià d’Ocupació i Formació.



Decret 194/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització i Règim Jurídic del Servei Valencià d’Ocupació i Formació.



Decret 161/2017, de 20 d’octubre, del Consell, de modificació del Decret 194/2013, de
20 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Règim
Jurídic del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (DOGV núm. 8161, de 2/11/17).



Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el
nombre i la denominació de les conselleries i les seues atribucions.

45

Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
Exercicis 2017-2018

4. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT AUDITADA
4.1. Polítiques actives d’ocupació (PAE)
L’objectiu de les polítiques actives d’ocupació és ajudar els demandants d’ocupació a
augmentar les seues possibilitats d’inserció en el mercat de treball, a millorar les seues
habilitats professionals i oferir a les empreses instruments per a cobrir les seues necessitats
d’ocupació.
Les PAE tenen com a finalitat la promoció de la inserció laboral i el manteniment de
l’ocupació, i van dirigides tant a la població ocupada com al col·lectiu de desocupats. Estan
constituïdes per tres grups principals de polítiques:
1.

Polítiques de formació (accions de formació per a desocupats [o FP per a l’ocupació],
de formació contínua i de formació dual).

2.

Polítiques de foment d’ocupació (accions d’ocupació pública i desenvolupament local,
d’ocupació estable i per a discapacitats –centres especials d’ocupació–).

3.

Polítiques d’inserció laboral (integració sociolaboral de treballadors en situació o risc
d’exclusió social).

Les PAE són polítiques dirigides a millorar els nivells de competitivitat del sistema productiu
i es caracteritzen per ser anticipadores i preventives de la situació de desocupació. Els
objectius principals de les PAE són:


Respondre millor a les realitats del mercat laboral i les característiques del territori.



Augmentar l’ocupabilitat i les possibilitats d’inserció de les persones desocupades,
especialment joves i aturades de llarga duració.



Respondre millor a les necessitats de les empreses per a cobrir les seues ofertes
d’ocupació.



Situar els serveis d’ocupació entre els millors instruments per a la gestió del capital
humà en el nou model econòmic més equilibrat i productiu.

El disseny i l’optimització de les PAE passa per l’adquisició i utilització d’evidència empírica
sobre el seu nivell d’eficàcia i efectivitat mesurat en termes de l’impacte que tenen sobre
l’ocupabilitat.

4.2. Regulació de les PAE
Les bases de la política laboral espanyola es troben regulades en la Constitució espanyola
de 1978 i l’Estatut dels Treballadors aprovat en 1980. L’article 35 de la Constitució estableix
“el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció
a través del treball i a una remuneració suficient”. Així mateix, en els articles 40 i 41 s’insta
els poders públics a realitzar una política orientada a la plena ocupació.
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La política d’ocupació, així com el marc institucional i el marc normatiu de l’SPO, està
regulada fonamentalment a través del text refós de la Llei d’Ocupació.
Les comunitats autònomes tenen capacitat legislativa a través dels seus parlaments
autonòmics i les entitats locals hi intervenen d’acord amb la Llei Reguladora de les Bases
de Règim Local. També els SPO de les comunitats autònomes poden establir els
mecanismes de col·laboració que siguen oportuns amb les entitats locals.
La Llei d’Ocupació articula com a mecanismes de planificació l’EEAO i els plans anuals de
polítiques d’ocupació (PAPO), en els quals es defineix el marc estratègic de les polítiques
d’ocupació, l’estructura i els objectius del sistema públic d’ocupació espanyola i de les PAE.
El PAPO 2018 estatal s’ha elaborat com cada exercici en col·laboració amb la Comunitat
Valenciana i la resta de les comunitats autònomes. Estableix amb caràcter anual els
objectius de l’EEAO a aconseguir en el conjunt de l’Estat i en cada una de les diferents
comunitats autònomes, així com els indicadors (en 2018 se n’estableixen 45) que
s’utilitzaran per a conéixer i avaluar anualment el seu grau de compliment. Els objectius són
de tres tipus: clau, estratègics i estructurals (agrupats en sis eixos).
La valoració dels indicadors es realitza en l’exercici posterior, per la qual cosa en 2018 es va
valorar el resultat dels indicadors de 2017.
Segons la Memòria d’activitats 2018 de LABORA (pàg. 54), “en 2018, i per acord de les
comunitats autònomes i el SEPE, s’ha constituït un grup de treball per a delimitar els
indicadors bàsics dels futurs plans anuals (2019 i següents). En aquest sentit, s’ha treballat
en un sistema d’indicadors consensuat, clar, significatiu i prou descriptiu de l’actuació del
conjunt dels SPO que permeta conéixer a l’inici de cada exercici de quina manera es
mesurarà el grau de compliment dels objectius en la línia que sol·licita la Unió Europea
(Xarxa Europea SPO) en les seues recomanacions”.
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S’indica a continuació esquemàticament l’enfocament metodològic aplicat d’acord amb les
normes tècniques de fiscalització de la Sindicatura de Comptes:
Identificació i valoració de riscos relacionats amb l’activitat objecte de l’auditoria
Disponibilitat
d’informació

Complexitat de
l’anàlisi de l’impacte
de les PAE

Falta de vinculació
entre la gestió òptima
de les PAE i la millora
del mercat de treball

Escassa ocupabilitat
dels beneficiaris de
les PAE

Mercat laboral precari
per als joves

Falta de resposta als
col·lectius més
desfavorits

Disminució de la
duració dels contractes
dels beneficiaris de les
PAE

L’inscrit no arribe a
aconseguir gràcies a
les PAE millorar el seu
projecte professional

Definició d’objectius de l’auditoria
Compliment dels principis de
les tres E (eficàcia, eficiència i
economia)

Sistema de control de
l’aplicació de les PAE per
l’Administració

Anàlisi del cost
d’implementació de les accions

Determinació de l’enfocament
Basat en els resultats

Revisió del control intern

Disseny de proves de procediment i substantives

Revisió documental

Revisió quantitativa i
qualitativa d’informació
estadística europea,
nacional i regional

Lectura d’informes
d’entitats públiques i
privades, nacionals i
internacionals sobre
PAE

Comparatives de
mercat laboral

Consulta d’estudis
especialitzats

Proves numèriques de
caràcter analític
(tendències i coeficients)

Proves descriptives
basades en
comparacions
qualitatives

Correlació entre
variables i resultats

Anàlisi d’instruments
de planificació.
Lectura d’actes i
informes sobre la
seua aplicació

Avaluació de les PAE
dutes a terme pels SPO
autonòmics (PAPO 2017 i
2018)

Anàlisi de l’avaluació
del programa EVADES

Anàlisi de la
valoració dels
objectius del PAPO
2018 a la Comunitat

Entrevistes amb
personal tècnic
qualificat

Anàlisi de tendències de
variables i indicadors de
resultats

Benchmarking

Proves de
procediment sobre
ajudes
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OBJECTIU 1: LABORA DISPOSA D’UN INSTRUMENT O EINA QUE
RECULLA ELS PRINCIPALS OBJECTIUS DE L’ORGANITZACIÓ I LES
ACCIONS QUE HAN DE DUR-SE A TERME PER A ACONSEGUIR-LOS?
La missió de LABORA, segons el seu Pla Estratègic 2016-2022 (PE), és oferir serveis públics
excel·lents que faciliten a les persones l’accés, el manteniment i la millora de l’ocupació en
condicions d’igualtat, així com satisfer als ocupadors les seues necessitats d’ocupació, en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Per a aconseguir aquest objectiu es requereix una
estratègia planificada i comptar amb l’equip i pressupost necessari que fixe prioritats i
reptes.
Hem analitzat el PE comparant-lo amb altres instruments de planificació autonòmics o amb
l’estratègia estatal i avaluant els objectius i els indicadors estratègics, així com la seua
evolució.
D’acord amb això, hem tingut en compte com a referència per a la nostra anàlisi l’Estratègia
Espanyola d’Activació per a l’Ocupació (EEAO) 2017-2020 i els plans anuals de polítiques
d’ocupació (PAPO), que són instruments de planificació estatals de les PAE. A la Comunitat
Valenciana s’han aprovat PAPO anuals autonòmics que concreten i detallen els serveis i
programes a realitzar durant l’any.
Així mateix, el programa estatal EVADES17 serveix per a avaluar el desenvolupament de les
funcions pròpies dels SPO a escala estatal basant-se en huit factors d’anàlisi. Per això, hem
analitzat els informes corresponents a les dues avaluacions EVADES realitzades a LABORA.
Hem investigat també si s’han aprovat altres plans estratègics en altres comunitats
autònomes i hem comparat els indicadors d’aquests plans estratègics autonòmics amb els
indicadors estratègics del PE de LABORA. També s’ha revisat l’índex de compliment dels
objectius del PAPO estatal 2018 per la Comunitat Valenciana.
Una de les primeres conclusions a què hem arribat és que el pla estratègic i el Pla Anual de
Polítiques d’Ocupació autonòmic no concreten prou ni quantifiquen els seus objectius, per
la qual cosa difícilment es pot verificar si s’han complit. És necessari que els objectius
estiguen ben definits per a facilitar el seguiment del Pla Estratègic.
A causa d’aquesta falta de quantificació dels objectius, ens hem recolzat en altres
paràmetres o indicadors que ens ajuden a avaluar els resultats obtinguts per les PAE a la
Comunitat Valenciana com ara els resultats d’avaluació del programa EVADES, els índexs
de compliment dels objectius del PAPO 2018, etc.

17

El programa EVADES naix de la Decisió núm. 573/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell de
la UE, de 15 de maig de 2014, sobre una major cooperació entre els serveis públics d’ocupació (DOUE
28/5/14) (en l’annex de la Decisió es detallen indicadors d’avaluació comparativa qualitatius i
quantitatius).

51

Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
Exercicis 2017-2018

Subobjectiu 1.1: S’han definit eixos estratègics que identifiquen els
àmbits d’actuació del Pla Estratègic (PE)?
Instruments de planificació de LABORA
LABORA utilitza com a principals instruments de planificació de les activitats que realitza el
PE i els PAPO autonòmics. El primer assenyala objectius estratègics i els indicadors que
serviran per a analitzar el seu compliment, mentre que en els PAPO es concreten i es
detallen els serveis i programes a realitzar durant l’any.
En el PE es defineixen quatre eixos estratègics que identifiquen el seus àmbits d’actuació
(serveis, recursos i aliances, organització i persones). Per a cada eix estratègic s’identifiquen
els objectius estratègics amb els quals hauran d’estar alineats els diferents programes
d’actuació.
El PE s’ha d’executar a través de programes estratègics que engloben les actuacions
operatives de l’exercici i que vagen dirigits a la consecució dels objectius estratègics. El
seguiment del PE ha de realitzar-se a través d’una sèrie d’indicadors que conformen un
quadre de comandament.
En la pràctica, el PE s’ha desenvolupat a través dels plans Avalem. Seria aconsellable, per
tant, que aquests programes estratègics formaren part de la definició formal del PE. Per
això, s’ha d’especificar clarament la forma en què els objectius estratègics es despleguen a
través dels programes, el procés de seguiment de les actuacions realitzades i el procés de
definició i seguiment dels indicadors del quadre de comandament. Així mateix, seria
aconsellable que es detallara el procés per a revisar i actualitzar les estratègies i els
programes a partir dels resultats dels indicadors i de la seua evolució. Seria també
convenient definir responsables dels eixos, objectius i programes estratègics que analitzen
els resultats dels indicadors i implanten les mesures adequades per a corregir les
desviacions indesitjades.
A partir d’aquesta estructura, s’establirien els indicadors que conformarien el futur quadre
de comandament per al seguiment del pla. La incorporació d’aquests indicadors tindria
com a objectiu disposar d’una sistemàtica per a monitorar i avaluar de manera contínua la
seua aplicació.
Els indicadors aporten informació de forma simplificada i han de permetre avaluar la gestió,
detectar amenaces i oportunitats, descobrir possibles incidències i actuar en conseqüència.
El PE planteja 39 indicadors agrupats per objectius estratègics. Els indicadors es poden
classificar segons la seua tipologia en indicadors percentuals (19), absoluts (14), d’elasticitat
(1), de temps (1) i qualitatius (4).
El conjunt d’indicadors hauria de formar part d’un quadre de comandament dinàmic que
permeta el seguiment i control dels resultats previstos dels diferents objectius, així com
dels principals assoliments aconseguits el llarg del període. A final de 2019 la Universitat
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Politècnica de València (UPV)18 va emetre un informe d’avaluació intermèdia del PE, amb el
qual estem d’acord en algunes de les seues conclusions i recomanacions, tal com es detalla
al llarg d’aquest informe.
Els PAPO de la Comunitat Valenciana de 2017 i 2018 detallen els serveis i programes que
cal dur a terme en l’exercici. S’hi estableixen diferents tipus d’actuacions que es classifiquen
en cada un dels sis eixos estratègics del PAPO estatal i es tramiten a través dels programes
pressupostaris de LABORA.

Els plans Avalem són
plans específics per a
executar les PAE y
que pretenen incidir
en la millora de
l’ocupabilitat de certs
col·lectius

Els plans Avalem (Avalem Joves –PAJ–, Avalem Experiència i
Avalem Territori) són plans específics elaborats per LABORA
per a executar les PAE i que pretenen incidir en la millora de
l’ocupabilitat de certs col·lectius.

Encara que formalment no s’integren en el PE, podem
considerar aquests instruments de planificació com
programes que despleguen les estratègies de priorització
d’actuacions per als col·lectius més vulnerables i amb més
dificultats d’inserció laboral. Es tracta de programes integrals amb un enfocament
personalitzat i individualitzat, que s’han traduït en accions per a joves i per a persones de
més de 30 anys que porten desocupats més d’un any.
Eixos d’actuació dels plans estratègics autonòmics
Els plans estratègics d’altres comunitats autònomes mostren explícitament la
correspondència entre els seus eixos d’actuació i els assenyalats en l’EEAO. El nombre
d’eixos del PE de LABORA (4) és menor que la mitjana d’eixos a escala nacional (6) i la seua
duració (set anys) és considerablement superior a la mitjana nacional (quatre anys).
Eixos de l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació (EEAO)19 2017-2020
L’activitat de LABORA, en la mesura en què se sotmet a la legislació estatal, es pot analitzar
també sobre la base dels eixos assenyalats en l’EEAO, que concedeix especial rellevància a
la planificació, avaluació i seguiment de les PAE sobre la base dels resultats. La seua finalitat
última és coordinar els esforços que realitzen els diferents agents de l’SNE per a millorar
l’eficàcia i eficiència de les PAE. En aquest sentit, seria convenient que es definiren els
responsables i que s’identificaren els grups d’interés de cada un dels eixos del pla, les seues
expectatives i necessitats, com també que s’hi incloguera la possibilitat d’assimilar els eixos
estratègics en una pròxima revisió del PE als de l’EEAO als efectes de simplicitat i
homogeneïtat amb l’SNE.

18 Informe

executiu d’avaluació del PE. “Diagnòstic de la situació actual i l’avaluació del seguiment del
PE de LABORA de 2016-2022, referit al període de 2016 a 2018”. Expedient CNME19/IA3A/513. Rebut
de LABORA el 25/2/20.
19

Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació 2017-2020. BOE-A-2019-3699 verificable en
http://www.boe.es.
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Subobjectiu 1.2: S’han definit objectius estratègics alineats amb els
diferents programes d’actuació?
El Pla Estratègic defineix 39 indicadors per a avaluar les PAE i mesurar el compliment de 19
objectius. En la pràctica, hem verificat que solament s’utilitzen 25 indicadors, ja que els
restants 14 o no estan configurats o no estan disponibles.
Quadre 3. Distribució per eixos dels objectius i indicadors del plan estratègic
Objectius
EIX

Indicadors estratègics

Quantitat

%

Quantitat

Utilitzats

1. Serveis

5

26,3

18

17

2. Recursos i aliances

5

26,3

9

4

3. Organització

5

26,3

6

3

4. Persones

4

21,1

6

1

Totals

19

100,0

39

25

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla Estratègic 2016-2022 de LABORA.

En aquest sentit, recomanem revisar la definició formal d’alguns objectius, com també
determinar un responsable per a cada un i identificar els grups d’interés relacionats amb
cada objectiu per a analitzar les seues expectatives i necessitats.
Tipus d’objectius establits per l’EEAO i pel PAPO 2018
D’acord amb l’EEAO, el PAPO 2018 recull els objectius comuns per a tots els SPO. Estableix
tres tipus d’objectius: quatre objectius clau, cinc objectius estratègics o prioritaris i 18
objectius estructurals classificats en els sis eixos de les polítiques d’activació per a l’ocupació
recollits en l’article 10 del text refós de la Llei d’Ocupació (TRLO).
Els objectius clau sintetitzen i constitueixen la finalitat última de l’actuació dels SPO. Els seus
indicadors són els mateixos que utilitza la Xarxa Europea de Serveis Públics d’Ocupació en
la seua metodologia d’avaluació i gestió del canvi. Els objectius estructurals són de llarg
termini i estables en el temps, mentre que els estratègics marquen les prioritats per a cada
exercici.
El PAPO adquireix així un caràcter vertebrador en la gestió de les polítiques d’activació i
incorpora un enfocament integrat de la seua planificació, execució i avaluació.
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Subobjectiu 1.3: Es concreten en el Pla Estratègic les actuacions dirigides
a aconseguir els objectius estratègics?
El PE no concreta les actuacions dirigides a aconseguir els objectius estratègics. No hi ha
relació directa i unívoca entre les actuacions realitzades i els resultats obtinguts. Per això,
no és possible verificar si les actuacions planificades han sigut les causants del resultat dels
indicadors definits en el pla. Les causes podrien ser degudes principalment al fet que:


No és evident la vinculació directa d’actuacions realitzades i els objectius estratègics.



No és evident la vinculació directa dels resultats dels indicadors amb l’assoliment dels
objectius estratègics.



Escassa fiabilitat en els mesuraments realitzats.

Subobjectiu 1.4: S’han planificat per eixos i objectius estratègics les
actuacions i els programes s’alineen per al seu assoliment? Vinculació de
les actuacions als diversos plans
Durant el període analitzat, el desplegament estratègic de LABORA s’ha realitzat a través
de línies d’actuació i accions planificades des de l’oficina de projectes i des de les diferents
direccions i subdireccions generals i, especialment, per mitjà del desplegament de les
actuacions vinculades als plans Avalem.
Durant aquests tres anys (2016-2018) s’han posat en marxa nombroses accions, que es
documenten en les memòries anuals de LABORA. Aquestes actuacions constaten l’esforç
realitzat per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per
a millorar la vida de les persones i de les seues oportunitats d’ocupació per mitjà de les
actuacions de LABORA.
El nombre d’actuacions ha disminuït des de l’inici del Pla (148 en 2017, 133 en 2018 i 125
en 2019), si bé ha augmentat la quantia de l’import previst (197.877 milers d’euros en 2017,
200.974 milers d’euros en 2018 i 223.086 milers d’euros en 2019). Hem de precisar, no
obstant això, que no totes les actuacions s’acompanyen de la previsió econòmica
corresponent.

Seria necessari un
sistema de
comptabilitat de
costos per a
determinar el cost
real de totes les
actuacions

Les actuacions amb previsió d’imports es corresponen en la
majoria amb les propostes d’actuacions a finançar amb el
capítol 4, “Transferències corrents”, del pressupost de despeses.
En les actuacions que du a terme el personal propi de LABORA
no és possible determinar l’assignació econòmica, ja que per a
fer-ho seria necessari disposar d’un sistema de comptabilitat de
costos que actualment no està definit ni implantat, per la qual
cosa no apareix estimació d’import en aquestes.

Hem d’assenyalar que no es disposa d’informació actualitzada sobre el cost real de totes i
cada una de les actuacions; tampoc es disposa d’informació clara i directa sobre els resultats
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d’aquestes . És per això que es recomana que per a una futura nova planificació estratègica
de LABORA es definisquen procediments per a avaluar les actuacions realitzades.
Gràfic 23. Nombre d’accions en 2018 per eix del Pla Estratègic
14
17

1 Serveis
2 Recursos i aliances
2 Organització
79

23

3 Persones

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

D’acord amb la informació rebuda, les accions previstes s’agrupen anualment en 52 tipus
d’accions globals20 (també denominades actuacions operatives) previstes per a 2017 i 2018.
Aquests grups d’accions les hem distribuïdes per programes pressupostaris, per eixos i
objectius estratègics i les hem imputades, si és el cas, als plans Avalem.
Quadre 4. Actuacions operatives per programa pressupostari
Programa

Accions 2017

Accions 2018

322.51

Foment de l’ocupació

13

11

322.52

Formació i qualificació professional

18

17

322.53

Plans especials ocupació

2

2

322.54

Inserció laboral

4

10

322.59

Adm. i coord. general

15

12

Totals

52

52

Font: Elaboració pròpia a partir d’información rebuda per LABORA.

