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2,4 milions de persones porten més de 
dos anys en situació d’atur a Espanya 

 
 

 Avui s’ha celebrat la jornada internacional “L’efectivitat de les Polítiques Actives 
d’Ocupació, a debat”, al Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” i ha comptat 
amb la presència d’experts en economia laboral que han analitzat tant el mercat 
laboral al nostre país com l’efectivitat de les polítiques actives d’ocupació que 
s’estan portant a terme.  
 

 Un total de 5,4 milions de persones es troba en situació d’atur, el que representa 
el 24% de la població. Els col·lectius més afectats per la crisi són, per una banda, 
els aturats de més de 45 anys, ja que gairebé 1,8 milions de persones d’aquest 
col·lectiu es troben en aquesta situació, el que suposa un 32% del total d’aturats, 
segons afirma Sara de la Rica. L’altre col·lectiu afectat són els joves, ja que 
segons Marcel Jansen (Universidad Autónoma de Madrid), “una de cada sis 
persones que es troba a l’atur forma part d’aquest segon grup”.   

 
 Ivàlua, consorci públic que promociona l’avaluació de les polítiques públiques a 

Catalunya, organitza aquest acte amb el suport del Palau Macaya de l’Obra Social 
”la Caixa”, tot un think tank que pretén erigir-se com a centre de coneixement i 
pensament en el món acadèmic i professional. 
 
 
 

Barcelona, 9 desembre del 2014-. L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 
(Ivàlua), consorci públic que té com a missió la promoció de l’avaluació de les polítiques 
públiques a Catalunya, ha celebrat avui la Jornada Internacional “L’efectivitat de les 
polítiques actives d’ocupació a debat”. Amb el suport del Palau Macaya de l’Obra Social 
”la Caixa”, la jornada ha comptat amb la presència de diferents experts en l’àmbit 
d’economia  nacionals i internacionals.  
 
Frederic Udina, president d’Ivàlua i director de l’Idescat ha inaugurat la sessió, qui ha 
destacat la importància de comptar amb Polítiques Actives d’Ocupació (PAO) efectives i ha 
presentat al secretari d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Joan Aregio. 
Aregio ha comentat que les PAO es troben al nucli de les preocupacions dels ciutadans i 
ha destacat que “si bé s’han fet moltes coses en aquest àmbit, queda un camí molt llarg 
per recórrer”. En aquest sentit el secretari d’Ocupació ha comentat que actualment la Llei 
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del Sistema d’Ocupació es troba al Parlament i que aquesta llei inclou l’obligatorietat 
d’avaluar les PAO, una acció que el govern català ja està posant en pràctica i amb la qual 
s’espera avançar durant el proper any. Josep Ollé, director del Palau Macaya de l’Obra 
Social ”la Caixa”, per la seva banda, ha expressat la seva satisfacció d’acollir al Palau 
actes de reflexió i pensament com aquesta Jornada, que poden ajudar “a crear nous 
models que millorin l’efectivitat de les polítiques actives d’ocupació”.  
  
Taxa de sortida de l’atur 
 
Marcel Jansen (Universidad Autónoma de Madrid) i Jochen Kluve (Humboldt Universitat – 
Berlin), moderats per Jaume García (Universitat Pompeu Fabra), han parlat sobre el 
context general de les PAO. Jaume García ha assegurat que actualment el 24% de la 
població es troba en situació d’atur. Jansen ha valorat les “taxes de sortida” de la 
situació d’atur i ha destacat que més enllà dels dos anys en situació d’atur, el nivell de taxa 
de sortida és d’un 10%, una dada que pels afectats que es troben en el col·lectiu de 
“qualificació baixa” es redueix fins el 5%. De la mateixa manera, l’economista ha 
argumentat que actualment hi ha aproximadament 3,5 milions de persones que porten 
més d’un any a l’atur i 2,4 milions d’aturats porten més de dos anys en aquesta 
situació, temps que dificulta greument la seva inserció laboral. Amb taxes de sortida tan 
baixes, els aturats de llarga durada podrien trigar, de mitjana, de 2,5 a 5 anys més per 
trobar feina. Segons sembla, convertir-se en un autònom no és una sortida fàcil, ja que 
entre els aturats que porten menys d’un any inactius només un 3% s’han fet autònoms.  
 
