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El Govern presenta un pla rècord en polítiques 
d’ocupació i formació per beneficiar a 500.000 
persones 
 
El pla afavorirà la contractació de fins a 25.000 joves; 25.000 persones 
majors de 45 anys i 15.000 dones, famílies monomarentals i majors de 55 
anys 
 
Es destinaran 917 milions d’euros en polítiques actives d’ocupació durant el 
2021, la xifra més alta de la història 
 
 
El Departament d’Empresa i Treball destina aquest any 917 milions d’euros a un 
pla rècord en matèria de polítiques actives d’ocupació per superar l’impacte de la 
Covid-19 en el mercat laboral, recuperar el més aviat possible els llocs de treball 
perduts per la pandèmia, millorar la formació i reforçar els sectors que es troben 
en plena reconversió. Els programes beneficiaran 496.802 persones, 
especialment d’aquells sectors amb més dificultats per accedir al món laboral. 
 
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho ha anunciat aquest matí en un 
acte a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú on ha 
comparegut amb el conseller, Roger Torrent, acompanyats per l’equip de la 
secretaria de Treball del Departament. 
 
Els 917 milions que es destinen enguany són la inversió més elevada de la 
història en mesures d’estímul del mercat de treball i suposen un increment del 
72% respecte al pressupost destinat a polítiques actives d’ocupació el 2020 (un 
any excepcional marcat per la irrupció de la pandèmia de la Covid-19). 
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Persones beneficiàries 
El pla inclou ajudes a partir de 5.000 euros per empresa per un any de 
contractació i compromís de manteniment d’ocupació d’una persona jove, amb 
l’objectiu d’afavorir la contractació de fins a 25.000 joves. 
 
També s’impulsaran ajuts a la contractació i formació de persones de més de 45 
anys amb ajuts a empreses per potenciar la contractació de fins a 25.000 
persones aturades i inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, i recursos  per a 
15.000 contractes i formació per a dones joves, famílies monomarentals i més 
grans de 55 anys. 
 
La dotació econòmica del pla de recuperació i millora de l’ocupabilitat es tradueix 
també en el gran nombre de persones beneficiàries de les polítiques actives 
d’ocupació, que s’estima que seran 496.802. 
 
En xifres absolutes, fins a 263.000 dones seran beneficiàries del pla, un 80% més 
que fa un any. A més, el Departament d’Empresa i Treball ha incidit en les 
polítiques per a joves (111.989 amb un increment del 70%), les persones majors 
de 45 anys (98.465) i les persones amb discapacitat (65.605). 
 
Ajuts directes 
Al pressupost per a polítiques actives també cal afegir 519 milions més que es 
distribueixen en ajuts directes a autònoms i treballadors en ERTO, situant la 
inversió global durant el 2021 en 1.436 milions d’euros. L’objectiu d’aquesta 
mobilització de recursos sense precedents és impulsar les polítiques d’ocupació 
com el millor instrument per enfortir la cohesió social i resoldre els dèficits 
estructurals. 
 
El conjunt d’actuacions de polítiques actives s’impulsaran a través del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, la direcció general d’Economia Social i Solidària, 
Tercer Sector i Cooperatives, i la direcció general de Relacions Laborals, Treball 
Autònom, Seguretat i Salut Laboral. 
 
Els 917 milions d’euros permetran finançar tots els programes que inclouen 
actuacions d’orientació laboral, formació, ajuts a la contractació, acompanyament 
a la inserció, desenvolupament econòmic local, l’impuls de l’economia social i el 
cooperativime, entre d’altres. Destaca de manera important la partida destinada al 
foment de l’ocupació (305 milions d’euros) així com tot el paquet d’actuacions en 
l’àmbit de formació tant per a persones ocupades com desocupades (amb un 
pressupost de 202 milions d’euros). 
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La distribució dels diners pel que fa d’aquest pla d’actuació pel que fa a les 
actuacions que s’hi desenvoluparan és el següent: 
 

Polítiques Actives d’Ocupació Pressupost 

Foment de l’ocupació 305,7 MEUR 

Actuacions per a la diversitat (CETs, persones amb 
discapacitat...) 

 
138,7 MEUR 

FP per a l’ocupació (persones aturades) 110,9 MEUR 

FP per a l’ocupacíó (persones ocupades) 91,4 MEUR 

Desenvolupament econòmic local 46,6 MEUR 

Economia Social 41,5 MEUR 

Orientació professional 40,7 MEUR 

Treball autònom i relacions laborals 12,8 MEUR 

Mobilitat laboral 2,1 MEUR 

Fons europeus per a la resiliència i recuperació  126,6 MEUR 

Total 917 MEUR 

  

Ajuts directes  

Persones treballadores autònomes o en ERTO 519 MEUR 

  

Total 1.436 MEUR 

 
 
 
Dijous, 1 de juliol de 2021  