Subobjectiu 1.5: S’han realitzat les actuacions operatives en els diferents
exercicis que preveu el PE?
El pressupost de 2018 de LABORA inclou una sèrie d’indicadors el propòsit dels quals és
quantificar els objectius de cada un dels programes pressupostaris. En 2018 s’han avaluat
24 indicadors dels 45 definits i s’han aconseguit 12 objectius d’un total de 27. Per tant, el
grau de compliment dels indicadors és baix (53%) i en el cas dels objectius proposats només
se n’ha complit el 44%. Els programes 322.51 i 322.59 han obtingut un major grau de

20

Grups d’accions detallats en la informació rebuda de LABORA i a les quals s’assigna un número
d’acció. També denominades actuacions operatives.
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compliment dels seus objectius. El 322.53 només ha aconseguit el 50% dels objectius
previstos, mentre que la resta tenen un baix nivell de compliment.
Relació entre el compliment d’objectius i l’execució pressupostària
Quadre 5. Execució pressupostària i grau de compliment d’indicadors i objectius dels
programes pressupostaris en 2018
Pressupost
Programa pressupostari
322.51 Foment de l’ocupació

Inicial

Definitiu

Oblig.
recon.

% grau
execuc.

% compliment
Indicad.

Objectius

92.407

281.970

180.453

64

75

63

143.171

224.779

113.635

51

22

20

2.048

1.885

457

24

50

50

322.54 Inserció laboral

89.909

54.914

36.142

66

47

29

322.59 Adm. i coord. general

14.170

10.810

8.411

78

71

60

341.705

574.358

339.098

59

53

44

322.52 Form. i qualif. professional
322.53 Plans especials ocupació

Totals

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals 2018 i d’informació rebuda de LABORA.

En general, s’observa una clara ineficàcia tant en el grau
d’execució del pressupost de 2018 (del 59%) com en el
compliment d’objectius pressupostaris, únicament del 44%.
Hem de destacar que les importants modificacions
pressupostàries que han incrementat un 68% la consignació
inicial no s’han materialitzat en l’exercici, ja que les
obligacions reconegudes són pràcticament similars a
aquesta consignació. Aquesta insuficient execució
pressupostària ha contribuït a no complir els objectius pressupostaris en 2018. La tramitació
de subvencions i la realització dels cursos de formació que, en alguns casos, no finalitzen
en un exercici pressupostari, poden influir en els graus d’execució i compliment
pressupostari.

Ineficàcia en el grau
d’execució del
pressupost i en el
compliment
d’objectius
pressupostaris

L’execució de les PAE s’articula bàsicament a través de les transferències corrents, ja que
aquestes suposen el 74% i el 80% de les obligacions reconegudes per LABORA en 2017 i
2018, respectivament. Destaca el baix grau d’execució del capítol 4 en els dos exercicis, el
44% en 2017 i el 56% en 2018.
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Subobjectiu 1.6: S’han definit els indicadors que permeten avaluar les
polítiques actives d’ocupació i facilitar el seguiment del PE?
Indicadors estratègics inclosos en el PE
A fi d’avaluar les PAE, el PE defineix 39 indicadors estratègics que quantifiquen el grau de
compliment dels 19 objectius estratègics. En la pràctica només s’utilitzen 25 indicadors dels
definits, els 14 restants estan sense utilitzar perquè la informació que nodreix el seu càlcul
no està disponible o bé no està configurada. Així, únicament s’ha utilitzat el 64,1% dels
indicadors del PE. És elevat el grau d’infrautilització dels indicadors corresponents als
objectius de l’eix 2 (55,6%), de l’eix 3 (50%) i de l’eix 4 (83,3%), la qual cosa suposa que, a
pesar de l’existència dels indicadors creats en aquests eixos, no s’estan utilitzant per a la
comesa per a la qual es van dissenyar.
Dels 39 indicadors, el 53,9% corresponen a indicadors de gestió, el 33,3% a indicadors
d’eficàcia i el 12,8% a indicadors de satisfacció. Aquesta distribució d’indicadors no és la
més adequada per a avaluar la consecució d’objectius estratègics. Els indicadors de
quantitat només mostren el “nombre d’actuacions” que s’han realitzat, però no avaluen els
resultats i l’eficàcia tant de rendiment com de satisfacció d’aquestes “actuacions”. Es
recomana, per tant, que s’incloguen més indicadors d’eficàcia i de satisfacció.

No podem opinar
sobre els resultats
dels indicadors, ja
que el PE no detalla
valors objectius o
metes que cal
aconseguir per als
indicadors definits

Hem disposat dels resultats dels indicadors per als exercicis
2016, 2017 i 2018, però no podem opinar sobre aquests ja
que en el PE no es detallen valors objectius o metes que cal
aconseguir per als indicadors definits, tal com s’ha indicat
amb anterioritat, per la qual cosa únicament es poden
assenyalar els valors aconseguits anualment. És per això, tal
com ja hem comentat anteriorment, que han de definir-se
indicadors rellevants, útils i fiables que permeten a la direcció
de LABORA conéixer els resultats que estan proporcionant
les seues estratègies i les actuacions que s’hi vinculen.

Quadre de comandament
LABORA no disposa d’un quadre de comandament complet per a realitzar un adequat
seguiment del PE que permeta conéixer l’estat d’execució dels programes de manera àgil i
visual.
Indicadors de qualitat
En la carta de serveis publicada en el web de LABORA s’inclou una sèrie d’indicadors de
qualitat amb un valor previst per a 2018. L’anàlisi que hem dut a terme ha posat de manifest
que, dels nou indicadors definits per als centres LABORA de Formació, sis han superat el
valor objectiu. En el cas dels centres LABORA de Formació i d’Ocupació, dels 10 indicadors,
en un no s’ha aconseguit l’objectiu i en un altre no hi ha informació sobre el valor
aconseguit l’any 2018.

58

Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
Exercicis 2017-2018

Subobjectiu 1.7: S’han quantificat objectius anuals o del Pla Estratègic
(PE)?
Tal com ja s’ha comentat en apartats anteriors, el PE
no quantifica els objectius que cal aconseguir, per la
qual cosa no es pot avaluar el seu grau de
compliment ni realitzar un seguiment de les metes
que ha d’aconseguir l’organització. A causa d’aquesta
falta de quantificació dels objectius, ens hem recolzat
en altres paràmetres o indicadors que ens ajuden a
avaluar els resultats obtinguts per les PAE a la
Comunitat Valenciana, com ara els resultats
d’avaluació del programa EVADES i els índexs de
compliment dels objectius del PAPO 2018 (vegeu subobjectiu 1.8).

Com que el PE no
quantifica els objectius
que cal aconseguir, no es
pot avaluar el seu grau de
compliment ni realitzar un
seguiment de les metes
que ha d’aconseguir
l’organització

Avaluació programa EVADES
El programa EVADES es defineix en el PAPO 1921 com el programa permanent, iniciat en
2015, que té per finalitat avaluar cada dos anys qualitativament i sobre la base d’evidències
els factors que incideixen en l’acompliment dels serveis públics d’ocupació, dins del PES
Benchlearning Program de la Xarxa PESNet de la Unió Europea. En virtut d’això, s’han emés
els informes EVADES I i EVADES II, que recullen les avaluacions realitzades.
El quadre següent mostra la puntuació obtinguda com a conseqüència de l’avaluació dels
indicadors d’EVADES I i II.

21

BOE de 15 de març de 2019.
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Quadre 6. Puntuació EVADES per factors (valoració entre 1 i 6)
Valoració Comunitat
Valenciana
Factors

EVADES I

EVADES II

A

Gestió estratègica

3,50

3,50

B

Disseny de processos

3,25

3,25

C

Activació sostenible i gestió de les transicions

2,50

3,00

D

Relació amb els ocupadors

2,67

3,67

E

Disseny basat en dades i implantació dels serveis de l’SPO

2,00

2,25

F

Gestió de les col·laboracions

2,17

2,33

G

Gestió de recursos de l’SPO

3,00

3,00

H

Identificació i implantació de una agenda de canvi

--

2,67

2,73

2,96

Valoració global

Font: Elaboració pròpia a partir de l’informe resum d’EVADES referent a l’avaluació dels factors que incideixen en
l’acompliment de l’SPO de la Comunitat Valenciana en 2018.

Tal com es pot observar, la valoració global ha augmentat lleugerament en la segona
avaluació d’EVADES però no s’aconsegueixen els 3,5 punts, que seria l’“aprovat”, ja que el
barem oscil·la entre 1 (nota mínima) i 6 (nota màxima). Els factors E i F obtenen una
puntuació molt baixa.

Subobjectiu 1.8: S’han avaluat les activitats de LABORA sobre la base
dels objectius i eixos inclosos en el PAPO estatal 2018?
Indicadors del PAPO 2018
El PAPO 201822 estableix 27 indicadors principals per a valorar el grau de consecució dels
objectius. La majoria dels indicadors estan constituïts per diversos components de manera
que cada un puga avaluar un aspecte significatiu diferent del mateix objectiu. Els
components proposats ascendeixen a 44 i el seu càlcul es du a terme a partir de la
informació i les dades obtingudes principalment del Sistema d’Informació dels Serveis
Públics d’Ocupació (SISPE).

22

Resolució de 28 de març de 2018, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per la qual s’ordena la
publicació de l’Acord de Consell de Ministres de 27 de març de 2018, pel qual s’aprova el Pla Anual
de Política d’Ocupació per a 2018 (BOE 29/3/18).
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Avaluació de les PAE dutes a terme pels SPO autonòmics segons els PAPO 2017 i 2018
L’índex de compliment d’objectius (ICO) del PAPO 2018 de les comunitats autònomes es
mostra en el gràfic 3. Les comunitats autònomes en les
La Comunitat Valenciana quals se supera el 0,723 de l’ICO són les Canàries, Illes
Balears i Galícia. Entre les pitjor valorades es troben La
es troba en el quinzé lloc
Rioja, Castella-la Manxa i la Comunitat Valenciana.
del rànquing de l’ICO en
Aquesta última es troba en el quinzé lloc del rànquing
2018
de l’ICO amb una valoració de 0,54, inferior al valor
mitjà obtingut enguany, que és 0,62, tal com s’aprecia en el gràfic 3 esmentat adés.
Avaluació pel PAPO 2018 de les PAE realitzades per LABORA a la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana ha millorat lleugerament els seus resultats respecte de l’exercici
2017, i en 2018 va aconseguir un increment de 0,112 punts. A pesar d’aquest increment, en
estar alineat amb la millora general de totes les CA, ha baixat una posició en el rànquing
en 2018 de manera que ha passat de la posició 14 a la 15.
Gràfic 24. Índex de compliment global dels objectius del PAPO 2017-2018 a la
Comunitat Valenciana

ICO 2017

ICO 2018

0,7
0,62
0,6
0,512

0,537

0,5
0,425
0,4
0,3
Comunitat Valenciana

Mitjana
Promedio

Font: Elaboració pròpia a partir d’informes del SEPE “Nota sobre l’avaluació del PAPO 2018 a la Comunitat
Valenciana” i “Índexs de consecució d’objectius”.

L’índex global de consecució d’objectius a la Comunitat Valenciana és un 13% inferior a la
mitjana obtinguda per les 17 comunitats autònomes. En el gràfic 4 podem observar
l’evolució dels índexs de compliment dels objectius estratègics, estructurals i globals del
PAPO 2017 i 2018, al costat de les dades mitjanes globals.
Hem de destacar la recuperació aconseguida en els objectius estratègics, amb un increment
de 0,219 punts respecte a 2017. No obstant això, la Comunitat Valenciana ha de continuar
impulsant tant els objectius estratègics com els estructurals. En aquest sentit, caldria
intensificar les mesures que milloren els objectius estratègics, principalment l’objectiu B,
23

Tots els objectius varien entre un llindar màxim d’1 i mínim de 0.
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que mesura l’activació i millora d’ocupabilitat dels desocupats de llarga duració i majors de
55 anys (15é lloc per a la Comunitat) i l’objectiu D, relacionat amb la modernització dels
instruments de l’SNE.
En els objectius estructurals, l’ascens ha sigut pràcticament nul, 0,006 punts. Per tant, s’ha
d’incidir en la millora global de tots els eixos ja que la Comunitat Valenciana es troba per
davall del dotzé lloc en tots. Les pitjors posicions s’ocupen en l’eix 1, “Orientació”, i l’eix 6,
que mesura la millora del marc institucional de l’SNE (16a posició).
Valoració dels objectius del PAPO 2018 a la Comunitat Valenciana
Quadre 7. Valoració dels objectius del PAPO 2018 a la Comunitat Valenciana24

Objectius estratègics

Pes (%)

Valoració
CV

50

0,611

A

Promoure l’activació i millora de l’ocupabilitat dels joves, amb especial atenció als que
presenten majors deficiències de formació i risc de precarietat laboral, per mitjà
d’instruments com la Garantia Juvenil i la coordinació amb el sistema educatiu.

20

0,937

B

Potenciar l’ocupació com a principal instrument d’inclusió social, millorant de manera
prioritària l’activació i inserció dels desocupats de llarga duració i els majors de 55 anys.

30

0,326

C

Promoure, d’acord amb les necessitats identificades en els diagnòstics personalitzats i amb
les necessitats del sistema productiu, una oferta formativa dirigida a un mercat laboral
canviant, ajustant millor les competències i facilitant les transicions laborals.

20

0,442

D

Millorar l’acompliment dels serveis públics d’ocupació modernitzant els instruments del
Sistema Nacional d’Ocupació.

10

0,349

E

Abordar les polítiques d’activació des d’una perspectiva holística que tinga en compte les
seues dimensions sectorial i local, i establint marcs de col·laboració amb ocupadors,
interlocutors socials i altres agents públics i privats.

20

1,000

50

0,464

Objectius estructurals
Eix 1

Orientació

25

0,494

Eix 2

Formació

25

0,373

Eix 3

Oportunitats d’ocupació

15

0,475

Eix 4

Igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació

10

0,516

Eix 5

Emprenedoria

10

0,196

Eix 6

Millora del marc institucional de l’SNE

15

0,700

Índex compliment d’objectius (ICO) a la Comunitat Valenciana

0,537

Valor mitjà CA any 2018

0,620

Font: Elaboració pròpia a partir dels informes del SEPE “Nota sobre l’avaluació del PAPO 2018 a la Comunitat
Valenciana” i “Índexs de consecució d’objectius”.

24

Tots els objectius varien entre un llindar màxim d’1 i mínim de 0. La puntuació màxima assolible en
tots els índexs és 1.
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Segons ens indica LABORA, hi ha prevista la constitució d’un grup de treball per a revisar i
analitzar els resultats dels indicadors del PAPO. Les tasques d’aquest grup de treballs s’han
paralitzat per la COVID-19 i perquè el SEPE ha proposat noves modificacions dels
indicadors sobre la base de la reformulació dels objectius del PAPO 2020.

Subobjectiu 1.9: Hi ha prou recursos per a cobrir les necessitats dels
demandants d’ocupació i dels aturats?
La despesa de LABORA en polítiques actives d’ocupació
El gràfic 7 mostra l’evolució de la ràtio obtinguda dividint les obligacions reconegudes
netes dels capítols pressupostaris 1 i 2 (despesa corrent de funcionament) de LABORA pel
nombre d’aturats registrats per als exercicis 2014 a 2018 i l’hem comparada amb la despesa
corrent de funcionament d’alguns SPO autonòmics (vegeu gràfic 8). Les dades de Castellala Manxa, Galícia, La Rioja, Madrid i Navarra no s’inclouen en l’anàlisi pel fet que les PAE
són gestionades directament per la seua administració autonòmica –conselleria
corresponent– i la despesa està inclosa en el seu compte general.
L’anàlisi realitzada ha posat de manifest que la Comunitat Valenciana encara dista d’estar
pròxima a la despesa mitjana autonòmica situada en 220 euros i se separa significativament
dels 490 euros de despesa corrent de funcionament per aturat al País Basc l’any 2017.
L’anàlisi del total de les obligacions reconegudes en 2017, en relació amb el nombre
d’aturats registrats a 31 de desembre en cada comunitat autònoma, es reflecteix en el gràfic
9 de l’apartat 3. En el gràfic 10 d’aquest mateix apartat s’analitza la ràtio per demandant
d’ocupació registrada. En els dos casos, aquestes circumstàncies podrien derivar d’una
insuficiència en el finançament autonòmic que suposa retallar en diverses polítiques (també
en les PAE) davant l’existència de recursos més escassos i limitats. Cobrir les necessitats en
sanitat i educació implicaria dedicar menys recursos a la resta de polítiques.
La despesa per persona aturada registrada s’estima a la Comunitat Valenciana en 629 euros,
molt per davall de la mitjana nacional de 869 euros, i en aquest cas és l’antepenúltima en
el rànquing. Així el País Basc inverteix per aturat quatre vegades més que la Comunitat
Valenciana, mentre que Extremadura i Cantàbria tripliquen aquesta inversió.

La despesa per persona
aturada registrada
s’estima a la Comunitat
Valenciana en 629 euros,
molt per davall de la
mitjana nacional de 869
euros

La despesa (obligacions reconegudes en 2017) per
demandant d’ocupació registrada ascendeix a la
Comunitat a 489 euros, molt per davall de la mitjana
nacional situada en 633 euros. La Comunitat
Valenciana es posiciona així en el lloc número 14, d’un
total de 17 comunitats autònomes, en el rànquing de
la despesa per demandant d’ocupació.

Las comunitats autònomes presenten en 2017, segons
l’AIReF, una despesa total no consolidada en l’àmbit estatal d’obligacions reconegudes en
PAE de 2.948 milions d’euros, dels quals 2.104 milions d’euros corresponen a fons
provinents del SEPE i la resta a fons autonòmics. L’anàlisi ha posat de manifest que la major
part de la despesa pressupostària en PAE es concentra en unes poques comunitats:
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Andalusia, Catalunya, Comunitat de Madrid i País Basc, amb un 51% dels aturats,
absorbeixen el 48% de la despesa realitzada en PAE en 2017.
Finançament de les PAE a la Comunitat Valenciana
Quadre 8. Finançament de l’SNE
Pressupost de la Unió Europea
Fons Social Europeu

Pressupost estatal
Fons de la UE

Pressupostos
generals de
l’Estat

Romanent de la
quota per
desocupació

Romanent quota de
formació professional
per a l’ocupació

Altres
ingressos

Pressupost autonòmic
Fons de la UE

Fons del SEPE

Fons propis

Altres ingressos

Fons CA

Altres ingressos

Pressupost local
Fons de la UE

Fons del SEPE

Font: Informe de l’AIReF publicat en 2019.

El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument amb què Europa dona suport a la
creació d’ocupació, ajuda les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix
oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la UE. El percentatge de
cofinançament de l’FSE és del 50% de la despesa total subvencionable de cada programa
operatiu (PO). Un cas especial de finançament en el període analitzat el constitueix la
Iniciativa d’Ocupació Juvenil (IOJ), inclosa en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil
(POOJ), el percentatge de finançament de la qual és del 91,89%.
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Anàlisi de les diferents fonts de finançament de LABORA

Les PAE es financen amb
fons europeus (FSE),
estatals i del pressupost de
la Generalitat Valenciana
El 62,7% de les
transferències corrents
procedeixen de la
Generalitat-FSE

Les PAE a la Comunitat Valenciana es financen per
mitjà de fons europeus (principalment FSE), estatals
(a través del SEPE) i els provinents del pressupost
de la Generalitat Valenciana. En 2018, les
transferències corrents suposen el 97,8% dels drets
reconeguts nets de LABORA. El 62,7% d’aquestes
procedeixen de la Generalitat i el 37,3%, de
l’Administració de l’Estat (SEPE).
Segons els comptes anuals de la Generalitat de

2018 podem distingir:


Ingressos procedents de l’Estat

LABORA reconeix en 2018 drets procedents de l’Estat per 199.787.992 euros corresponents
a l’Àrea d’Ocupació (90.189.572 euros destinats a programes d’ocupació, 105.066.582 euros
a formació professional per a l’ocupació i 4.531.838 euros a modernització de l’SPO). Els
drets reconeguts nets, no obstant això, van arribar únicament a 133.993.330 euros
(133.451.514 de transferències corrents i la resta de capital).