Seguidament, Dan Finn (University of Portsmouth – Regne Unit) i Miquel Àngel Alegre 
(analista d’Ivàlua) han exposat les noves tendències en la provisió de les PAO, moderats 
per Lorenzo di Pietro (Barcelona Activa). Finn ha explicat l’externalització dels serveis de 
prestació per a les persones aturades, explicant els models de col.laboració públic-privat a 
a Austràlia, EUA, Holanda, Regne Unit i Alemanya, i ha analitzat els models de gestió de 
contractes laborals d’èxit. Alegre, per la seva banda, ha explicat el programa d’avaluació 
que Ivàlua ha fet conjuntament amb Barcelona Activa, el qual des del 2012 analitza 
l’efectivitat dels programes d’Orientació i Recerca de feina que es fan des de 
Barcelona Activa. Amb una anàlisi general, l’analista d’Ivàlua ha comentat que “a 
Espanya el pes relatiu de la despesa en serveis i orientació laboral és molt inferior al 
conjunt de la UE-28”. Després d’explicar el mètode d’anàlisi que s’està utilitzant, Alegre ha 
assegurat que, segons els resultats recollits fins el moment, basats en l’evidència, “sembla 
raonable apostar per aquest tipus de programes”.   
 
5,4 milions d’aturats 
 
Després de la pausa del migdia, Florentino Felgueroso (Universidad de Oviedo) i Sara de 
la Rica (Universidad del País Vasco) han repassat assignatures pendents del nostre 
govern, com ara la reforma de la formació ocupacional i la inserció dels aturats de més de 
45 anys d’edat; taula que ha moderat Raúl Ramos (Universitat de Barcelona). Felgueroso 
ha facilitat dades sobre els pressupostos de l’Estat i, més específicament sobre el retall del 
finançament de les PAO, del qual s’extreu que si bé l’any 2011 es van destinar gairebé 
2.895 milions d’euros a la formació per a l’ocupació, l’any 2014 aquesta quantitat ha estat 
de 1.895 milions d’euros disminuint el pressupost en un 34,5%. . Felgueroso també ha 
assegurat que els pressupostos dedicats a les PAO han disminuït un 46,3% respecte el 
2011. . Per l’expert en economia, la situació d’Espanya “és d’opacitat de les dades i no hi 
ha definit un perfil dels aturats, a més de tenir una escassa ordenació de cursos de 
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formació o plans de formació”. D’altra banda, Sara de la Rica ha assegurat que el paper de 
les PAO en el col·lectiu de les persones en atur de més de 45 anys és essencial, ja que 
estem parlant d’un grup amb especials dificultats d’inserció. De la Rica ha explicat que a 
Espanya s’han registrat un total de 5,4 milions de persones en atur (tres vegades més 
que el número registrat abans de la crisi). Del total d’aturats, gairebé 1,8 milions són 
persones majors de 45 anys, el que suposa un 32% del total. El seu perfil són homes, caps 
de família i més del 50% porten més de dos anys a l’atur. L’acadèmica també ha alertat 
que el nombre d’aturats majors de 45 anys s’ha multiplicat per quatre durant la crisi, 
el que posa en relleu que els programes que s’engeguin han d’estar més orientats a 
aquests col.lectiu. 
 
I, per finalitzar, Steffen Künn i Alexander Spermann (Iza-Institutte for the Study Of Labour – 
Bonn, Alemanya), moderats pel president d’Ivàlua i director de l’Idescat, Frederic Udina,  
han parlat sobre l’ús dels registres administratius per avaluar les PAO, tot exposant com a 
exemple l’experiència alemanya que fa més de 15 anys que posa al servei dels 
investigadors les dades administratives sobre ocupació.  
 
Avaluar abans d’actuar 
 
Ivàlua és un organisme que promou l’avaluació com un procés dinàmic orientat a 
generar evidències sobre l’efectivitat de les polítiques i programes públics, que 
serveixin de base per a la innovació i la millora continuada. Així, es tracta d’aconseguir que 
l’avaluació s’incorpori a l’actuació habitual de les administracions públiques i d’entitats del 
tercer sector; i que aquesta avaluació es realitzi de forma sistemàtica i rigorosa. Respecte 
els resultats, es busca que s’utilitzin de forma efectiva i verificable, per part dels càrrecs 
electes, directius i gestors dels programes. El centre que ha acollit aquesta iniciativa és El 
Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, un espai de reflexió i coneixement, que va 
reobrir les seves portes al 2012 i que està especialitzat en acollir i donar suport a debats, 
diàlegs i conferències que versen sobre temes de medi ambient, sostenibilitat, pensament, 
política, economia i societat, entre d’altres temes. Tot un think tank que pretén convertir-se 
en un referent intel·lectual pel món acadèmic i professional.  
 
 
FOTO: MG_6733.JPG – d’Esquerra a dreta: El secretari del Servei d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, 
Joan Aregio, el president d’Ivàlua, Frederic Udina i el director del Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, 
Josep Ollé.  

 
 
  

 
Per concertar entrevistes prèvies amb els ponents, contactar amb: 

Gabinet de Premsa d’Ivàlua: 
 

Esther Lopera – 685.99.04.60 - elopera@la-chincheta.com 
Sílvia Rodríguez – 691.35.85.24 – srodriguez@la-chincheta.com 

Més informació: 
www.ivalua.cat 
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