Ingressos procedents de la Generalitat Valenciana

Respecte a les transferències procedents de la Generalitat Valenciana, distingirem les
provinents de l’FSE (120.990.990 euros) i del Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització
(FEAG) (354.000 euros) del finançament propi de la Generalitat (104.208.436 euros). Aquest
últim es divideix en no condicionat (69.140.826 euros) i condicionat (35.067.610 euros), que
cofinança els projectes inclosos en FSE i FEAG.
El total en 2018, 225.553.426 euros, es comptabilitzen en els articles 43 i 73, com a drets
reconeguts nets per 224.150.426 i 1.403.000 euros respectivament.
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OBJECTIU 2: S’HAN DEFINIT INDICADORS ESPECÍFICS, MESURABLES I
ASSOLIBLES QUE FACILITEN EL SEGUIMENT DELS OBJECTIUS ESTABLITS
EN L’EIX 1, “SERVEIS”, DEL PE 2016-2022?
Hem focalitzat el nostre treball en l’anàlisi de l’eix 1, que recull els serveis públics en què es
materialitzen els instruments de les polítiques actives d’ocupació. Aquest eix engloba serveis
de mediació, orientació, formació i ajudes a la contractació i gestiona la gran majoria dels
recursos públics destinats a les PAE, concretament aglutina el 60% de les actuacions i
aproximadament el 94% dels recursos.
Hem verificat si els cinc objectius estratègics plantejats en l’eix 1, “Serveis”, han pogut ser
mesurats per mitjà dels indicadors assenyalats en el PE 2016-2022.
Quadre 9. Objectius estratègics de l’eix 1, “Serveis”
EIX 1, “SERVEIS”
D’intermediació

D’orientació

De formació

Ajudes a la
contractació

Objectius estratègics de l’eix 1
1.1

Millorar els serveis d’orientació a les persones per a la seua adequació al mercat de
treball

1.2

Formar adequadament les persones per a possibilitar tant la seua inserció en el mercat
de treball com la seua promoció en l’entorn laboral

1.3

Millorar els serveis d’intermediació laboral i la seua adequació a les necessitats dels
ocupadors

1.4

Fomentar i sostindre la contractació de qualitat. Remoure obstacles i fomentar i
promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació

1.5

Fomentar la competitivitat del teixit productiu a través de la formació adaptada a les
seues necessitats

Font: Pla Estratègic 2016-2022 de LABORA.

El Pla Estratègic 2016-2022 planteja per a l’eix 1, “Serveis”, 18 indicadors agrupats per
objectius estratègics, un dels quals no està disponible.25 Segons la seua tipologia, es
defineixen 16 indicadors percentuals, un absolut i un d’elasticitat.
El nostre treball ha consistit a analitzar els indicadors disponibles revisant les variables que
els integren, la bondat de la seua expressió, la raonabilitat de la relació, la seua quantificació
i la seua evolució, a fi d’avaluar els objectius estratègics de l’eix 1, “Serveis”.

25

No hi ha dades per a calcular-lo. No existeix informació sobre les variables que el conformen.
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Subobjectiu 2.1: Existeix un procediment o servei d’orientació als
demandants per a la seua adequació al mercat de treball? S’utilitza un
enfocament personalitzat i individualitzat d’orientació?
Existeix un procediment d’orientació, gràcies al qual s’han iniciat 128.183 itineraris
personalitzats en el període 2016-2018 per a un total d’1.507.233 demandants inscrits
aquests tres anys (8,5%). El servei d’orientació utilitza un enfocament personalitzat i
individualitzat en un nombre reduït de demandants.

Subobjectiu 2.2: S’ha format adequadament els demandants per a
possibilitar tant la seua inserció en el mercat de treball com la seua
promoció en l’entorn laboral?
El nombre total de demandants que han finalitzat amb “apte” un programa formatiu en el
període 2016-2018 ascendeix a 52.848 persones.
Quadre 10. Relació entre el nombre de demandants que han superat un programa
formatiu i el total d’inscrits en el període26
Nombre de demandants inscrits

Indicador PE (%)

Any

Totals

Que han finalitzat programa formatiu

I.1.2.1

2016

530.299

11.563

2,2

2017

496.198

19.019

3,8

2018

480.736

22.266

4,6

Total

1.507.233

52.848

3,5

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

El percentatge de demandants inscrits que han finalitzat un programa formatiu és
extremadament baix, encara que s’observa una millora en l’indicador. La tendència positiva
és deguda al creixement del nombre de demandants
que obtenen l’apte i a una reducció gradual del nombre
El percentatge de
de demandants inscrits en LABORA.
demandants inscrits que

han finalitzat un programa
formatiu és
extremadament baix

El nombre de demandants d’ocupació que han
finalitzat amb resultat apte un programa formatiu i
s’han ocupat en la família professional en la qual han
rebut la formació dins dels sis mesos següents a la seua finalització ascendeix en el període
2016-2018 a 13.723 persones, és a dir, el 26%.

26 Total

demandants inscrits durant el període 2016-2018, variable V.02 de l’eix 1 del PE (C.2.14).
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Quadre 11. Inserció dels demandants en la família professional en la qual han sigut
formats en un període de sis mesos
Nombre de demandants inscrits

Indicador PE (%)

Any

Que han finalitzat
programa formatiu

Que s’han ocupat en família
professional rebuda

2016

11.563

3.629

31,4

2017

19.019

4.571

24,0

2018

22.266

5.523

24,8

Total

52.848

13.723

26,0

I.1.2.227

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

Subobjectiu 2.3: Es produeix intermediació laboral real?
Evidenciem que es contacta o visita les empreses per a investigar l’existència de vacants i
esbrinar el tipus de perfils demanats. Així, el nombre de visites realitzades a empreses per
especialistes de LABORA per a mediar en la contractació de demandants d’ocupació
ascendeix a 4.828 en el període. El nombre de visites és baix, d’aproximadament sis diàries.
Aquesta ràtio s’ha vist influenciada per les escasses visites realitzades en 2017.
El nombre d’empreses contactades/visitades que han presentat una oferta en els sis mesos
següents d’haver sigut contactades i/o visitades ascendeix a 1.813, la qual cosa suposa que,
almenys, una de cada tres empreses contactades ha presentat una oferta de treball.
Quadre 12. Ofertes de vacants presentades després de rebre la visita de LABORA
Nombre d’empreses visitades

Indicador PE (%)

Any

Totals

Que han presentat
oferta als sis mesos

I.1.3.1

2016

2.183

881

40,4

2017

405

200

49,4

2018

2.240

732

32,7

Total

4.828

1.813

37,6

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació oferida per LABORA.

27

En el cas dels indicadors inclosos en el PE no ens ha sigut possible establir comparacions amb altres
CA o amb la mitjana nacional a causa de la falta d’informació sobre aquest tema. Desconeixem si els
indicadors s’han establit en els PE d’altres CA i si existeix informació disponible de les variables que els
conformen. Només en el cas d’alguns indicadors del PAPO disposem d’informació sobre la mitjana
nacional aconseguida en 2018.
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Tres de cada quatre llocs de
treball oferits durant el
període s’han cobert pels
serveis d’ocupació pública
valencians

El nombre de llocs coberts pels serveis d’ocupació
propis respecte al nombre total de llocs oferits
arriba a una mitjana del 71,3%, la qual cosa suposa
aproximadament tres de cada quatre.

Quadre 13. Relació entre els llocs coberts pels SPO propis i els oferits
Nombre de llocs

Indicador PE (%)

Any

Coberts pels serveis
d’ocupació propis

Total oferits

I.1.3.2

2016

18.117

24.448

74,1

2017

19.775

28.230

70,0

2018

21.229

30.259

70,2

Total

59.121

82.937

71,3

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació oferida per LABORA.

Subobjectiu 2.4: S’intenta reorientar els demandants en funció dels perfils
més demanats?
L’objectiu estratègic D del PAPO 2018 planteja millorar l’acompliment dels serveis públics
d’ocupació modernitzant els instruments de l’SNE. L’objectiu D.3, en concret, fa referència a
l’esforç d’assignar itineraris individuals i personalitzats basats en el resultat del perfilament
realitzat als demandants d’ocupació.
En aquest sentit, observem que dels 47.803 itineraris individuals personalitzats presentats a
demandants inscrits en 2018, 4.505 van utilitzar mecanismes de perfilament, només el 9,4%.
Un percentatge molt inferior a la mitjana nacional, que se situa en el 69,3%.
L’eix 1.1 del PAPO esmentat mesura el grau de cobertura en la prestació de serveis
d’informació i diagnòstic personalitzat per a l’ocupació, l’autoocupació i l’emprenedoria. La
taxa de prestació de serveis d’informació i diagnòstic personalitzat de demandants diferents
inscrits presenta un valor de 39,1% a la Comunitat Valenciana (248.968 atesos dels 636.38228
inscrits), un percentatge molt inferior a la mitjana nacional, establida en un 67,6%.
L’elaboració d’itineraris individuals i personalitzats per als demandants s’analitza en l’eix 1.2
del PAPO, que mesura el grau de cobertura en l’elaboració d’itineraris individuals i
personalitzats per als demandants (nombre de demandants diferents als quals s’ha
proporcionat un itinerari individual personalitzat, respecte del nombre de demandants
diferents). La taxa d’itineraris individuals personalitzats en 2018 a la Comunitat Valenciana se

28

Dades declarades en el PAPO 2018 obtingudes de l’informe “Nota sobre l’avaluació del PAPO 2018
a la Comunitat Valenciana”.
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situa en el 5% (47.803/957.545), per davall de la mitjana nacional del 8,4%. El nivell d’inserció
dels demandants amb itinerari individual personalitzat s’analitza en el subobjectiu següent.
D’altra banda, en l’avaluació del Programa EVADES II, es constata una millora en alguns dels
agents facilitadors del factor C (relatiu a l’activació sostenible i gestió de les transicions
d’acompliment), passant de 2 (en EVADES I) a 3 (en EVADES II), respecte a una puntuació
màxima de 6. Aquest factor C d’acompliment analitza l’avaluació de perfils holística29 i la
intervenció primerenca en Garantia Juvenil i aturats de llarga duració.

Subobjectiu 2.5: S’envien demandants amb el perfil sol·licitat per les
empreses?
Els objectius estructurals del PAPO 2018 (analitzats en l’apèndix 3), concretament els de l’eix
1.2, s’avaluen d’acord amb les ràtios següents:


Taxa d’inserció primerenca (nombre de demandants diferents que van obtindre una
ocupació durant l’any de referència i que van rebre un itinerari individual personalitzat
en els sis mesos anteriors a obtindre l’ocupació), que aconsegueix el 31,3%
(14.953/47.803) en 2018.



Taxa d’inserció tardana (percentatge de demandants diferents que van obtindre una
ocupació durant l’any de referència i que van rebre
un itinerari individual personalitzat en els 12 mesos
El 41,2% dels demandants
que han iniciat algun itinerari anteriors a obtindre l’ocupació), que s’eleva fins al
56% (26.777/47.803), inferior a la mitjana nacional,
individual i personalitzat
que és del 69,8%.

d’ocupació s’han incorporat
al mercat de treball dins dels
sis o els dotze mesos següents

La taxa d’inserció de demandants amb itinerari
individual i personalitzat del PAPO 2018 és
considerada com un indicador de l’eficàcia dels
itineraris individuals personalitzats per als demandants com a mesura que fomenta la inserció
laboral. Aquest indicador, que podríem denominar de síntesi, es calcula aplicant les
ponderacions que indica el PAPO 2018 a les taxes d’inserció primerenca i tardana (el 60% i
40%, respectivament). El resultat a la Comunitat Valenciana en 2018 indica que el 41,2% dels
demandants que han iniciat algun itinerari individual i personalitzat d’ocupació s’han
incorporat al mercat de treball dins dels sis o dotze mesos següents a l’inici de aquest.
L’eix 1.3 del PAPO 2018, relatiu a la gestió i cobertura d’ofertes d’ocupació, s’ha avaluat des
d’una doble òptica. D’una banda, des de l’oferta de l’ocupació, mesurant la capacitat per a
cobrir els llocs de treball vacants que ofereixen els ocupadors. D’altra banda, des de la
demanda d’ocupació, mesurant la capacitat per a proporcionar una ocupació als
demandants.

29

L’avaluació holística és una avaluació abraçadora, globalitzadora, que comprén el demandant i el seu
procés d’aprenentatge com un tot.
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La taxa de llocs coberts per demandants en ofertes registrades, respecte del total de llocs
registrats en 2018 a la Comunitat Valenciana, augmenta lleugerament respecte a l’any
anterior, i en 2018 és un 79,4% (29.202 llocs coberts / 36.759 llocs oferits), davant del 68,6%
de 2017, i superior a la mitjana nacional, que se situa en un 68,4%. Aquest índex, orientat cap
a l’oferta d’ocupació, mesura la capacitat que té LABORA per a poder cobrir amb demandants
els llocs de treball vacants oferits pels ocupadors.
Les vacants oferides registrades per LABORA, respecte de les existents en 2017, primer any
de vigència de l’EEAO, ha experimentat un descens del 8,8%, mentre que la mitjana nacional
se situa en un increment del 6%. Els llocs oferits en 2017 i 2018 van arribar a 40.305 i 36.759,
respectivament. Aquest indicador mesura la capacitat de penetració dels serveis públics
d’ocupació en la intermediació del mercat de treball a través de la captació d’ofertes
d’ocupació.
La intervenció directa o indirecta de LABORA per a col·locar en els llocs oferits pels ocupadors
es mesura relacionant el nombre de col·locats que han sigut enviats per LABORA més aquells
que han intervingut en alguna acció en els sis mesos anteriors a la contractació, respecte del
total de col·locacions de demandants.
En 2018 se situa en el 29,9% el valor sense normalitzar ((22.083 + 321.378) / 1.149.813), que
està lleugerament per davall de la mitjana (35,1%). Així, d’1.149.813 col·locacions de
demandants aquell any, 22.083 ho van ser amb oferta prèvia, amb gestió i enviament, i
321.378 sense enviament, sense gestió o sense oferta prèvia, però amb serveis prestats en
els sis mesos anteriors a la col·locació.

Subobjectiu 2.6: Ha sigut positiva l’evolució de l’afiliació a la Seguretat
Social a la Comunitat en els últims anys?
L’evolució de l’afiliació a la Seguretat Social (nombre total d’afiliats i mitjana anual d’afiliats
en els principals règims de cotització), l’evolució dels tipus de contractes formalitzats i la
distribució territorial (per províncies i per comarques) per edats i per sexe dels afiliats són
dades que després de l’oportuna anàlisi ens han permés obtindre conclusions sobre el
mercat de treball a la Comunitat Valenciana, encara que no serien indicadors directes de la
gestió duta a terme per LABORA, ja que hi incidirien altres aspectes generals, com podria ser
la situació econòmica.
El nombre d’afiliats30 a la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana experimenta una clara
tendència positiva a partir de 2013, tal com s’aprecia en el gràfic 12.
Les variacions d’afiliats en els diferents règims de Seguretat Social a la Comunitat Valenciana
des de 2015 a 2018 es mostra a continuació:

30

Afiliat: cada persona es compta una sola vegada amb independència del nombre de situacions de
cotització en alta (font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball).

72

Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
Exercicis 2017-2018

Quadre 14. Afiliació a la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana. Mitjanes anuals en
els principals règims. Període 2015-2018
Mitjana anual d’afiliats
Règim

2015

2016

Total afiliats

1.645.448

1.705.957

1.781.693

1.860.574

Règ. general

1.220.523

1.274.884

1.349.675

SE agrari

53.031

54.232

SE llar

32.985

RE autònoms
RE mar

2017

% variació anual
2018

16/15

17/16

18/17

3,7

4,4

4,4

1.420.455

4,5

5,9

5,2

52.238

53.133

2,3

-3,7

1,7

32.914

32.797

32.541

-0,2

-0,4

-0,8

333.525

337.676

340.528

347.816

1,2

0,8

2,1

5.384

6.251

6.455

6.629

16,1

3,3

2,7

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Memòria d’activitats 2018 de LABORA.

L’increment que experimenta el nombre d’afiliats en el règim general és el que major impacte
representa sobre la variació positiva interanual.
El gràfic 13 detalla les afiliacions al règim general de la Seguretat Social a la Comunitat
Valenciana per tipus de contracte durant el període 2016 a 2018. És important assenyalar
que la contractació temporal suposa al voltant del 33% del total de contractes acollits al
règim general.
La taxa de variació anual del nombre d’afiliats per tipus de contracte (vegeu gràfic 14) posa
de manifest que en 2017 van créixer més els contractats temporals que els contractats de
manera indefinida, mentre que en 2018 el creixement relatiu de la contractació indefinida va
ser superior al de la temporal.
La distribució de la contractació per províncies posa de manifest que més de la meitat dels
contractes del règim general es van formalitzar en 2018 a València (53,1%), mentre que a
Alacant i Castelló es van concertar el 34,5% i el 12,4% respectivament.

73

Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
Exercicis 2017-2018

Gràfic 25. Distribució provincial de la contractació del règim general i de la contractació
temporal en 2018

Contractació temporal

Contractació règim general

34,5%

ALIC
ALAC
CAST
CAST

53,1%

36,4%
51,4%

VAL
VAL
12,4%

12,2%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’afiliació a la Seguretat Social segons tipus de contracte i sexe obtingudes
de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

La distribució per grups d’edat i sexe dels afiliats a la Comunitat Valenciana (gràfic 15), posa
de manifest que a 31 de desembre de 2018 un 54,5% són homes (1.029.012), davant del
45,5% de dones (860.058). Els afiliats són majoritàriament homes en tots els trams d’edat
(confirmant la seua major taxa d’activitat), a pesar que el padró de 2018 situa prop del 50%
la distribució per sexes. El percentatge de dones en els diferents trams d’edat oscil·la entre
el 44% i el 48,1% dels afiliats.
El detall per comarques de l’afiliació a la Seguretat Social a la Comunitat Valenciana en el
quart trimestre de 2018 es mostra a continuació.
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Gràfic 26. Afiliacions a la Seguretat Social en 2018 per comarques

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’afiliació a la Seguretat Social per comarques obtingudes de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Les comarques que superen els 100.000 afiliats en el quart trimestre de 2018 són València
(382.932), l’Alacantí (216.571), l’Horta Oest (136.861) i la Plana Alta (120.120).

Subobjectiu 2.7: Han millorat els indicadors més representatius del mercat
de treball a la Comunitat Valenciana en els últims anys?
Principals indicadors del mercat de treball
El quadre següent mostra les dades del mercat de treball, en el quart trimestre de 2018,
juntament amb la seua evolució trimestral i anual, segons l’EPA. També mostra les magnituds
corresponents als joves d’entre 16 i 29 anys.
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Quadre 15. Dades del mercat de treball i dels joves a la Comunitat Valenciana
Total

Menors de 30 anys

4t trimestre
2018 (milers i
%)

Variació
trimestral (%
i punts %)

Variació
anual (% i
punts %)

4t trimestre
2018 (milers i
%)

Variació
trimestral (%
i punts %)

Variació
anual (% i
punts %)

2.062,7

0,2%

1,3%

271,0

-7,3%

-5,2%

Aturats

344,1

-7,5%

-16,1%

90,9

-13,5%

-19,4%

Taxa activitat

58,1%

-0,8

-1,2

52,3%

-5,3

-5,9

Taxa atur

14,3%

-1,0

-2,5

25,1%

-1,3

-3,2

Taxa temporalitat

28,6%

-1,0

-1,6

57,3%

-5,3

-6,5

Taxa parcialitat

15,4%

0,4

-1,9

26,1%

-0,5

-6,4

Parcialitat no desitjada31

51,4%

-0,2

-2,2

53,3%

0,7

-0,7

Concepte
Ocupats

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA remeses per LABORA corresponents al 4t trimestre 2018.

Els resultats dels diferents indicadors del mercat del treball a la Comunitat Valenciana, la seua
evolució, la comparació amb altres comunitats autònomes, amb Espanya i amb la Unió
Europea s’indiquen en els paràgrafs següents, així com la seua anàlisi territorial i per sexe.
Taxa d’activitat
Gràfic 27. Taxes d’activitat a la UE, Espanya i Comunitat Valenciana en 2017 i 2018
59,3%
58,8%

58,6%

58,0% 58,1%

58,1%

2017
2018

Unió Europea

Espanya

Comunitat Valenciana

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’EUROSTAT i INE corresponents al 4t trimestre dels exercicis 2017 i 2018.

El mercat laboral valencià presenta en el quart trimestre de 2018 una taxa d’activitat del
58,1%, semblant a la de la UE (dades EUROSTAT) i lleugerament inferior a la d’Espanya, que
se situa en el 58,6%. La taxa d’activitat és la ràtio que relaciona la població activa i la població
amb edat superior o igual a 16 anys, en el cas espanyol (INE), o 15 anys a la UE (EUROSTAT).
La taxa d’activitat ha disminuït un 2,1% en 2018 respecte a 2017 a la Comunitat Valenciana i
a penes a Espanya.

31

Persones que tenen un treball a temps parcial per no haver pogut trobar-ne un a temps complet /
Persones que tenen un treball a temps parcial.
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Analitzant per trimestres la taxa d’activitat de la Comunitat i la dels seus joves observem que
aquesta última pateix una fluctuació molt major a causa, segurament, de l’estacionalitat, la
precarietat i la temporalitat dels seus contractes.
La taxa d’activitat general supera la dels joves en el període objecte d’anàlisi (del segon
trimestre de 2016 al quart trimestre de 2018). La taxa d’activitat mitjana se situa en aquest
període en el 59%, mentre que la de menors de 30 anys es xifra en el 57,4%.
Taxa activitat per províncies i comarques per a la població entre 16 i 64 anys32
Quadre 16. Anàlisi territorial de la situació laboral de la població entre 16 i 64 anys
Total 4t trimestre 2018 (milers de persones)
Població de 16 a 64 anys

Actius

Ocupats

Aturats

Inactius

Comunitat Valenciana

3.198,5

2.389,3

2.047,5

341,9

809,2

Província d’Alacant

1.187,0

879,9

741,7

138,1

307,1

Província de Castelló

366,5

271,7

230,9

40,8

94,8

Província de València

1.645,0

1.237,7

1.074,8

162,9

407,2

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
corresponents al quart trimestre de 2018..

Segons aquestes estimacions, en el quart trimestre de 2018, la població entre 16 i 64 anys se
situa en 3.198,5 milers de persones. Podem calcular la taxa d’activitat també col·locant com
a denominador la població d’aquesta franja d’edat. En canviar el denominador de la taxa
d’activitat (2.389,3/3.198,5 = 74,7%), aquesta difereix significativament de la taxa general de
l’INE (58,1%) calculada sobre la població total de més de 16 anys (vegeu gràfic anterior).
Quadre 17. Taxa d’activitat de la població entre 16 i 64 anys (4t trimestre 2018)
Taxa d’activitat 4t trimestre 2018 (%)
Total

Homes

Dones

Comunitat Valenciana

74,7

80,7

68,7

Província d’Alacant

74,1

80,2

67,9

Província de Castelló

74,1

79,7

68,6

Província de València

75,2

81,3

69,2

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
corresponents al quart trimestre de 2018..

32

Quan s’analitzen les dades comarcals s’efectuen estimacions amb els models d’àrees xicotetes. En
concret, per a cada una de les 34 comarques de la Comunitat Valenciana, s’ofereix per a cada trimestre
estimacions del total de persones de 16 a 64 anys d’edat segons relació amb l’activitat econòmica per
sexe, i les corresponents taxes d’activitat, ocupació i atur.
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L’anàlisi de la taxa d’activitat per províncies indica que València supera la mitjana de la
Comunitat tant d’homes com de dones. Des de la perspectiva de gènere, destaca la
superioritat de la taxa d’activitat d’homes davant de la de les dones. La diferència entre les
dues (xifrada per a la Comunitat Valenciana en 12 punts) és un poc major a la província
d’Alacant (12,3 punts).
La taxa d’activitat per comarques s’ofereix en el gràfic següent.
Gràfic 28. Taxa d’activitat (%) per comarques, quart trimestre de 2018

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
corresponents al quart trimestre de 2018..

Les majors taxes d’activitat, d’acord amb els resultats generats a través dels models d’àrees
xicotetes, s’observen a les comarques de l‘Horta Sud (un 78,3% de la població activa) i l’Alt
Maestrat (un 76,2%), mentre que els menors valors es donen als Ports (un 71,9%) i la Plana
d’Utiel-Requena (un 72,1%).
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El gràfic següent mostra, per comarques, la taxa d’activitat de la població de 16 a 64 anys en
el quart trimestre de 2018, distingint també la taxa per sexe en cada comarca. La superioritat
de la taxa d’activitat d’homes respecte a la total és manifesta, així com las diferències entre
la taxa d’activitat d’homes i dones en totes les comarques. En aquest sentit, és significativa
la diferència entre la taxa d’activitat per sexe a les comarques del Camp de Morvedre (17,29
punts percentuals), la Safor (16,44), la Marina Alta (15,73) i el Baix Segura (15,29). Per contra,
al Baix Maestrat, el Baix Vinalopó, la Plana Alta i l’Horta Sud la diferència és inferior a 10
punts, menor que la mitjana de la Comunitat.
Gràfic 29. Taxa d’activitat d’homes i dones per comarques (%)
85
80
75
70
65
60

Total

Homes

Dones

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball corresponents al quart trimestre de 2018.

Taxa d’atur
Gràfic 30. Taxes d’atur a la UE, Espanya i la Comunitat Valenciana en 2017 i 2018
16,7%

7,3%

16,9%
14,5%

14,3%

6,6%

Unió Europea 28

Espanya
2017

Comunitat Valenciana

2018

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’EUROSTAT i INE corresponents al quart trimestre dels exercicis 2017 i 2018.
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La taxa de desocupació general a Espanya (14,5% segons l’EPA del quart trimestre de 2018)
se situa en els nivells més alts del conjunt de la UE, encara
La taxa d’atur a la
que s’ha reduït en els últims anys (16,7% en el quart
Comunitat Valenciana
trimestre de 2017). La taxa de desocupació en 2018 és
(14,3%) en 2018 és
menor que la taxa mitjana d’atur d’Espanya dels últims 30
lleugerament inferior a
anys, però la persistència en el temps (el nivell més reduït
de la taxa de desocupació en les últimes dècades es va
la d’Espanya (14,5%) i
aconseguir en 2007 amb un 7,9%) fa que reduir la taxa
molt superior a la de la
d’atur estructural siga un dels principals reptes de la
UE-28 (6,6%)
política econòmica a Espanya.
La taxa d’atur de la Comunitat Valenciana, igual que l’espanyola, ha sigut estructuralment
elevada. La millora contínua i progressiva en la reducció de la desocupació, observada en el
període analitzat, no pot fer-nos oblidar l’existència d’un nivell d’atur estructural elevat,
especialment en el col·lectiu de joves i aturats de llarga duració, que cal tindre en compte a
l’hora de plantejar estratègies d’impuls i reforma en les PAE.
Gràfic 31. Variació anual de les taxes d’atur a la UE, Espanya i la Comunitat Valenciana

-9,6%
-12,7%
-15,1%
Unió Europea

Espanya

Comunitat Valenciana

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’EUROSTAT i INE corresponents al quart trimestre dels exercicis 2017 i 2018.

La taxa d’atur en l’exercici 2018 a la Comunitat Valenciana ha disminuït en un major
percentatge que el que es produeix a Espanya i a la Unió Europea.
Gràfic 32. Evolució de la taxa d’atur total i en menors de 30 anys. Període 2013-2018.
Comunitat Valenciana
44,7%

45,2%
37,1%
34,7%
30,8%

28,7%

28,3%

25,1%

27,1%
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16,8%
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA de l’INE.

La mitjana de la taxa d’atur total en el període 2013-2018 es xifra en 21,8%, mentre que el
de la taxa d’atur juvenil arriba al 35,4%.
L’anàlisi de la taxa d’atur per comarques posa de manifest que per al tram de població entre
16 i 64 anys, la taxa mínima se situa als Ports amb un 9,2%, mentre que la màxima
l’aconsegueix el Vinalopó Mitjà amb un 18,6%, més del doble.
Gràfic 33. Anàlisi comarcal de la taxa d’atur (%) població 16 a 64 anys

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
corresponents al quart trimestre de 2018.
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Taxa d’ocupació
Gràfic 34. Variació taxa d’ocupació de 2018 respecte de 2017 a la UE, Espanya i la
Comunitat Valenciana
2,3%

1,5%
1,1%

Unió Europea

Espanya

Comunitat Valenciana

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’EUROSTAT i INE, corresponents al quart trimestre dels exercicis 2017 i 2018.

Anàlisi territorial
La taxa d’ocupació obtinguda sobre la base de les dades de l’EPA per províncies i comarques
es mostra en el quadre i gràfic següents.
Quadre 18. Taxa d’ocupació en la població de 16 a 64 anys per províncies i sexe
Territori

Total

Homes

Dones

Comunitat Valenciana

64,0

70,5

57,5

Província d’Alacant

62,5

67,8

57,0

Província de Castelló

63,0

70,2

55,8

Província de València

65,3

72,5

58,2

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
corresponents al quart trimestre de 2018.

La bretxa entre homes i dones en tot el territori s’accentua a Castelló i València i supera els
14 punts de diferència en els dos casos.
Les majors taxes d’ocupació d’acord amb el model d’àrees xicotetes s’obtenen a les
comarques de l‘Horta Sud (un 67,6% de la població activa) i l’Horta Nord (un 67,2%) i les
menors al Baix Segura (un 60%) i el Vinalopó Mitjà (un 60,7%).
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Gràfic 35. Anàlisi comarcal de la taxa d’ocupació de la població de 16 a 64 anys (%)
80
75
70
65
60
55
50

Total

Homes

Dones

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball corresponents al quart trimestre de 2018..

Amb una perspectiva de gènere, a nivell comarcal observem diferències molt significatives
en l’ocupació d’homes i dones, amb una diferència màxima de 19,6 punts (el Camp de
Morvedre) i una diferència mínima de 8,9 punts (el Baix Vinalopó).
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Gràfic 36. Taxa d’ocupació (%) per comarques

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
corresponents al quart trimestre de 2018.

Subobjectiu 2.8: Es fomenta i se sosté la contractació de qualitat?
El nombre de contractes registrats en centres de treball de la Comunitat Valenciana s’ha
incrementat en el 3,1% en 2018. El major augment relatiu per províncies es registra a València
(3,4%), seguida d’Alacant (3,1%). La província de Castelló solament aconsegueix una variació
de l’1,5%.
El nombre de contractes fixos registrats en el període 2016-2018 ha ascendit a 584.957, que
suposa un lleuger increment respecte a la contractació total, atés que del 9,0% en l’exercici
2016 es passa al 10,9% l’any 2018. La contractació indefinida augmenta en 2018 en tots els
col·lectius respecte a l’any anterior; el 58,2% de la contractació indefinida anual acumulada
en 2018 són nous contractes i el 41,8% correspon a conversions de contractes temporals a
fixos. No obstant això, durant el període analitzat es constata l’elevada temporalitat,
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únicament un de cada deu contractes és fix. A pesar que l’afiliació en el règim general de la
Seguretat Social reflecteix que els contractes indefinits són aproximadament el doble que els
contractes temporals en el període 2016-2018 (vegeu gràfic 13), només el 9,8% dels
contractes formalitzats és de caràcter fix.
Quadre 19. Evolució de la contractació a la Comunitat Valenciana33
Nombre de contractes
Any

Fixos

Totals

% contractes fixos/totals

2016

166.274

1.856.707

9,0

2017

189.522

2.038.110

9,3

2018

229.161

2.101.680

10,9

Total

584.957

5.996.497

9,8

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

El 64,5% dels contractes temporals registrats en centres de treball de la Comunitat Valenciana
en 2018 són a temps complet i el 35,5% a temps parcial. Per modalitat de contracte, és
significatiu l’augment de la contractació temporal en els contractes per jubilació (24,7%) i
relleu (16,9%).
L’evolució de la contractació en el col·lectiu de les persones discapacitades mostra que, dels
31.551 contractes registrats, solament hi ha 3.318 contractes fixos, la qual cosa posa de
manifest l’elevada temporalitat en la contractació en aquest sector de la població.
Quadre 20. Evolució de la contractació del col·lectiu de discapacitats a la Comunitat
Valenciana
Nombre de contractes a discapacitats/ades
Any

Fixos

Totals

% contractes fixos/totals

2016

1.061

9.418

11,3

2017

1.129

11.192

10,1

2018

1.128

10.941

10,3

Total

3.318

31.551

10,5

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

33

Contractes registrats en centres de treball de la Comunitat Valenciana (indicadors PE i Memòria
d’activitats de LABORA de 2018).
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Quant al col·lectiu de dones, s’han registrat 251.397 contractes fixos d’un total de 2.513.101
contractes registrats, i s’ha produït un lleuger increment de la contractació fixa en el període
2016-2018. Així mateix, també es constata l’elevada temporalitat en la contractació laboral
en aquest sector de la població, encara que similar en percentatge a la general assenyalada
anteriorment.
Quadre 21. Evolució de la contractació de dones a la Comunitat Valenciana
Nombre de contractes a dones
Any

Fixos

Totals

% contractes fixos/totals

2016

72.948

767.425

9,5

2017

80.807

847.797

9,5

2018

97.642

897.879

10,9

Total

251.397

2.513.101

10,0

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

Els contractes fixos a dones durant el període 2016-2018 oscil·len entre el 42,6% i el 43,9%
del total, menor al pes de les dones en la població activa (vegeu quadre 23).
Quadre 22. La contractació fixa de dones en relació amb la contractació total

Nombre total
contractes fixos

% contractes
fixos dones
sobre fixos
totals

% contractes a dones
sobre contractes
formalitzats totals

72.948

166.274

43,9

41,3

2017

80.807

189.522

42,6

41,6

2018

97.642

229.161

42,6

42,7

Total

251.397

584.957

43,0

41,9

Nombre
contractes fixos
dones

2016

Any

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.
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Quadre 23. Dades sobre la situació laboral de les dones en el període analitzat.
Contractació, població activa i demandants en relació amb els totals
% contractes
fixos dones
sobre fixos
totals

% contractes a dones
sobre contractes
formalitzats totals

% de dones en
població activa
(4t trimestre
any)

Demandants dones
sobre el total
demandants

2016

43,9

41,3

46,9

56,1

2017

42,6

41,6

46,3

57,5

2018

42,6

42,7

45,8

57,8

Mitjana

43,0

41,9

46,3

57,1

Any

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

El Pla Estratègic no defineix variables o indicadors per a analitzar la temporalitat de la
contractació del col·lectiu de joves. Hem analitzat aquest aspecte en l’apèndix 5, objectiu 3,
sobre la base de les dades obtingudes del Pla Avalem Joves.
A continuació s’analitza l’evolució dels diferents indicadors relatius a la qualitat de
l’ocupació: taxa de temporalitat, parcialitat i parcialitat no desitjada, distingint la total i la
dels joves.
Gràfic 37. Evolució de les taxes de temporalitat general i juvenil de 2013 a 2018

56,3%

60,9%

60,7%

66,8%
57,3%

48,9%
27,0%

25,7%

31,7%

26,6%

28,6%

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2013

2014

2015

2016

Taxa de temporalitat

2017

2018

Taxa de temporalitat < 30 anys

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA de l’INE.

La temporalitat dels contractes dels joves mostra una tendència a l’alça fins al tercer trimestre
de 2017, disminueix a partir de llavors i aconsegueix el
La taxa de temporalitat
57,3% en el quart trimestre de 2018. La taxa de
dels joves supera el doble
temporalitat dels joves supera el doble de la total
de la total
pràcticament durant tot el període.
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Gràfic 38. Evolució de la taxa de parcialitat de 2013 a 2018, total i menors de 30 anys
36,9%

31,3%

31,1%

32,5%

34,0%

26,1%

19,7%

18,5%

19,3%

19,1%

17,3%

15,4%

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2013

2014

2015

2016

Taxa de parcialitat

2017

2018

Taxa de parcialitat < 30 anys

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA de l’INE.

La taxa de parcialitat és encara major en el col·lectiu de joves, i a vegades es produeix una
diferència significativa amb la total. Una de les causes d’aquesta diferència, encara que
òbviament no l’única, podria explicar-se per la coincidència de treball i formació,
principalment per mitjà de l’extensió de la formació professional dual.
Gràfic 39. Evolució de la taxa de parcialitat no desitjada 2013 a 2018, total i menors de 30
anys
71,8%

72,0%

74,7%
62,9%

62,8%
58,1%

69,1%
62,3%

53,3%

60,9%
57,8%

56,6%
51,4%

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2013

2014

2015

2016

Taxa de parcialitat no desitjada

2017

2018

Taxa de parcialitat no desitjada < 30 anys

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA de l’INE.

La disminució de la taxa de parcialitat no desitjada general no ha d’emmascarar com és
d’elevada la dada: més de la meitat dels treballadors que tenen un treball a temps parcial no
han pogut trobar, fins i tot volent, un treball a temps complet. El mercat de treball desigual i
fragmentat provoca una elevada rotació. L’ocupació a temps parcial involuntària genera tant
dinamisme com precarietat i estar ocupat no sembla eliminar el risc de pobresa.
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L’informe de l’AIReF34 assenyala respecte al context educatiu que Espanya presenta la major
proporció –superior al 30%– de població amb estudis universitaris a la Unió Europea. No
obstant això, l’estructura educativa de la població està molt polaritzada, ja que més d’un 40%
de la població compta només amb estudis bàsics i més d’un 30% amb estudis universitaris.
Les xifres a la Comunitat Valenciana s’assemblen a les dades oferides per l’AIReF. El nivell
d’estudis de la població major de 16 anys de la Comunitat posa de manifest que el 49,4% té
estudis bàsics (fins a l’ESO), mentre que el 28,7% té educació superior, batxiller el 13% i FP el
8,9% restant, segons dades de l’EPA del quart trimestre de
Tendència a
2018. Aquesta singularitat del nivell educatiu de la població
contractar persones
valenciana provoca un desequilibri en l’ajust de l’oferta i la
demanda laboral.
sobrequalificades

per a un determinat
lloc de treball

La polarització en el nivell d’estudis de la població de la
Comunitat provoca una major tendència a contractar
persones sobrequalificades per a un determinat lloc de treball.
A la Comunitat Valenciana, aquest fet queda plasmat atenent les taxes d’atur per nivell
educatiu. Així, si analitzem els aturats en el quart trimestre de 2018, el 26,3% dels aturats
tenen educació superior, mentre que el 51,2% només han superat l’ESO. Aquests
percentatges, posats en relació amb el pes d’aquests segments en la població (28,7% i 49,4%,
respectivament), posen de manifest que l’escassa qualificació d’aquestes persones
contribueix a agreujar la taxa d’atur de la població amb estudis bàsics i la taxa d’atur juvenil,
reptes rellevants de les PAE. A més, el 8% dels aturats no tenen experiència laboral.

Subobjectiu 2.9: Es fomenta i es promou la igualtat d’oportunitats en
l’accés a l’ocupació a la Comunitat Valenciana?
Quadre 24. Evolució contractes en el col·lectiu de discapacitats
Contractes totals
discapacitats

Contractes totals

Indicador PE (%)

Any

Nombre

% increment
anual (a)

Nombre

% increment
anual (b)

I.1.4.4 (b*100/a)

2016

1.856.707

--

9.418

--

120,8

2017

2.038.110

9,8

11.192

18,8

192,8

2018

2.101.680

3,1

10.941

-2,2

-71,9

Total

5.996.497

31.551

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

L’indicador del PE que compara l’increment de contractes del col·lectiu de discapacitats amb
la variació anual del total de contractes té grans fluctuacions degudes a l’escassa rellevància
34

“Avaluació de la despesa pública 2018 (Spending Review). Projecte 3 (PAE). Estudi Programa
Polítiques Actives d’Ocupació”, presentat per l’AIReF al juny de 2019.
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del nombre de contractes d’aquest col·lectiu. En 2017 l’increment dels contractes registrats
en el col·lectiu de discapacitats supera en un 92,8% l’increment anual dels contractes totals.
No obstant això, en 2018 la reducció de 251 contractes registrats contrasta amb l’increment
general del 3,1%.
La contractació de dones va créixer en cada un dels anys del període 2016-2018: tant en 2017
com en 2018 la taxa d’increment anual de contractes en dones supera l’augment total de la
contractació laboral. Així, en 2017 la relació incremental positiva es xifra en 107,2% i en 2018
aconsegueix el 189,4%. És a dir, l’augment anual en la contractació de dones en 2018 supera
el total en 2,8 punts, quasi en un 90%.
Quadre 25. Evolució contractes a dones
Contractes totals

Contractes totals dones

Indicador PE (%)

Any

Nombre

% increment
anual

Nombre

% increment
anual

I.1.4.5

2016

1.856.707

6,3

767.425

7,9

125,3

2017

2.038.110

9,8

847.797

10,5

107,2

2018

2.101.680

3,1

897.879

5,9

189,4

Total

5.996.497

2.513.101

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

El nombre de contractes a joves s’ha incrementat en 35.767 l’any 2018 respecte al 2017, i es
totalitzen 766.260 contractes. No obstant això, es produeix una alta temporalitat, ja que el
62,4% dels contractes registrats l’any 2018 són contractes d’una duració inferior o igual a 12
mesos. Els contractes de duració indeterminada representen el 37,4% i els contractes amb
duració superior a 12 mesos tenen la representació residual del 0,2%.
Quadre 26. Evolució contractes a joves
Contractes totals

Contractes totals joves

Indicador PE (%)

Any

Nombre

% increment
anual

Nombre

% increment
anual

I.1.4.9

2016

1.856.707

6,3

635.292

9,9

157,6

2017

2.038.110

9,8

730.493

15,0

153,4

2018

2.101.680

3,1

766.260

4,9

157,0

Total

5.996.497

2.132.045

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

L’evolució de l’indicador del PE, relació percentual entre l’increment relatiu de contractes
registrats per al col·lectiu de joves i l’increment relatiu total de contractes registrats durant el
període de referència, ha sigut positiva en el període 2016-2018.
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L’indicador de síntesi del PE (I.1.4.6) aglutina amb ponderacions predeterminades els
indicadors anteriors (I.1.4.4, I.1.4.5 i I.1.4.9), a fi de resumir la informació sobre els col·lectius
vulnerables. Per a calcular aquest indicador s’aplica un valor predeterminat (tant per un de
discapacitats, de dones i de joves) a la taxa de variació anual de contractes de cada col·lectiu
sobre la variació total.
Analitzant el conjunt de col·lectius vulnerables abans analitzats (discapacitats, dones i joves)
observem que l’increment anual en la contractació de l’agregat supera l’augment de la
contractació total.
Quadre 27. Evolució contractes per col·lectius vulnerables
Total contractes de col·lectius
vulnerables

Contractes totals

Indicador PE (%)

Any

Nombre

% increment
anual

Nombre

% increment
anual

I.1.4.6

2016

1.856.707

6,3

1.412.135

8,8

100,0

2017

2.038.110

9,8

1.589.482

12,6

94,8

2018

2.101.680

3,1

1.675.080

5,4

129,6

Total

5.996.497

4.676.697

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

Subobjectiu 2.10: S’han prioritzat les accions per als col·lectius més
vulnerables i amb més dificultats d’inserció laboral?
Pràcticament el 80% dels contractes subvencionats els formalitzen persones que pertanyen
a col·lectius prioritaris o vulnerables (discapacitats, dones i risc d’exclusió social), tal com
s’observa en el quadre següent.
Quadre 28. Contractació subvencionada de col·lectius prioritaris o vulnerables
Total contractes
subvencionats

Contractes subvencionats
de col·lectius prioritaris

Indicador PE (%) I.1.4.8

2016

582.114

464.846

79,9

2017

611.322

488.255

79,9

2018

589.235

470.165

79,8

Total

1.782.671

1.423.266

79,8

Any

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

Segons les dades disponibles, el 74,6% de la despesa destinada a finançar o subvencionar
l’ocupació ha tingut com a beneficiari final persones incloses en col·lectius prioritaris o
vulnerables en el període analitzat.
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Quadre 29. Import de la despesa destinada a incentivar l’ocupació de col·lectius
prioritaris o vulnerables
Despesa que finança o subvenciona ocupació (obligacions
reconegudes)

Indicador PE (%)
I.1.4.7

Total

% increment
anual

Col·lectius
prioritaris

% increment
anual

% despesa destinada
a col·lectius
prioritaris

2016

49.804.948

29,3

30.944.070

28,1

62,1

2017

131.417.660

163,9

81.620.104

163,8

62,1

2018

112.184.348

-14,6

106.209.375

30,1

94,7

Total

293.406.956

Any

218.773.549

74,6

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

Considerem molt baix el nombre de persones en situació o risc d’exclusió laboral inscrites
que reben accions d’orientació.
Quadre 30. Persones en situació o risc d’exclusió laboral que reben accions d’orientació
Nombre de persones en situació o risc d’exclusió laboral
Que reben accions d’orientació (a)
Totals inscrites en els serveis d’ocupació (b)
Relació percentual (a/b) (indicador I.1.1.4 PE)

2016

2017

2018

42.942

45.223

45.803

482.502

442.287

414.887

8,9

10,2

11,0

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

Subobjectiu 2.11: Es fomenta la competitivitat del teixit productiu a través
de la formació adaptada a les necessitats de les empreses?
Hem analitzat la despesa destinada a la formació professional de persones desocupades i
quina part d’aquesta s’ha destinat al foment de la competitivitat a través de la formació a
mida de les necessitats de les empreses amb compromís de contractació (indicador del PE).
El percentatge obtingut es considera molt baix en tot el període. Especialment hem de
destacar la reducció d’aquest produïda en 2018.
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Quadre 31. Despesa destinada a la formació a mida de les empreses amb compromís de
contractació. Euros
Despesa en formació professional

Indicador PE (%)

A mida de les empreses amb
compromís contractació

Total destinat per a
desocupats

I.1.5.1

2016

717.553

36.432.893

2,0

2017

1.013.786

37.937.976

2,7

2018

472.503

37.091.939

1,3

Total

2.203.842

111.462.808

2,0

734.614

37.154.269

Any

Mitjana

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.
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OBJECTIU 3: S’HAN COMPLIT ELS OBJECTIUS RELACIONATS AMB LA
MILLORA DE L’OCUPABILITAT DELS JOVES A LA COMUNITAT
VALENCIANA?
La greu situació laboral en què es troba el grup de les persones joves a Espanya i, en
particular, a la Comunitat Valenciana, pot tindre com a conseqüència tant una forta
desconnexió del mercat de treball com l’exclusió social a mitjà i llarg termini. En molts casos,
aquest ombriu panorama de la desocupació s’enfosqueix encara més per l’elevat nombre
de joves que fan treballs mal pagats i de baixa qualitat en condicions insegures i
intermitents en el marc de l’economia informal. Las persones joves mal ocupades o
subocupades són moltes, i aquestes condicions, juntament amb la desocupació estructural
juvenil, suposen una pèrdua d’oportunitats en termes de desenvolupament econòmic,
afegides a les vitals i humanes.
Per les circumstàncies descrites i d’acord amb l’abast definit en aquesta auditoria operativa,
hem analitzat si el Pla Avalem Joves (PAJ) ha contribuït a disminuir la desocupació juvenil
de manera eficient i eficaç. Per a això, hem avaluat les magnituds més rellevants del PAJ a
fi de verificar el compliment dels objectius que s’hi defineixen.
El PAPO estatal de 2018, concretament en el seu objectiu A, inclou indicadors per a avaluar
la millora de l’ocupabilitat i inserció dels menors de 30
anys. No obstant això, els components de l’objectiu
El PE no inclou objectius
estratègic A del PAPO esmentat, així com les variables
concrets ni indicadors
que els conformen, no estan inclosos ni configurats
referents als aturats
com a tals en el PE. Per tant, en aquest instrument de
menors de 30 anys
planificació de LABORA no s’inclouen objectius
concrets ni indicadors referents als aturats menors de 30 anys.
L’objectiu estratègic A del PAPO consisteix a “Millorar l’ocupabilitat i la inserció dels joves
menors de 30 anys que ni estudien ni treballen, impulsant el Sistema Nacional de Garantia
Juvenil a Espanya i donant compliment als compromisos adquirits amb la UE”. Aquest
objectiu disposa de quatre indicadors que hem analitzat per a valorar-lo a la Comunitat
Valenciana. Complementàriament a aquesta anàlisi, hem revisat les línies de subvenció
EMPUJU i EMJUCU (vegeu apèndix 6), les dues incloses en el PAJ i que donen suport a la
contractació de joves inscrits en la Garantia Juvenil.

Subobjectiu 3.1: S’estan complint els objectius assenyalats en el PAJ?
El PAJ planteja una estratègia central i integrada per a millorar l’ocupabilitat dels i de les
joves menors de 30 anys i majors de 16. El Pla enuncia uns objectius generals, merament
descriptius, que no estan quantificats ni pel que fa al temps a aconseguir-los ni en les
magnituds que cal aconseguir. El PAJ sí que inclou, no obstant això, una taula de resultats
previstos com a conseqüència de l’impacte estimat de les actuacions. Aquesta taula mostra
el nombre de beneficiaris directes de les actuacions, el nombre de participants que
completaran la intervenció i el nombre dels que obtinguen una oferta d’ocupació o
s’integren en el sistema educatiu. Hem d’assenyalar sobre aquest tema que no hem
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disposat d’informació per a verificar la raonabilitat d’aquests resultats previstos o esperats
amb el detall indicat en el PAJ.
El seguiment del PAJ que efectua LABORA es concreta en quatre informes trimestrals i un
informe anual de situació que inclouen profusa informació estadística sobre diversos
indicadors del pla, les principals magnituds del mercat laboral valencià per als joves, el
nombre de participants en accions formatives i de beneficiaris de diversos tipus d’ajudes,
així com el nombre d’accions d’inserció laboral duta a terme des del començament del pla.
Aquests informes de situació del PAJ quantifiquen tres objectius per al període 2016-2020:
la dotació pressupostària prevista per al PAJ, el nombre de beneficiaris i el de participants.
L’abast dels objectius marcats, la situació del PAJ corresponent al període 2016-2018 i el seu
grau de compliment es detalla en l’apartat 3, “Conclusions”.
En aquest context. a més dels indicadors de seguiment que s’han definit ja en l’àmbit
europeu (FSE, IEJ, GJ), s’ha de tindre en compte un altre tipus d’indicadors assenyalats en
el PAJ:
Indicador global
L’indicador global que millor pot identificar si el PAJ contribueix a atendre les singulars
dificultats d’accés dels joves al mercat de treball és la ràtio de la taxa de desocupació jove
davant de la taxa de desocupació general. Aquest indicador valora si la situació de
desocupació dels joves tendeix a convergir amb la general.
Indicadors generals


% NEETs: Taxa de joves que no es troben treballant ni immersos en els sistemes
formatiu o educatiu. El pla pretén també, a través de la millora de l’ocupabilitat i la
inserció laboral, reduir aquesta taxa en coherència amb l’evolució general de
l’economia.



% NEETs desocupats: Proporció de joves desocupats que no es troben treballant ni
immersos en els sistemes formatiu o educatiu.



% NEETs desocupats LD: Percentatge de joves desocupats/ades de llarga duració (més
d’un any desocupat) que no es troben treballant ni immersos en els sistemes formatiu
o educatiu. L’indicador mostraria el grau d’èxit de les actuacions dirigides a impedir
que la situació de desocupació dels joves i les joves s’allargue en el temps.

Els valors corresponents a aquests indicadors es detallen a continuació, així com la seua
evolució. L’indicador global amb perspectiva de gènere s’analitza en el subobjectiu 3.13 i
els indicadors generals en el subobjectiu 3.14.
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Quadre 32. Evolució dels indicadors del Pla Avalem Joves

2016 T2

Variació Inici
PAJ-2018

2017 T4

Taxa d’atur jove / taxa d’atur
general

1,63

0,10

1,66

1,73

0,07

Taxa de joves que ni treballen ni
estan en el sistema formatiu o
educatiu (% NEETs)

22,6

-3,2

20,7

19,4

-1,3

% NEETs en situació de
desocupació

65,1

-13,7

61,6

51,4

-10,2

% NEETs en situació de
desocupació de llarga duració

56,1

-27,6

41,5

28,5

-13,0

Indicador

Var. anual
2018 T4 2017-2018

Font: Informe anual de situació 2018 Pla Avalem Joves (pàg. 2).

L’indicador global del PAJ, la ràtio taxa d’atur jove / taxa d’atur general s’incrementa
lleugerament d’1,63 a 1,73 en el període analitzat.
Per a analitzar la ràtio cal observar com evolucionen el numerador i el denominador. Així,
mentre que la taxa d’atur general s’ha reduït un 32,9%, la taxa d’atur jove únicament
disminueix en un 27,9%. La disminució més lenta d’aquesta taxa jove fa que augmente
lleugerament l’indicador general del PAJ, per la qual cosa no s’aprecia una tendència a la
convergència.
Els indicadors generals tenen una evolució favorable, ja que tots disminueixen en el
període. La reducció dels NEETs en situació de desocupació de llarga duració és
significativa, 27,6 punts, així com la disminució de 10,2 punts dels NEETs en situació de
desocupació l’any 2018 (vegeu subobjectiu 3.14).

Subobjectiu 3.2: Com han evolucionat els principals indicadors del
mercat laboral amb la implantació del PAJ?
Les mesures del PAJ han contribuït, juntament amb la conjuntura econòmica existent en el
període analitzat i la resta de subjectes i circumstàncies intervinents en el mercat de treball,
a la millora dels indicadors del mercat laboral juvenil a la Comunitat Valenciana.
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Quadre 33. Taxes d’activitat, d’ocupació i atur de la població jove de la Comunitat
Valenciana per trams d’edat
Taxa d’activitat (%)

Taxa d’ocupació (%)

Franja d’edat

2016
T2

2017
T4

2018
T4

2016 2017
T2 T4

De 16 a 19 anys

17,9

19,1

14,4

5,8

De 20 a 24 anys

58,1

58,1

51,2

De 25 a 29 anys

85,3

87,5

Taxa jove general

57,5

58,2

Taxa d’atur (%)

2018
T4

2016
T2

2017
T4

2018
T4

10,1

7,2

67,5

47,3

50,0

33,4

36,2

36,2

42,4

37,7

29,3

82,4

63,8

70,5

66,4

25,2

19,5

19,4

52,3

37,5

41,7

39,2

34,8

28,3

25,1

Font: Estadístiques de l’EPA de l’INE; Informe anual de situació 2018 Pla Avalem Joves.

La reducció de la taxa d’activitat en el període analitzat és deguda a una disminució del
8% de la població activa jove (31,3 milers de persones) al costat del manteniment de la
població jove (únicament s’incrementa en un 1,2%, 8,5 milers de joves). Aquesta variació
està motivada per diversos factors: la menor taxa de natalitat, l’emigració de joves a
l’estranger, l’exercici de la paternitat o maternitat i l’eixida del mercat laboral per motius
d’estudis.
La taxa d’activitat s’incrementa amb l’edat, conseqüència lògica ja que els més joves estan
en període de formació. L’evolució de la taxa d’activitat en les franges de major edat podria
ser deguda, entre altres causes, a l’emigració dels titulats, que als efectes de les
estadístiques computarien com a població inactiva.
La taxa d’ocupació dels joves va incrementant-se amb l’edat, pel fet que van incorporantse al mercat de treball després del seu període de formació. El problema és la precarietat i
temporalitat de l’ocupació obtinguda.
La taxa d’ocupació és significativament superior a la mitjana per als joves entre 25 i 29 anys
en totes les dates analitzades (un 69,4% major en 2018), el període de formació ha conclòs
i han pogut obtindre una experiència que els manté en el mercat de treball. Això també es
reflecteix en les dades d’atur per franges d’edat.
Segons dades de l’EPA, s’observa una important millora en la taxa d’atur juvenil, que es
redueix en 9,7 punts des de l’inici del PAJ fins al final de 2018. No obstant això, hem d’incidir
en el fet que la taxa d’atur juvenil és molt superior a la
Milloria de la taxa d’atur
general en tot el període. En el quart trimestre de 2018
juvenil en reduir-se en 9,7
supera en el 76% la taxa d’atur de la Comunitat
punts
Valenciana.
No hem pogut obtindre informació sobre el nombre d’aturats joves de llarga duració –més
d’un any desocupat– que han aconseguit ocupació durant el PAJ.
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Subobjectiu 3.3: S’ha millorat l’ocupabilitat juvenil?
El terme ocupabilitat es defineix com el grau d’adaptabilitat que mostra una persona per a
aconseguir mantindre una ocupació, així com per a actualitzar les seues competències
professionals. Segons assenyala el PAJ, aquest terme s’usa amb freqüència amb una certa
arbitrarietat, atés que a vegades s’emfatitza la responsabilitat d’estar desocupat
exclusivament a factors personals, quan és obvi que aquesta situació està altament
condicionada per factors externs, sobretot en contextos de crisi (com la disponibilitat de
llocs de treball, condicions laborals, etc.).
No podem afirmar categòricament que s’ha millorat l’ocupabilitat amb el PAJ; no obstant
això, hem d’assenyalar que les mesures del PAJ dutes a terme per LABORA (entre les quals
s’inclou el POOJ) han contribuït, juntament amb la conjuntura econòmica existent en el
període analitzat, a la millora dels indicadors del mercat laboral juvenil a la Comunitat
Valenciana. D’acord amb l’EEAO 2017-2020 i amb el PAPO 2018, els serveis i programes
que despleguen els SPO hauran de complir cinc objectius estratègics. El primer és l’objectiu
estratègic A, “Millora de l’ocupabilitat dels joves”. Aquest objectiu promou activar i
millorar l’ocupabilitat dels joves, amb especial atenció als que presenten més deficiències
de formació i risc de precarietat laboral, per mitjà d’instruments com la Garantia Juvenil i la
coordinació amb el sistema educatiu.
L’objectiu estratègic A del PAPO consisteix a “Millorar l’ocupabilitat i la inserció dels joves
menors de 30 anys que ni estudien ni treballen, impulsant el Sistema Nacional de Garantia
Juvenil a Espanya i donant compliment als compromisos adquirits amb la UE”. Aquest
objectiu disposa de quatre indicadors que hem
27.939 joves, de 48.621
analitzat per a valorar-lo a la Comunitat Valenciana. A
demandants menors de 30 fi de valorar la millora de l’ocupabilitat, el PAPO 2018
anys beneficiaris del
intenta mesurar l’atenció proporcionada a les persones
Sistema Nacional de
beneficiàries del programa operatiu d’ocupació juvenil
Garantia Juvenil (SNGJ),
(POOJ) i la seua eficàcia, l’existència de planificació,
traçabilitat i aliances estratègiques per al
van obtindre un treball en
desenvolupament de la Garantia Juvenil, la
els 6 mesos següents
col·laboració amb el sistema educatiu i el grau de
compliment del compromís econòmic. La valoració d’aquest objectiu s’efectua calculant la
taxa d’inserció de les accions d’activació del POOJ.
Com a principal indicador de l’objectiu estratègic A, el resultat del PAPO 2018 mostra que
dels 48.621 joves demandants menors de 30 anys beneficiaris del Sistema Nacional de
Garantia Juvenil (SNGJ) en 2018, 27.939 van obtindre una ocupació en els sis mesos
següents a rebre l’atenció, la qual cosa ha suposat una taxa d’inserció del 57,5%.
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Subobjectiu 3.4: Les accions realitzades per LABORA afavoreixen
l’obtenció d’ocupació pels joves?
Las actuacions de LABORA no afecten la totalitat de la població jove, sinó que només es
focalitzen en els joves que s’han inscrit en LABORA i que tenen la condició de demandants
d’ocupació o desocupats. Per tant, encara que les actuacions de LABORA contribuïsquen a
millorar les xifres i taxes indicades, no podem concloure taxativament que siguen el resultat
directe de les polítiques actives desenvolupades per aquest organisme.
Hem analitzat les variacions que s’han produït en les magnituds següents en el col·lectiu
de joves: població activa (ocupada i desocupada), població inactiva, població aturada i
població ocupada jove de la Comunitat, segons les dades de l’EPA.
D’acord amb aquestes dades, se observa que la població activa en el col·lectiu de joves s’ha
reduït en 31,3 milers de persones i la població inactiva s’ha incrementat en 39,8 milers de
persones. L’any 2018, el 85,6% dels joves entre 16 i 19 anys estan inactius. No obstant això,
el que sembla especialment preocupant és la xifra de joves inactius entre 20 i 24 anys, ja
que pràcticament la meitat d’ells (el 48,8%) es troba en aquesta situació, i la taxa
d’inactivitat ha mostrat la seua tendència a l’alça durant el període en tots els grups (la
mitjana de l’increment se situa en 5,2%).
La població jove ocupada s’ha incrementat en el període en 14,7 milers de persones, la
qual cosa, a més del fet que la població total únicament ha augmentat en 8,5 milers de
joves, suposa una lleugera millora en l’ocupació que es tradueix en una variació positiva de
la taxa d’ocupació jove. Així mateix, la població aturada d’aquest col·lectiu s’ha vist reduïda
en 45,8 milers de persones.

Subobjectiu 3.5: Ha millorat la duració mitjana dels contractes?
L’anàlisi duta a terme ha posat de manifest que el nombre de contractes a joves s’ha
incrementat en 35.767 l’any 2018 respecte a 2017, i es
La majoria dels
totalitzen 766.260 contractes. No obstant això, s’observa
contractes són de
una alta temporalitat, ja que el 62,4% dels contractes
duració indeterminada
registrats l’any 2018 són contractes d’una duració inferior
o no superior al mes
o igual a 12 mesos, els contractes de duració
indeterminada (la majoria vinculats a un projecte o servei
concret de duració no determinada, però no a un contracte indefinit) representen el 37,4%
i els contractes amb duració superior a 12 mesos tenen una representació residual.
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Quadre 34. Contractes realitzats a joves en el període 2017-2018 segons la duració del
contracte
Nombre de contractes
Tipus de contracte

Variació anual

2017

2018

Total

%

TOTAL

730.493

766.260

35.767

4,9

Duració indeterminada

275.588

286.593

11.005

4,0

≤ 1 mes

274.127

284.704

10.577

3,9

> 1 mes i ≤ 3 mesos

102.194

109.108

6.914

6,8

> 3 mesos i ≤ 6 mesos

57.483

62.009

4.526

7,9

> 6 mesos i ≤ 12 mesos

19.672

21.910

2.238

11,4

1.429

1.936

507

35,5

> 12 mesos

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Informe anual de situació 2018 del Pla Avalem Joves.

Els contractes a joves registrats en 2016 van ascendir a 635.292, segons l’EPA, encara que
no es disposa d’informació sobre les característiques d’aquests.

Subobjectiu 3.6: És temporal i estacional l’ocupació dels joves
valencians?
La taxa de temporalitat dels joves supera el doble de la general durant el període 20162018, ja que la mitjana de la taxa de temporalitat se situa en el 28,6%, mentre que la
corresponent a la taxa juvenil arriba al 60,1%. Vegeu gràfic 37.
Segons dades de l’EPA, el període 2016-2018 s’ha caracteritzat per tindre una taxa de
temporalitat juvenil molt elevada, que s’incrementa des del segon trimestre de 2016 fins al
quart de 2017, per a disminuir a partir d’aquesta data, de manera que en el quart trimestre
de 2018 arriba al 57,3%.
Quadre 35. Evolució taxa de temporalitat dels joves
Taxa de temporalitat (%)

2016 T2

2017 T4

2018 T4

Var. 16-18

Joves

56,3

63,8

57,3

1,0

Homes joves

57,3

61,6

57,6

0,3

Dones joves

55,2

66,1

56,9

1,7

Joves 16-24 anys

67,8

76,9

70,2

2,4

Joves 25-29 anys

50,0

55,8

49,5

-0,5

Font: Dades de l’EPA de l’INE; Informe anual de situació 2018 del Pla Avalem Joves.

La taxa de temporalitat en les dones joves baixa 9,3 punts entre 2017 i 2018, davant dels
6,5 punts amb què disminueix la general. Per franges d’edat, entre els joves de 16 a 24 anys
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és on més disminueix la taxa de temporalitat (6,7 punts). A pesar d’aquesta reducció, la taxa
en els joves d’aquestes edats està molt per damunt de la mitjana (70,2%).
Per a comprovar si l’ocupació temporal creada està vinculada a l’estacionalitat de les
activitats econòmiques, analitzem l’evolució trimestral de les taxes de temporalitat i
parcialitat. Constatem que l’increment de la temporalitat es justifica en gran part per l’inici
de la temporada d’estiu en el sector turístic o amb l’increment de l’activitat comercial en
les campanyes de rebaixes.
Gràfic 40. Variació trimestral percentual de la taxa de temporalitat 2016-2018
5,5

4,4

-1,4

5,6

0,0

-0,5

-1,1

0,4

-0,5

-3,0
-5,0

1T

2T

3T
2016

4T

-5,3

1T

2T

3T

4T

1T

2017

2T

3T

4T

2018

Variació trimestral taxa temporalitat
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA de l’INE rebudes de LABORA.

Subobjectiu 3.7: L’ocupació a temps parcial és desitjada pels joves
valencians?
L’ocupació a temps parcial juvenil ha disminuït en 10,8 punts en el període analitzat. No
obstant això, la taxa continua sent elevada, tal com es mostra en el quadre següent.
Quadre 36. Evolució de la taxa de parcialitat dels joves
Taxa de parcialitat (%)

2016 T2 (%)

2017 T4 (%)

2018 T4 (%)

Var. 16-18

Joves

36,9

32,5

26,1

-10,8

Homes joves

33,1

23,9

19,7

-13,4

Dones joves

41,3

42,0

33,6

-7,7

Joves 16-24 anys

51,0

45,3

36,5

-14,5

Joves 25-29 anys

29,3

25,1

20,0

-9,3

Font: Dades de l’EPA de l’INE; Informe anual de situació 2018 del Pla Avalem Joves (pàg. 2).

La taxa de parcialitat de joves es redueix en 6,4 punts en 2018. Disminueix en major
proporció en les dones joves (8,4 punts) i en el col·lectiu de joves compresos entre 16 i 24
anys (8,8 punts). No obstant això, l’any 2018 la taxa de parcialitat en els col·lectius esmentats
continua estant per damunt de la mitjana dels joves.
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Gràfic 41. Evolució de 2013 a 2018, segons l’EPA, de la taxa de parcialitat no desitjada
dels joves a la Comunitat Valenciana

73,0%
71,4%
62,8%

63,2%

54,0%

53,3%

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Taxa parcialitat no desitjada < 30 anys
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA de l’INE rebudes de LABORA.

La taxa de parcialitat no desitjada és molt elevada, a pesar de la tendència a la baixa
observada en el gràfic.
Quadre 37. Evolució de la taxa de parcialitat no desitjada durant el període 2016-2018
(menors de 30 anys)
Taxa de parcialitat no desitjada (%)

2016 T2 (%)

2017 T4 (%)

2018 T4 (%)

Var. 16-18

Joves

63,2

54,0

53,3

-9,9

Homes joves

68,9

59,1

58,0

-10,9

Dones joves

58,2

50,8

50,0

-8,2

Joves 16-24 anys

53,3

44,3

50,0

-3,3

Joves 25-29 anys

72,5

64,1

56,8

-15,7

Font: Dades de l’EPA de l’INE; Informe anual de situació 2018 del Pla Avalem Joves (pàg. 2).

La taxa de parcialitat no desitjada de joves disminueix en 2018 lleugerament (0,7 punts). Es
redueix en una major proporció en els homes joves (1,1 punts) i en el col·lectiu de joves
compresos entre 25 i 29 anys (7,3 punts). No obstant això, en aquest any la taxa de
parcialitat no desitjada en els col·lectius esmentats continua estant per damunt de la
mitjana dels joves.

Subobjectiu 3.8: Ha disminuït la precarietat laboral dels joves?
Els indicadors que mesuren l’evolució de l’ocupació temporal i de l’ocupació a jornada
parcial (desitjada o no) en el període 2016-2018 posen de manifest un panorama pessimista
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per als joves: ocupacions temporals, jornades parcials no desitjades, estacionalitat, salaris
precaris, baixes expectatives de progrés, etc.
Quadre 38. Evolució d’alguns indicadors de precarietat laboral en joves
Taxes de temporalitat, parcialitat i
parcialitat no desitjada (%)

2016 T2 (%)

2017 T4 (%)

2018 T4 (%)

% var. inici
Avalem

Taxa de temporalitat

56,3

63,8

57,3

1,0

Taxa de parcialitat

36,9

32,5

26,1

-10,8

Taxa de parcialitat no desitjada

63,2

54,0

53,3

-9,9

Ocupació a temps parcial no desitjada /
població ocupada total

23,3

17,6

13,9

-9,4

Font: Dades de l’EPA de l’INE; Informe anual de situació 2018 del Pla Avalem Joves (pàg. 2).

En el quadre es pot observar que ha millorat la situació en reduir-se la taxa de parcialitat i
la parcialitat no desitjada en el període analitzat. En el cas de la temporalitat, l’augment
produït en 2017 es va veure compensat amb una reducció en 2018.
En 2018, segons l’EPA, el 57,3% dels joves assalariats tenien un contracte temporal. Si a això
afegim que, al voltant del 14% (26,1% sobre 53,3%) de la població jove ocupada total ha
acceptat una ocupació a temps parcial perquè no ha
Al voltant del 14% de la
trobat un treball a temps complet, el panorama laboral
població jove ocupada ha
és poc encoratjador.

acceptat un treball a temps
parcial perquè no ha
trobat un treball a temps
complet

El model de creixement econòmic actual ja ha
demostrat que, per si mateix, ni genera ocupació de
qualitat ni redueix substancialment els enormes nivells
de pobresa i desigualtat existents. El primer requereix
modificacions legals que acaben amb l’extens frau en la contractació i que erradiquen les
diferents fórmules de precarietat laboral. Per al segon és necessari augmentar la inversió
en les polítiques bàsiques de l’estat de benestar i elevar la seua eficiència. En aquest sentit,
s’ha de procurar l’accés a un treball digne a un major percentatge de la població, amb
repartiment del treball si és necessari i sense esperar
L’ocupació juvenil va
per a això l’efecte d’un creixement econòmic difícil
de mantindre. Cal no oblidar l’extensió de la
continuar sent temporal,
precarietat entre les persones que es troben en
estacional i precària
desocupació. El descens continuat de la taxa de
cobertura i l’existència de joves aturats de llarga duració fan necessari continuar ampliant,
de manera urgent, la protecció per desocupació, modificant els criteris d’accés a les
prestacions. És imprescindible complementar-la amb actuacions en el marc de les
polítiques actives d’ocupació públiques eficients i eficaces. En conclusió, l’ocupació va
continuar sent temporal, estacional i precària, la qual cosa torna a constatar un mercat
laboral fràgil i injust especialment per als joves valencians.

104

Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
Exercicis 2017-2018

Subobjectiu 3.9: Han trobat ocupació els joves que han sigut beneficiaris
de les accions de LABORA?
Serveis d’orientació o informació de LABORA
El nombre de demandants d’ocupació, menors de 30 anys, que han rebut algun servei
d’orientació o informació i que s’han ocupat durant els sis mesos següents varia entre el
39,8% i el 47,9%.
Quadre 39. Demandants d’ocupació joves que han trobat treball durant els sis mesos
posteriors a rebre un servei d’orientació o informació de LABORA
Nombre de demandants d’ocupació que durant els sis
mesos següents:
a) Han rebut algun servei d’orientació o informació i s’han
ocupat
b) Han trobat ocupació
Relació percentual (a/b)

2016

2017

2018

55.421

47.357

51.089

115.763

119.068

118.184

47,9

39,8

43,2

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

Serveis d’ocupació i formació
Segons l’Informe anual del PAJ 2018, dels 39.658 beneficiaris dels serveis d’ocupació i
formació (de maig de 2016 a 31 de desembre de
El 79,4% dels beneficiaris dels
2018), 31.494 han obtingut una ocupació en el
serveis d’ocupació i formació
període analitzat, és a dir, el 79,4%. L’estudi de
han obtingut un treball
DevStat35 per al període 2016-2018 conclou que,
en termes generals, les PAE analitzades han tingut
un impacte positiu tant en ocupabilitat com en duració dels contractes.
LABORA gestiona ofertes d’ocupació per mitjà de GVAJobs i altres accions per a
incrementar la participació en la intermediació laboral. Les dades d’aquesta intermediació
es refereixen a tota la població de la Comunitat Valenciana i no informen per franges d’edat,
per la qual cosa no hem pogut conéixer en quina mesura els joves valencians han trobat
ocupació gràcies a LABORA.

Subobjectiu 3.10: Han augmentat les accions d’ocupació, formació,
orientació i inserció el beneficiari de les quals és un jove menor de 30
anys?
El nombre de beneficiaris d’accions d’ocupació i formació a la Comunitat Valenciana menors
de 30 anys ha ascendit en el període 2016-2018 a 39.658 persones, de les quals 14.023 han

35

Informe realitzat per Devstat Servicios de Consultoría Estadística, SL denominat “Avaluació de
l’impacte de les polítiques actives d’ocupació a la Comunitat Valenciana” (període 2016-2018). Rebut
després de finalitzar el treball de camp.

105

Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
Exercicis 2017-2018

sigut destinatàries d’accions d’ocupació i 25.635 d’accions de formació. Segons l’Informe
anual del PAJ de 2018, de maig de 2016 a desembre de 2018 s’han realitzat 627.153 accions
d’inserció laboral a joves. No obstant això, no hem disposat d’informació sobre el nombre de
beneficiaris que corresponen a aquestes accions en els tres anys de vigència del pla.
Segons la memòria d’activitats de LABORA de 2018, s’han publicat convocatòries d’ajudes
d’ocupació i formació corresponents al PAJ, de maig de 2016 a desembre de 2018, per un
total de 235.884.920 euros. L’import de les ajudes concedides en aquest període és de
206.108.162 euros. La liquidació pressupostària no detalla l’execució de les diferents
accions relatives a les àrees d’Ocupació, Formació i Inserció incloses en el PAJ, per la qual
cosa no es pot analitzar el grau d’execució de cada una. Les línies de subvenció EMCUJU i
EMPUJU incloses en el PAJ han sigut objecte d’anàlisi en l’apèndix 6.

Subobjectiu 3.11: La millora del nivell formatiu influeix directament en la
millora d’ocupació dels joves?
Quadre 40. Nivell de formació dels aturats joves a la Comunitat Valenciana (milers de
persones)

Nivell de formació
dels joves C. V.

Abril

Variació inici
PAJ-201836

Desembre

Variació 2017-2018

2016

Total

%

2017

2018

Total

%

136,8

-45,9

-33,6

112,8

90,9

-21,9

-19,4

Fins a Primària

14,7

-9,0

-60,8

9,7

5,8

-3,9

-40,3

ESO

59,1

-19,8

-33,5

45,4

39,3

-6,1

-13,4

Batxiller

18,0

-3,1

-17,3

16,5

14,9

-1,7

-10,1

FP

20,0

-12,4

-61,7

16,6

7,7

-9

-53,9

Superior

25,0

-1,7

-6,8

24,6

23,3

-1,3

-5,4

Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades incloses en l’informe de l’EPA corresponent al quart trimestre de 2018.

La majoria de les persones joves aturades a la Comunitat Valenciana es troba entre les que
tenen un menor nivell d’estudis (Primària i ESO). En aquest col·lectiu, les taxes d’atur són
molt elevades i sempre superen la taxa mitjana total dels joves, tal com es mostra a
continuació.

36

S’analitza la variació, en milers de persones i en percentatge, produïda des de l’inici del PAJ (l’1 de
maig de 2016) fins al quart trimestre de 2018. La informació d’abril de 2016 ha servit com a base o
punt de partida per a comparar ràtios i/o indicadors.
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Quadre 41. Taxa d’atur de les persones joves segons el seu nivell de formació (%)

Nivell de formació
dels joves C. V.

Abril

Desembre

2016

Variació inici
PAJ-2018

2017

2018

% Variació
2017-2018

General

34,8

-9,7

28,3

25,1

-3,2

Fins a Primària

66,4

-37,8

44,8

28,6

-16,2

ESO

44,6

-3,7

36,0

40,8

4,9

Batxiller

37,8

-10,8

30,1

26,9

-3,1

FP

34,0

-19,6

28,1

14,4

-13,7

Superior

18,9

-1,9

18,0

17,0

-1,0

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA incloses en l’Informe anual de situació 2018 del Pla Avalem Joves
(pàg. 13).

Les dades descrites indiquen que els joves que disposen d’un nivell acadèmic d’FP o estudis
superiors tenen més probabilitat d’eixir de la situació
Els joves amb FP o estudis
de desocupació i trobar una ocupació en el mercat
superiors tenen més
laboral valencià. La incorporació al mercat de treball
probabilitat de trobar una
dels joves amb formació professional ha sigut
significativa, ja que ha disminuït la seua taxa d’atur
ocupació
un 19,6% i ha aconseguit la menor taxa d’atur per
nivell educatiu en 2018.

Subobjectiu 3.12: Augmenten els contractes indefinits i el nombre de
joves afiliats a la Seguretat Social?
Els contractes a joves s’han incrementat un 4,9% en 2018 respecte a 2017. Aquest augment
es xifra en el 5,8% en dones i el 4,1% per a homes. Per províncies, l’increment és del 6,5%
a Castelló, del 5,4% a València i del 3,4% a Alacant.
L’estructura de les modalitats de contractació no ha variat significativament en 2018, ja que
només el 8,9% dels contractes registrats per a joves són fixos, mentre que en 2017 eren el
7,9%. L’augment de la contractació fixa, fins i tot sent poc representativa, ha sigut molt
superior a la variació produïda en la temporal. En el quadre següent es mostra el nombre
de contractes a joves segons tipus de contracte, província i sexe.
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Quadre 42. Contractes a joves en el període 2017-2018
Var. anual
Comunitat Valenciana
Fixos

2017

2018

Total

%

57.555

68.254

10.699

18,6

Temporals

672.938

698.006

25.068

3,7

TOTAL

730.493

766.260

35.767

4,9

Homes

402.504

419.157

16.653

4,1

Dones

327.989

347.103

19.114

5,8

ALACANT

233.573

241.590

8.017

3,4

Homes

124.241

127.826

3.585

2,9

Dones

109.332

113.764

4.432

4,1

CASTELLÓ

85.924

91.467

5.543

6,5

Homes

47.965

51.323

3.358

7,0

Dones

37.959

40.144

2.185

5,8

VALÈNCIA

410.996

433.203

22.207

5,4

Homes

230.298

240.008

9.710

4,2

Dones

180.698

193.195

12.497

6,9

Font: Informe anual de situació 2018 del Pla Avalem Joves.

D’altra banda, tal com s’ha comentat en els subobjectius 3.5 i 3.6, la contractació es
caracteritza per una alta temporalitat.
Respecte a l’anàlisi de l’afiliació a la Seguretat Social, hem d’assenyalar que el nombre dels
joves afiliats augmenta en 2018 en un 5,6% respecte a l’any anterior i un 22,3% respecte a
l’inici del PAJ l’1 de maig de 2016 (increment lleugerament superior en les afiliacions de
dones, un 23,1%). A escala provincial, l’increment major del període es registra a València
(32,7%), a molta distància del produït a Alacant (7,1%).
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Quadre 43. Afiliacions a la Seguretat Social durant el període 2016-2018 (menors de 30
anys)

Comunitat
Valenciana

Abril

Variació inici
PAJ- 2018

Var. anual

2016

Total

%

Total

%

TOTAL

219.261

48.893

22,3

253.996

268.154

14.158

5,6

Homes

116.655

25.171

21,6

134.443

141.826

7.383

5,5

Dones

102.606

23.722

23,1

119.553

126.328

6.775

5,7

ALACANT

83.273

5.889

7,1

86.358

89.162

2.804

3,2

Homes

43.916

2.500

5,7

44.995

46.416

1.421

3,2

Dones

39.357

3.389

8,6

41.363

42.746

1.383

3,3

CASTELLÓ

26.338

7.123

27,0

31.548

33.461

1.913

6,1

Homes

14.295

4.150

29,0

17.373

18.445

1.072

6,2

Dones

12.043

2.973

24,7

14.175

15.016

841

5,9

109.650

35.881

32,7

136.090

145.531

9.441

6,9

Homes

58.444

18.521

31,7

72.075

76.965

4.890

6,8

Dones

51.206

17.360

33,9

64.015

68.566

4.551

7,1

VALÈNCIA

2017

2018

Font: Informe anual de situació 2018 del Pla Avalem Joves (pàg. 11).

Subobjectiu 3.13: S’ha ampliat la bretxa laboral entre homes i dones
joves?
La taxa d’atur d’homes i dones joves en el quart trimestre de 2018 era del 25,1%, i molt
superior a la taxa d’atur general, que ascendia al 14,3%. No obstant això, si analitzem la
ràtio taxa d’atur jove / taxa d’atur general observem diferències entre els dos sexes. La ràtio
total ascendeix a 1,73, la corresponent als homes és d’1,77, mentre que la del col·lectiu de
dones joves suposa l’1,68. Aquesta circumstància és deguda al fet que la taxa d’atur general
–al marge de l’edat– és superior en les dones que en els homes, mentre que en els joves
no varia tant la taxa en funció del sexe.37

37

Pàgina 2 de l’Informe anual 2018 PAJ.
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Quadre 44. Evolució de l’indicador global del PAJ amb perspectiva de gènere

Indicador

Variació inici
PAJ-2018

2016 T2

2017 T4

2018 T4 Var. anual

Ràtio taxa d’atur jove / taxa d’atur
general

1,63

0,10

1,66

1,73

0,07

Ràtio taxa d’atur home jove / taxa
d’atur general home

1,84

-0,07

1,90

1,77

-0,13

Ràtio taxa d’atur dona jove / taxa
d’atur general dona

1,44

0,24

1,41

1,68

0,27

Font: Informe anual de situació 2018 del Pla Avalem Joves.

Gràfic 42. Evolució taxa d’atur jove per sexe
35,2%
27,8%
25,1%

34,8%

34,4%
28,9%
25,1%

28,3%
25,1%
21,3%
16,8%
14,3%

Homes joves

Dones joves
2016 T2

Joves

2017 T4

General

2018 T4

Font: EPA de l’INE i Informe anual de situació 2018 del Pla Avalem Joves.

Quadre 45. Taxes de temporalitat, parcialitat i de parcialitat no desitjada en homes i
dones menors de 30 anys durant el període 2016-2018
Joves menors de 30 anys
2016 T2
(%)

Variació inici
PAJ-2018

2017 T4
(%)

2018 T4
(%)

Var. anual

Homes joves

57,3

0,3

61,6

57,6

-4,0

Dones joves

55,2

1,7

66,1

56,9

-9,2

Homes joves

33,1

-13,4

23,9

19,7

-4,2

Dones joves

41,3

-7,7

42,0

33,6

-8,4

Homes joves

68,9

-10,9

59,1

58,0

-1,1

Dones joves

58,2

-8,2

50,8

50,0

-0,8

Taxa de temporalitat

Taxa de parcialitat

Taxa de parcialitat no desitjada

Font: EPA de l’INE i Informe anual de situació 2018 del Pla Avalem Joves (pàg. 3).
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El col·lectiu dels joves menors de 30 anys mostra una alta taxa de temporalitat, ja
comentada en apartats anteriors, que s’incrementa des de l’inici del PAJ fins a final de 2017,
principalment en dones. No obstant això, es redueix durant 2018 i en major grau en el cas
de les dones.
La taxa de parcialitat mostra diferències entre dones i homes, ja que la pateixen en major
grau les dones. No obstant això, durant el període analitzat ha anat reduint-se gradualment.
La taxa de parcialitat no desitjada en el col·lectiu de joves, a pesar que s’ha reduït durant el
període analitzat, continua sent molt elevada i molt major en els homes.
Analitzant la taxa d’activitat amb perspectiva de gènere podem afirmar que la incipient
recuperació es fa a costa d’ampliar la bretxa laboral de gènere. Així, la reducció d’aquesta
taxa és més acusada en el col·lectiu de dones joves, i a més és inferior a la dels homes joves
i a la de la població activa total en tot el període.
Quadre 46. Taxa d’activitat en homes i dones menors de 30 anys
Joves menors de 30 anys
2016 T2
(%)

Variació inici
PAJ-2018

2017 T4
(%)

2018 T4
(%)

Var. anual

Homes joves < 30 anys

60,3

-5,1

59,3

55,2

-4,1

Dones joves < 30 anys

54,7

-5,4

57,0

49,3

-7,7

Joves < 30 anys

57,5

-5.2

58,2

52,3

-5,9

T activitat total general

59,6

-1,5

59,3

58,1

-1,2

Taxa d’activitat

Font: Informe anual de situació 2018 del Pla Avalem Joves (pàg. 3).

Subobjectiu 3.14: S’ha millorat la situació dels NEETs gràcies al PAJ?
El percentatge de joves NEETs ha experimentat una lleugera disminució de 3,2 punts des
que es va iniciar el PAJ. La taxa de NEETs dones és més elevada que la taxa general i la
d’homes joves. La variació a la baixa de la taxa de NEETs, des de l’inici del PAJ fins a 2018,
és major en el col·lectiu d’homes que en el percentatge general i quasi el triple de la
produïda en el col·lectiu de dones.
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Quadre 47. Evolució de la taxa de joves NEETs durant el període 2016-2018

2016 T2 (%)

Variació inici
PAJ-2018

2017 T4 (%)

2018 T4 (%)

% var.
anual

Total general

22,6

-3,2

20,7

19,4

-1,3

Dones

23,2

-1,6

20,9

21,6

0,7

Homes

21,9

-4,5

20,5

17,4

-3,1

Taxa NEETs

Font: Informe anual de situació 2018 del Pla Avalem Joves.

Hem constatat la reducció de la desocupació en el col·lectiu de joves NEETs i en aquells
amb desocupació de llarga duració (DLD).
Quadre 48. Percentatge de NEETs menors de 30 anys en situació de desocupació
% NEETs en situació de
desocupació

2016 T2
(%)

Variació inici
PAJ-2018

2017 T4
(%)

2018 T4
(%)

Var. anual

Total general

65,1

-13,7

61,6

51,4

-10,2

Dones

58,9

-14,7

59,1

44,2

-14,9

Homes

71,4

-11,4

64,1

60,0

-4,1

2016 T2
(%)

Variació inici
PAJ-2018

2017 T4
(%)

2018 T4
(%)

Var. anual

Total general

56,1

-27,6

41,5

28,5

-13,0

Dones

64,2

-34,0

39,8

30,2

-9,6

Homes

49,3

-22,4

43,0

26,9

-16,1

% NEETs en situació de
desocupació de llarga
duració (DLD)

Font: Informe anual de situació 2018 del Pla Avalem Joves (pàg. 2).

Important disminució dels
NEETs en situació de
desocupació i més
accentuada en els NEETs aturats de llarga duració

Els NEETs en situació de desocupació de llarga
duració experimenten una considerable reducció
de 27,6 punts des de l’inici del PAJ i en menor grau
també una disminució important dels NEETs en
situació de desocupació (13,7 punts). Així, en 2018
i continuant la tendència, les reduccions són
significatives, i arriben a 13 i 10,2 punts respectivament.
No obstant això, i a pesar de l’evolució positiva assenyalada, el col·lectiu de NEETs
pràcticament duplica la taxa d’atur dels joves menors de 30
anys en tot el període analitzat (34,8%, 28,3% i 25,1%, vegeu
La taxa d’atur en el
subobjectiu 3.2).
col·lectiu de NEETs

duplica la taxa
d’atur dels joves

Les dades per sexe posen de manifest que la taxa de dones
NEETs desocupades de llarga duració es redueix més de la
meitat mentre que en les joves NEETs desocupades la
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disminució és de 14,7 punts, un punt per damunt de la mitjana. D’acord amb les dades, la
bretxa laboral de gènere que hi havia a l’inici del període s’ha reduït en aquest col·lectiu.

Subobjectiu 3.15: S’han atés les necessitats especials en matèria
d’ocupació del col·lectiu de joves amb diversitat funcional?
El nombre de persones que pertanyen al col·lectiu de joves que són beneficiàries d’ajudes
de programes de diversitat funcional de la Subdirecció General d’Ocupació s’ha vist reduït
en un 4,8% des de l’inici del PAJ, i un 6,8% si comparem l’exercici 2018 amb el seu immediat
anterior.
Quadre 49. Persones beneficiàries d’ajudes de programes de diversitat funcional durant
el període 2016-2018
Nombre de persones beneficiàries d’ajudes de programes de
diversitat funcional

2016

2017

% var.
17-16

2018

% var.
18-17

% variació inici
PAJ-2018

1.137

1.294

13,8

1.136

-12,2

-0,1

403

289

-28,3

313

8,3

-22,3

Altres

72

63

-12,5

85

34,9

18,1

Totals

1.612

1.646

2,1

1.534

-6,8

-4,8

Tipus d’expedient
Centres especials ocupació subvenció
salarial
Centres especials ocupació amb suport

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

Hem constatat un increment en la incorporació al mercat laboral de joves amb diversitat
funcional en augmentar un 15,2% el nombre de contractes d’aquest col·lectiu des de l’inici
del PAJ. Els contractes fixos ascendeixen al 9,9% en 2017 i a l’11,7% en 2018, percentatges
superiors als realitzats a joves (7,9% en 2017 i 8,9% en 2018) (vegeu subobjectiu 3.12).
Quadre 50. Nombre total de contractes a persones joves discapacitades durant el
període 2016-2018
Nombre total de contractes
2016

% variació inici
PAJ-2018

2017

Contractes fixos a persones
discapacitades

147

-2,7

153

143

-6,5

Contractes a persones joves
discapacitades

1.253

15,2

1.453

1.443

-0,7

Percentatge contractes fixos

11,7

-1,8

10,5

9,9

-0.6

Contractes

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.
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No hem disposat de dades sobre nombre de desocupats amb diversitat ni sobre la població
activa que pertany a aquest col·lectiu, per la qual cosa no hem pogut analitzar la taxa d’atur
del col·lectiu ni la seua evolució.
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1. LÍNIES DE SUBVENCIÓ OBJECTE D’ANÀLISI
D’acord amb l’abast de l’auditoria (vegeu apartat 2), hem seleccionat per a la nostra anàlisi
dues línies de subvenció EMCUJU i EMPUJU del capítol 4 de la Direcció General d’Ocupació
i Formació de LABORA. El seu objecte és la contractació per les corporacions locals de joves
inscrits en Garantia Juvenil en règim de concurrència competitiva. Aquestes línies
s’emmarquen en l’àmbit del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POOJ) per al qual se
sol·licita finançament de l’FSE.
Les dades econòmiques d’aquestes línies, juntament amb els percentatges que representen,
beneficiaris i imports sobre el total, es mostren a continuació.
Quadre 51. Línies de subvenció EMCUJU i EMPUJU (milers d’euros)
2017

2018

Dotació
definitiva =
Convocatòria

Concedit

EMCUJU

28.000

27.647

--

EMPUJU

31.600

30.635

Total

59.600

58.282

147.395

--

ACTUACIÓ

Convocatòries
Avalem Joves cap. 4

Obligacions
Dotació
reconegudes
definitiva =
(1) Convocatòria

Total OR cap. 4
% revisat

Concedit

Obligacions
reconegudes
(1)

49.032

48.494

--

--

52.468

52.016

--

52.174

101.500

100.510

86.512

183.757

--

178.790
40,4

--

29,2

272.260
55,2

--

31,8

(1) No disponible informació detallada sobre les obligacions reconegudes de cada una de les actuacions ni del
conjunt de convocatòries del PAJ en els comptes anuals de 2017 i 2018. Només disponible informació conjunta
sobre les obligacions reconegudes de línia de subvenció que agrupa pressupostàriament les dues actuacions.
Font: Comptes anuals i Memòria d’activitats 2017 i 2018 de LABORA.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes són els ajuntaments, les mancomunitats i les diputacions
provincials de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms. Els
destinataris finals de les ajudes són persones joves entre 16 i 29 anys que figuren inscrites
en el fitxer de l’SNGJ (Sistema Nacional de Garantia Juvenil) en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries d’aquest sistema. En el cas d’EMCUJU, a
més han de comptar amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació
professional per a l’ocupació o pel sistema educatiu.
La contractació de les persones joves per part de les entitats beneficiàries es realitza després
de la resolució de concessió de la subvenció. Aquestes entitats efectuen les contractacions
a jornada completa amb una duració de set o dotze mesos.
Per a determinar la justificació de les despeses d’aquesta operació, LABORA ha utilitzat un
sistema de costos simplificats basat en un barem estàndard de costos unitaris (BECU),
detallat en la convocatòria d’ajuda. L’import de la subvenció per cada contracte es
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determina en funció del grup de cotització que corresponga a cada treballador i de la seua
duració.
Hem seleccionat per a la seua anàlisi una mostra d’expedients de les convocatòries de
l’exercici 2017, al no disposar de dades completes corresponents a 2018, de cada una de
les línies EMCUJU i EMPUJU, amb la finalitat d’avaluar l’eficiència, l’eficàcia i l’economia
d’aquestes subvencions, així com els beneficis obtinguts pels destinataris finals de les
subvencions.
El resultat de les accions de les línies s’analitza per LABORA sobre la base de tres
qüestionaris: inicial, final (a realitzar després de la participació en l’acció) i als sis mesos
d’haver finalitzat.
Els qüestionaris es posen a disposició dels joves per LABORA i és condició necessària per a
ser destinatari final de les ajudes emplenar el qüestionari inicial. Els altres dos qüestionaris
són voluntaris, i atés que inclouen algunes dades “delicades” personals fa que no sempre
s’emplenen.
Quadre 52. Ocupació que rep el suport de les línies de subvenció EMCUJU i EMPUJU38
Línia

Nom línia

EMCUJU

Contractació joves qualificats GJ

EMPUJU

Beneficiaris

Alacant

Castelló

València

4.163

1.178

572

2.413

Contractació joves GJ

4.566

1.486

598

2.482

Total destinataris finals

8.729

2.664

1.170

4.895

14.023

--

--

--

62,2

--

--

--

39.658

--

--

--

22,0

--

--

--

Beneficiaris d’accions d’ocupació
% revisat
Total beneficiaris del PAJ
% revisat
Font: Memòria activitats 2018.

2. LÍNIA SUBVENCIÓ EMCUJU: DESTINADA A LA CONTRACTACIÓ DE
JOVES QUALIFICATS INSCRITS EN GARANTIA JUVENIL PER
CORPORACIONS LOCALS
2.1. Detalls de la línia EMCUJU
L’objectiu de la línia és augmentar la contractació en pràctiques per part de les entitats
locals de persones joves qualificades no ocupades i no integrades en els sistemes
d’educació o formació. Les dades més significatives es mostren a continuació, per
províncies i sexes:

38

Detall del nombre de beneficiaris de les línies EMCUJU i EMPUJU des de l’inici del PAJ (1-5-16) a
31-12-18. Comparació amb els beneficiaris d’accions d’ocupació i amb els del PAJ en aquest període.
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Quadre 53. Dades per províncies línia EMCUJU. Exercicis 2017 i 2018

Nombre entitats
amb suport 2017

Persones
joves
contractades

Dones

Alacant

88

470

Castelló

87

València
Total

Província

Província

Homes

Import
concedit
(milers €)

Import
mitjà/
persona €

272

198

7.853

16.709

232

165

67

3.681

15.864

232

958

567

391

16.114

16.820

407

1.660

1.004

656

27.648

16.655

Nombre entitats Persones joves
amb suport 2018
contractades

Dones

Homes

Import
Import
concedit
mitjà/
(milers €) persona €

Alacant

105

708

436

272

14.965

21.137

Castelló

100

341

205

136

6.090

17.858

València

257

1.466

923

543

27.439

18.717

Total

462

2.515

1.564

951

48.494

19.282

Font: Memòria activitats 2017 i 2018.

2.2. Distribució dels imports de la línia EMCUJU en 2017
Quadre 54. Detall de la línia de subvenció EMCUJU en 2017
Distribució línia EMCUJU 2017
Data resol.

Concepte

Import

Ajuntaments

Diputacions

Mancomunitats

12/04/2017

Dotació inicial

15.000.000

11.000.000

2.000.000

2.000.000

13/06/2017

Dotació final

28.000.000

25.300.000

1.550.000

1.150.000

13/06/2017

Sol·licituds

27.850.404

25.209.826

1.521.960

1.118.618

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

2.3. Anàlisi dels expedients de la línia EMCUJU en 2017
El nombre total d’expedients corresponents a la línia EMCUJU de l’any 2017 és de 467, i
s’han subvencionat 407 entitats locals. La despesa total
La línia EMCUJU dona
justificada ascendeix a 24.804.946 euros.

suport a 407 entitats
locals amb 24.804.946 €
i contracta 1.660 joves

Les proves que hem realitzat sobre una mostra de 10
expedients que representen una despesa total justificada
de 7.567.047 euros i que correspon a 475 contractes
laborals, no han posat de manifest incidències significatives en el procediment seguit.
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2.4. Resultat de les accions de la línia EMCUJU en 2017
El contingut dels diversos qüestionaris emplenats pels beneficiaris de la subvenció ha posat
de manifest els aspectes següents:
Participants en accions de la línia EMCUJU 2017. Qüestionari inicial
El qüestionari inicial, emplenat per 1.481 destinataris finals, mostra les dades relatives a les
característiques dels participants en les accions de la
El 60,7 % dels
línia i permet obtindre algunes conclusions sobre la
seua execució. Dels 1.481 participants, el 60,7% són
participants són dones i
dones i el 39,3% homes. Respecte a la distribució per
el 24,7%, desocupats de
edats,
el 27,2% són menors de 25 anys i el 72,8% són
llarga duració
majors d’aquesta edat i menors de 30 anys. El 27% (400
persones) resideixen a Alacant, el 14,3% (211) a Castelló
i el 58,7% (870) a València. Els desocupats de llarga duració representen el 24,7% del
nombre total de participants en aquesta línia. Respecte al nivell d’estudis, el 27,0% dels
participants posseeix estudis d’FP de grau superior i equivalent, el 54,3% posseeix estudis
universitaris i el 18,7% restant té estudis de postsecundària o de nivells inferiors.
Qüestionari final
El nombre de participants que han contestat el qüestionari final, una vegada que han passat
quatre setmanes després de finalitzar les accions de la línia EMCUJU 2017, ha sigut de 898
persones, que representen el 60,6% del nombre de participants que van emplenar el
qüestionari inicial. La situació dels participants transcorregudes quatre setmanes des que
va finalitzar l’acció, i d’acord amb les contestacions dels 898 qüestionaris finals, es mostra
en el quadre següent:

119

Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
Exercicis 2017-2018

Quadre 55. Resultat de les accions de la línia EMCUJU 2017 segons el qüestionari final39

Nombre de
participants

Descripció

% sobre total qüestionaris
emplenats
Final (898)

Inicial (1.481)

Completen la intervenció subvencionada per la IOJ

788

87,8

53,2

Reben una oferta d’ocupació, educació contínua,
aprenentatge o període de pràctiques després de la
seua participació

561

62,5

37,9

S’integren en els sistemes d’educació o formació, que
obtenen una qualificació, o que obtenen una
ocupació, incloent-hi per compte propi, després de la
seua participació

494

55,0

33,4

S’han integrat en els sistemes d’educació o formació
després de la seua participació

265

29,5

17,9

Obtenen una qualificació després de la seua
participació

235

26,2

15,9

Obtenen una ocupació, incloent-hi per compte propi,
després de la seua participació

172

19,2

11,6

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

Com es desprén del quadre, els participants que
obtenen una ocupació, incloent-hi per compte propi,
ascendeixen, almenys, a l’11,6% dels participants
inicials. Així mateix, els participants que obtenen una
qualificació després de la seua participació
representen el 15,9% dels participants inicials. Uns
percentatges raonables tenint en compte que
aquesta línia ofereix treball temporal en ens públics
en els quals, a causa de la normativa de funció pública, és difícil la permanència del jove en
aquest o en altres llocs de treball de la mateixa administració.

Almenys l’11,6% dels
participants inicials
d’EMCUJU obtenen un
treball i el 15,9%, una
qualificació als quatre
mesos

Resultats del qüestionari final per al col·lectiu de desocupats de llarga duració
Els resultats obtinguts per aquest col·lectiu, segons el qüestionari final emplenat, han sigut
els següents.

39

Resultats no excloents. S’han elaborat els percentatges sobre els 898 qüestionaris finals emplenats
i sobre els 1.481 inicials rebuts per oferir informació més realista. Desconeixem què ha ocorregut amb
els que no han contestat aquest qüestionari final (no obligatori).
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Quadre 56. Resultats obtinguts pels desocupats de llarga duració després de la seua
participació en accions de la línia EMCUJU 2017, segons el qüestionari final

Total

% sobre nre.
participants DLD
inicials (366)

Participants desocupats de llarga duració que completen la
intervenció subvencionada per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil

201

54,9

Participants desocupats de llarga duració que reben una oferta
d’ocupació, educació contínua, aprenentatge o període de pràctiques
després de la seua participació

129

35,2

Participants desocupats de llarga duració que s’integren en els
sistemes d’educació o formació, que obtenen una qualificació, o que
obtenen una ocupació, incloent-hi per compte propi, després de la
seua participació

117

32,0

Descripció

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

Els percentatges del quadre anterior mostren uns resultats lleugerament inferiors als
obtinguts pels participants en les accions EMCUJU 2017 (vegeu quadre 55).
Qüestionari transcorreguts sis mesos de la participació en les accions de la línia
Els participants que van respondre a aquest qüestionari
voluntàriament van ascendir a 712, la qual cosa suposa el
48,1% dels participants que van emplenar el qüestionari
inicial. Els resultats del qüestionari mostren que, almenys,
el 18,8% dels participants inicials han obtingut una
ocupació, incloent-hi per compte propi, que millora
l’11,6% obtingut que es mostra en el qüestionari final.

Almenys el 18,8% dels
participants inicials
han obtingut un treball
als sis mesos
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Quadre 57. Resultat de les accions de la línia EMCUJU 2017 segons el qüestionari als sis
mesos després de la seua participació
% sobre total qüestionaris
emplenats
Descripció

Total

Als sis mesos (712)

Inicial (1.481)

Participants en educació contínua o
programes de formació que donen lloc a una
qualificació, un aprenentatge o un període de
pràctiques en el termini de sis mesos següents
a la seua participació

266

37,4

18,0

Participants ocupats en el termini de sis
mesos següents a la seua participació (inclou
empleats per compte propi)

278

39,0

18,8

Participants que treballen com a autònoms en
el termini de sis mesos següents a la seua
participació

38

5,3

2,6

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

3. LÍNIA DE SUBVENCIÓ EMPUJU: DESTINADA A LA CONTRACTACIÓ PER
CORPORACIONS LOCALS DE JOVES INSCRITS EN GARANTIA JUVENIL
3.1. Detalls de la línia EMPUJU
L’objectiu de la línia és augmentar la contractació per part de les entitats locals de persones
joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, a través de la
intermediació i dels incentius econòmics.
Els percentatges concedits per províncies es mantenen pràcticament similars en els exercicis
2017 i 2018. L’import, no obstant això, en difereix significativament, ja que el total concedit
passa de 30.635 a 52.016 milers d’euros, la qual cosa suposa un increment del 69,8%.
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Quadre 58. Dades per províncies línia EMPUJU. Exercicis 2017 i 2018

Nombre entitats
amb suport 2017

Persones
joves
contractades

Homes

Import
concedit
(milers €)

Import
mitjà/
persona €

Dones

Alacant

99

590

147

443

10.172

17.241

Castelló

95

250

111

139

4.196

16.785

València

245

958

332

626

16.267

16.980

Total

439

1.798

590

1.208

30.635

17.038

Nombre entitats
amb suport 2018

Persones
joves
contractades

Dones

Homes

Import
concedit
(milers €)

Import
mitjà/
persona

Alacant

105

900

365

535

17.479

19.421

Castelló

112

350

152

198

5.954

17.011

València

256

1.539

654

885

28.584

18.573

Total

473

2.789

1.171

1.618

52.016

18.650

Província

Província

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Memòria d’activitats 2017 i 2018 de LABORA.

3.2. Distribució dels imports de la línia EMPUJU en 2017
La distribució de la consignació de la línia EMPUJU en 2017, juntament amb l’import
sol·licitat per ajuntaments, diputacions i mancomunitats, es mostra a continuació:
Quadre 59. Detall de la línia de subvenció EMPUJU en 2017. Euros
Distribució
Data resol.

Operació

Import

Ajuntaments

Diputacions

Mancomunitats

20/04/2017

Dotació inicial

11.600.000

10.000.000

600.000

1.000.000

19/06/2017

Dotació final

31.600.000

30.150.000

550.000

900.000

19/06/2017

Sol·licituds

31.190.000

29.800.000

530.000

860.000

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

3.3. Anàlisi dels expedients de la línia EMPUJU 2017
El nombre total d’expedients corresponents a la línia EMPUJU de l’any 2017 és de 445, i
s’han subvencionat 439 entitats locals, per un
Amb la línia EMPUJU es
import de despesa total justificada de 26.958.164
dona suport a 439 entitats
euros.

locals per import de
26.958.164 € i es contracta
1.798 joves

Les proves que hem realitzat sobre una mostra de
10 expedients que representen una despesa total
justificada de 3.238.742 euros i que correspon a
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204 contractes laborals no han posat de manifest incidències significatives en el
procediment.

3.4. Resultat de les accions de la línia EMPUJU 2017
El contingut dels diversos qüestionaris emplenats pels beneficiaris de la subvenció ha posat
de manifest els aspectes següents.
Participants en accions de la línia EMPUJU 2017. Qüestionari inicial
El qüestionari inicial, emplenat per 1.656 destinataris finals, mostra les dades relatives a les
característiques dels participants en les accions de la línia i permet obtindre algunes
conclusions sobre la seua execució. Dels 1.656 participants que han emplenat el qüestionari
inicial, el 32,6% són dones i el 67,4% homes. Respecte a la distribució per edats, el 39,4%
són menors de 25 anys i la resta té fins a 30 anys. El
32,1% (531 persones) resideixen a Alacant, el 14,8%
El 67,4% són homes i el
(245) a Castelló i el 53,1% (880) a València. Els aturats
37,7%, desocupats de
de llarga duració representen el 37,7% del nombre
llarga duració
total de participants en la línia EMPUJU. Respecte al
nivell d’estudis, el 80,9% té estudis de postsecundària
o de nivells inferiors, el 8,3% posseeix estudis d’FP de grau superior i equivalent, i el 10,8%
restant posseeix estudis universitaris.
Qüestionari final
El nombre de participants que han contestat el qüestionari final ha sigut de 608 persones,
que representen el 36,7% del nombre de participants que van emplenar el qüestionari
inicial.
Com es desprén del quadre, els participants que obtenen una ocupació, incloent-hi per
compte propi, ascendeixen solament al 5,7% dels participants inicials. Així mateix, els
participants que obtenen una qualificació després de la seua participació representen el
9,6% dels participants inicials.
Un percentatge baix d’immersió en el mercat de treball, ja que només tenim constància
que 94 joves trobaran un treball després de la
Baix percentatge
finalització del contracte en l’entitat pública. Sembla
d’immersió en el mercat
més raonable el percentatge dels que han obtingut
una qualificació o s’han integrat en sistemes
de treball als quatre mesos
d’educació o formació després de la seua contractació
per l’entitat pública.
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Quadre 60. Resultat de les accions40 de la línia EMPUJU 2017 segons el qüestionari final
emplenat

Nombre de
participants

Descripció

% sobre total qüestionaris
emplenats
Final (608)

Inicial (1.656)

Completen la intervenció subvencionada per la IOJ

540

88,8

32,6

Reben una oferta d’ocupació, educació contínua,
aprenentatge o període de pràctiques després de
la seua participació

344

56,6

20,8

S’integren en els sistemes d’educació o formació,
que obtenen una qualificació, o que obtenen una
ocupació, incloent-hi per compte propi, després de
la seua participació

302

49,7

18,2

S’han integrat en els sistemes d’educació o
formació després de la seua participació

143

23,5

8,6

Obtenen una qualificació després de la seua
participació

159

26,2

9,6

94

15,5

5,7

Obtenen una ocupació, incloent-hi per compte
propi, després de la seua participació
Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

Col·lectiu de desocupats de llarga duració (DLD)
Cal esmentar que els percentatges referents al col·lectiu de desocupats de llarga duració
s’han calculat sobre el nombre total de persones d’aquest col·lectiu que han emplenat el
qüestionari inicial (624). Així mateix, s’ha de recalcar que en aquest col·lectiu els resultats
de les accions de la línia EMPUJU han sigut menys satisfactoris que els obtinguts en les
corresponents a les accions d’EMCUJU i lleugerament inferiors als generals de la línia
(vegeu quadre 61).

40

Resultats no excloents. S’han elaborat els percentatges sobre els 608 qüestionaris finals emplenats
i sobre els 1.656 inicials rebuts per oferir informació més realista. Desconeixem què ha ocorregut amb
els que no han contestat aquest qüestionari final (no obligatori).
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Quadre 61. Resultats obtinguts pels desocupats de llarga duració després de la seua
participació en accions de la línia EMPUJU 2017, segons el qüestionari final

Total

% sobre nre.
participants DLD
inicials (624)

Participants desocupats de llarga duració que completen la intervenció
subvencionada per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil

213

34,1

Participants desocupats de llarga duració que reben una oferta
d’ocupació, educació contínua, aprenentatge o període de pràctiques
després de la seua participació

122

19,6

Participants desocupats de llarga duració que s’integren en els sistemes
d’educació o formació, que obtenen una qualificació, o que obtenen una
ocupació, incloent-hi per compte propi, després de la seua participació

107

17,1

Descripció

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.

Qüestionari transcorreguts sis mesos de la participació en les accions de la línia
Només el 25,0% dels participants que van emplenar el qüestionari inicial van respondre a
aquest qüestionari voluntari (414). Segons els resultats
Almenys el 7,5 % dels
del qüestionari als sis mesos de la seua participació,
participants inicials han
podem afirmar que almenys el 7,5% dels participants
obtingut un treball
inicials han obtingut una ocupació, incloent-hi per
compte propi. Una dada que millora lleugerament el
5,7% obtingut en el qüestionari final encara que continua considerant-se baixa.
Quadre 62. Resultat de les accions de la línia EMPUJU 2017 segons el qüestionari als sis
mesos després de la seua participació
% sobre total qüestionaris
emplenats
Nombre de
participants

Als sis mesos (414)

Inicial (1.656)

Participants en educació contínua o programes de
formació que donen lloc a una qualificació, un
aprenentatge o un període de pràctiques en el
termini de sis mesos següents a la seua participació

134

32,4

8,1

Participants ocupats en el termini de sis mesos
següents a la seua participació (inclou ocupats per
compte propi)

125

30,2

7,5

Participants que treballen com a autònoms en el
termini de sis mesos següents a la seua participació

14

3,4

0,8

Descripció

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació rebuda de LABORA.
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveuen les seccions 1220 i 3200 del
Manual de fiscalització de la Sindicatura, es va remetre als gestors de l'entitat el document
de treball que recollia els principals aspectes de la fiscalització realitzada (objectiu i abast
de l'auditoria, conclusions, recomanacions, observacions i evidències obtingudes) una
vegada finalitzada la fase del treball de camp per a la seua anàlisi i perquè ens enviaren els
seus comentaris i observacions.
En l'esborrany de l'informe elaborat a partir del document de treball esmentat es van
recollir, quan era el cas, les observacions i es van efectuar les modificacions que la
Sindicatura va considerar oportunes, derivades de la fase a què adés s'ha fet referència.
Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985,
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de
Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta
institució pel qual va tindre coneixement de l’esborrany d’Informe, aquest es va trametre al
director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació per tal que hi formulara
les al·legacions que estimara convenients, per a la qual cosa el termini finalitzava l'1 de
febrer de 2021.
Dins del termini concedit, es van presentar al·legacions que s'inclouen en l'annex I d'aquest
informe.
Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent:
1.

Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.

2.

Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe.

En els annexos I i II s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat
que se n’ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara.
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APROVACIÓ DE L’INFORME
En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig,
de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim
Interior i dels programes anuals d’actuació de 2019 i 2020 d’aquesta institució, el Consell
de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 8 de febrer de 2021, va aprovar aquest
informe de fiscalització.
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ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE
FISCALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA OPERATIVA DE LABORA SERVICIO
VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN. EJERCICIOS 2017-2018
PRIMERA ALEGACIÓN
APARTADOS DEL BORRADOR DEL INFORME
-

2. PÁGINA 9, APARTADO 1, 2
3.1., PÁGINA 17, APARTADOS 1,2,5
3.1., PÁGINA 1, APARTADO 6
4.1., PÁGINA 39, APARTADOS a), e)
Apéndice 3, PÁGINA 53, Objetivo 1.
Apéndice 3, PÁGINA 69, Objetivo 2.
Apéndice 3, PÁGINA 98, Objetivo 3.

CONTENIDO DE LA ALEGACIÓN
En el año 2016 se elaboró el Plan Estratégico (PE) de LABORA para el periodo
2016-2022. En el documento en el que se plasma este PE se establecen las fases
de elaboración del mismo y se especifica la necesidad de realizar una
EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO que permita actualizarlo (si procede). Como se
dice en el propio documento del PE: “En cualquier caso, es importante reseñar
que este, no es un documento cerrado, sino que se concibe como un documento
abierto y dinámico, que debería reforzarse y complementarse periódicamente.”
Una vez transcurridos los tres primeros años (2016 a 2018) desde el inicio del PE
(casi la mitad de la vigencia del PE), en 2019, desde el propio organismo LABORA,
se vio necesario realizar un diagnóstico de la situación y una evaluación de
seguimiento del PE 2016-2022 referido al periodo de 2016 a 2018.
Es por eso que, se realizó la convocatoria de un contrato menor de asistencia
técnica para la evaluación intermedia del Plan Estratégico 2016-2022 de
LABORA. El objeto del mismo era la elaboración de un “DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL y la EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO del Plan Estratégico de
LABORA de 2016-2022, referido al periodo de 2016 a 2018”.
Para la realización de estas tareas, se requería la contratación de expertos ajenos
a la propia organización de LABORA, lo que redundaría en una mejor calidad
técnica de los trabajos a realizar, y una mayor credibilidad para estos procesos.
Finalmente, en julio de 2019, la adjudicación se realizó a la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV) y los resultados de sus trabajos se plasmaron en
los entregables recepcionados en LABORA y puestos a disposición de la
Sindicatura de Cuentas para esta auditoría operativa.
A partir de las conclusiones de aquel informe (muchas de las cuales han sido
confirmadas en la propia auditoría operativa de la Sindicatura de Cuentas) se
inició, a principios de 2020, un proceso interno de actualización del PE 2016-2022
dentro de LABORA aún no concluido, debido fundamentalmente a la inevitable
modificación del calendario por las prioridades impuestas por la pandemia de
COVID sobrevenida a partir de marzo de 2020.
1

En este proceso está siendo coordinado por la Subdirección General de
Estrategia y Modernización, si bien implica a todas las Direcciones y
Subdirecciones Generales del organismo.
El objetivo de estos trabajos tiene como misión fundamental actualizar el Plan
Estratégico vigente mejorando su definición, despliegue y mecanismos de
evaluación de los objetivos, programas y actuaciones incluidas en el mismo. Para
ello se ha iniciado un proceso de revisión de la estructura formal del mismo que
conlleva la elaboración de matrices de vinculación entre los elementos del
mismo así como la creación de fichas para la completa definición de los
elementos que integran los objetivos, programas, planes de acción e
indicadores.
Todo ello sin olvidar la revisión de los retos estratégicos hacia los cuales LABORA
va a enfocar (y ya está enfocando) su estrategia para el periodo restante.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA ALEGACIÓN
Como se ha mencionado en el contenido de la alegación, los informes con las
conclusiones alcanzadas en la asistencia técnica contratada ya fueron puestos a
disposición de la Sindicatura de Cuentas por parte de LABORA.
Se incluye a continuación los modelos de fichas que se están trabajando
actualmente en LABORA como muestra del proceso de actualización iniciado a
partir de las conclusiones y recomendaciones de la UPV.
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4

5

6

SEGUNDA ALEGACIÓN
APARTADOS DEL BORRADOR DEL INFORME
-

3.1., PÁGINA 17, APARTADOS 3, 4, 5, 12
Apéndice 3, PÁGINA 58, Subobjetivo 1.4.

CONTENIDO DE LA ALEGACIÓN
Dada la especial configuración y el sistema de provisión de ayudas al empleo y la
formación que conllevan las políticas activas de empleo (PAE), el desarrollo de
las mismas implican en muchos casos una plurianualidad que dificulta su
seguimiento a partir de los documentos contables anuales referidos a un
ejercicio en concreto.
Detectada la necesidad por parte de la dirección de LABORA de poder contar en
la organización con un cuadro de mandos en el que de forma gráfica e intuitiva
se pudiera conocer el estado de ejecución de los distintos proyectos que se
llevan a cabo en LABORA, a lo largo del primer semestre de 2019 se construyó el
Cuadro de Mandos de Seguimiento de Proyectos.
Este cuadro de mandos, puesto a disposición de los técnicos de la Sindicatura de
Cuentas en su día por LABORA, permite conocer para cada programa de ayudas
el grado de ejecución del mismo, independientemente del ejercicio o ejercicios
en que finalmente se desarrollen las distintas fases contables.
Para ello se acuerda que el proyecto o expediente se asigna al ejercicio en el cual
se genera su RA, que coincidirá con el ejercicio contable del mismo, y,
posteriormente los distintos documentos AD, OK así como los documentos de
tesorería vinculados en la fase de pagos se asignarán a ese proyecto
independientemente del ejercicio en que se realicen. De esta manera es posible
conocer el grado de ejecución de cada ayuda o expediente de forma directa sin
las dificultades que entraña la asignación del documento contable a un
presupuesto u otro.
La fuente de información de los importes de las distintas fases de la vida del
expediente proviene de la gestión de expedientes en la aplicación SUGUS y
complementariamente de su tramitación en RESET.
En función de este Cuadro de Mandos y con las precisiones metodológicas
expuestas, el grado de ejecución1 de los expedientes de ayuda iniciados en 2017
es del 86,9% (238M/274M) y para los iniciados den 2018 dicho porcentaje
alcanza el 90,8% (277M/305M), como se puede observar en las siguientes salidas
del cuadro de mandos:

1 Medido como el importe concedido (fase AD) sobre el importe objetivo (importe de los RA correspondientes).

7

Por lo tanto, desde LABORA no se considera ajustada a la realidad la afirmación
de que “se ha observado ineficacia en el grado de ejecución del presupuesto”.
Se considera que se debería haber realizado una aproximación desde el enfoque
8

contemplado en el cuadro de mando de expedientes, el cual se puso a
disposición de la Sindicatura, para complementar los resultados ofrecidos por la
contabilidad presupuestaria.
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ D’AUDITORIA OPERATIVA DE LABORA
SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ. EXERCICIS DE 2017-2018
Per mitjà d’un escrit de data 1 de febrer de 2021 de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i
Formació es van remetre les al·legacions a l'esborrany de l'Informe esmentat i respecte a
aquestes s'assenyala el que segueix:

Primera al·legació
Apartats de l'esborrany de l'Informe


2, apartat 1, 2



3.1, apartats 1, 2, 5



3.1, apartat 6



4.1, apartats a, e



Apèndix 3, objectiu 1



Apèndix 3, objectiu 2



Apèndix 3, objectiu 3

Comentaris
Indiquen que el Pla Estratègic (PE) 2016-2022 és un document obert i dinàmic, que hauria
de reforçar-se i complementar-se periòdicament. Per això, al juliol de 2019, LABORA
adjudica un contracte menor a fi d'elaborar un diagnòstic de la situació i l'avaluació de
seguiment del PE.
El 24 de febrer de 2020, després d'haver finalitzat el treball de camp, se'ns remet l'Informe
executiu d'avaluació del PE elaborat per la UPV i que ha sigut esmentat en el nostre
esborrany de l'Informe.
Així mateix, assenyalen que han iniciat un procés intern d'actualització del PE vigent per a
millorar-ne la definició, desplegament i mecanismes d'avaluació dels objectius, programes
i actuacions que s’hi inclouen. Confirmen, per tant, la necessitat d'actualitzar i completar el
PE seguint les recomanacions emeses en el nostre esborrany de l'Informe.
Conseqüències en l'Informe
Afegir en l'apartat 3.1.1, “Conclusions”, el paràgraf següent:
“En al·legacions, LABORA ens assenyala que ha iniciat un procés intern d'actualització del
PE 2016-2022. El seu objectiu és millorar la definició, desplegament i mecanismes
d'avaluació dels objectius, programes i actuacions incloses en aquest pla.”
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Segona al·legació
Apartats de l'esborrany de l'Informe


3.1, apartats 3, 4, 5, 12



Apèndix 3, subobjectiu 1.5.

Comentaris
Tal com assenyala l'al·legació, el quadre de comandaments permet conéixer per a cada
programa d'ajudes el grau d'execució d'aquest, independentment de l'exercici o exercicis
en què finalment es desenvolupen les diferents fases comptables. És a dir, mostra imports
acumulats –a data de consulta– d'un conjunt d'expedients iniciats en un any determinat
però la gestió dels quals implica generalment plurianualitat.
Així, les dades remeses en al·legacions no mostren el grau d'execució pressupostària al
tancament dels exercicis 2017 i 2018, dates d'elaboració dels comptes anuals, font de les
nostres conclusions.
Les afirmacions sobre la ineficàcia en el grau d'execució del pressupost es basen, com no
podia ser d'una altra manera, en la informació inclosa en els comptes anuals retuts per
LABORA. No obstant això, s'assenyala també en l'esborrany de l'Informe que “la tramitació
de subvencions i la realització dels cursos de formació que, en alguns casos, no finalitzen
en un exercici pressupostari poden influir en els graus d'execució i compliment
pressupostari”.
Conseqüències en l'Informe

No modificar l'Informe.

3

