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Les altes taxes d’atur juvenil a Europa reflecteixen les dificultats dels joves per a trobar 
feina en el context sòcio-econòmic actual i la necessitat d’una intervenció pública 
específica dedicada a fer-hi front. En el present capítol es contextualitza breument la 
situació i evolució de l’atur juvenil a Europa, es presenta les principals directives i 
polítiques europees de lluita contra l’atur juvenil i, finalment, es fa referència a les 
polítiques actives d’ocupació dedicades als joves a Europa, estudiant quines variables 
recullen i quina ha estat la seva efectivitat en la lluita contra l’atur juvenil. 

 
1.  Contextualització: situació i evolució dels joves en 

el mercat de treball 
Els joves són un dels col·lectius que han patit i pateixen amb més força les 
conseqüències de la crisi econòmica i financera actual, amb una taxa d’atur molt 
superior a la del conjunt de la població, en especial per a les persones joves amb un 
baix nivell de formació assolida però també per a aquells joves amb un nivell de 
formació terciària. L’any 2013 a la Unió Europea 27 (UE27), pràcticament 6 milions 
(5,7) de joves menors de 25 anys es troben en situació d’atur, el que representa més 
del 23% d’aquests joves1

La crisi econòmica que afecta Europa des de l’any 2008 ha tingut conseqüències en el 
mercat de treball, amb un notable augment de la taxa d’atur en els països de la UE27, 
arribant a un nivell sense precedents en els decennis anteriors. Aquest augment ha 
estat especialment acusat entre les persones joves, que tradicionalment tenen unes 
taxes d’atur superiors a les del conjunt de la població. Així, si bé a l’inici de la crisi la 
taxa d’atur juvenil estava 8,3 punts percentuals per sobre de la del conjunt de la 
població, a mitjans de l’any 2013 la sobrepassa en 12,4 punts percentuals2

.  

2

La crisi ha afectat especialment als joves, a causa de la seva major vulnerabilitat per 
ser un col·lectiu que es troba en transició des de l’etapa educativa fins a l’etapa 
laboral, per la manca d’experiència professional, per la precarietat de les seves 

.  

                                            
1 Font: Eurostat, segon trimestre de 2013.   
2 Font: Eurostat. 



 Repensant el concepte de treball. Quines ocupacions 
per a quins joves? Trobar feina o crear feina?  

Ocupació juvenil i polítiques actives 
d’ocupació, una mirada des d’Europa 

 

 4 

condicions laborals i els baixos salaris, en alguns casos per la inadequada educació o 
formació o per la cobertura limitada de protecció social. En aquesta línia, la 
Organització Internacional del Treball preveu una recuperació més tardana per a 
lapoblació jove que per a la població adulta i segons les seves prediccions la taxa 
d’atur juvenil no baixarà del 17% abans de 20163

El gràfic següent mostra l’augment de la taxa d’atur juvenil a la UE27 des del primer 
trimestre de 2008 (15,1%%) fins al segon trimestre de 2013 (23,3%) i la compara amb 
l’evolució de la del conjunt de la població per al mateix període.  

.  

 

GRÀFIC 1: Evolució de la taxa d'atur UE27 (2008-2013) 

 

Font: Elaboració propia a partir de dades d’Eurostat  

 

Les xifres apunten la importància de la problemàtica a la qual s’enfronta aquest 
col·lectiu en relació amb el mercat de treball i posen de relleu les importants 
diferències existents entre països. En aquest sentit, la distància entre els Estats 
                                            
3 OIT Global employment trends for youth, 2013.  
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Membres amb una taxa d’atur menor (Austria i Alemanya – ambdues 7,6%) i l’Estat 
Membre amb una taxa d’atur major (Grècia – 59,1%) supera els 51 punts percentuals4. 
A Catalunya, la taxa d’atur dels joves menors de 25 anys és del 53,8%5, més del doble 
que la mitjana de la UE27 (23,3%6

D’altra banda, en els últims quatre anys, les taxes d'ocupació dels joves menors de 25 
anys han caigut tres vegades més que les dels adults, arribant a un 32,8% l’últim 
trimestre de 2012

) i gairebé set vegades superior a la d’Alemanya o 
Àustria.  

7

Al mercat laboral europeu es produeix un desajustament significatiu entre les 
competències que tenen els joves i les competències exigides per als llocs de treball 
que ocupen. Segons dades de la Organització Internacional del Treball la sobre-
educació entre els joves ha augmentat 1,5 punts percentuals entre 2002 i 2010, i 1,4 
punts percentuals els dos darrers anys (ILO, 2013). Aquest fet ha suposat que els 
joves amb nivells d’educació més elevats desenvolupin cada vegada més ocupacions 
per a les que estan sobre-educats, amb el conseqüent desplaçament dels joves de la 
base de la piràmide educacional, de manera que els joves amb menor qualificació són 
els que tenen més dificultats per accedir a llocs de treball, inclús a aquells per als que 
estan més ben qualificats.  

. A més, entre les persones ocupades s’observa una forta 
heterogeneïtat en relació a la qualitat de l’ocupació, especialment en el cas de 
l’ocupació juvenil. Així, a l’analitzar i comparar les xifres i taxes relatives al mercat 
laboral, cal ser conscients de que les condicions d’accés al mercat de treball són 
divergents en funció dels països i que la baixa taxa d’atur d’alguns països (com per 
exemple Alemanya) es pot explicar d’una banda per l’extensió del sistema de 
formacióprofessional dual (amb contracte de treball), i d’altra banda per una forta 
precarització de les condicions de treball. A Europa, una proporció cada vegada més 
gran de joves estan ocupats en treballs temporals, a temps parcial o en l’economia 
informal. Segons dades d’Eurostat l’any 2012 un 42,1% dels joves ocupats treballaven 
amb contractes temporals (quatre vegades més que els adults, 10,6%) i el 29,2% ho 
feia a temps parcial (quasi el doble que els adults).  

D’altra banda, la durada del període de recerca de feina de la població jove augmenta: 
en la majoria dels països de l’OCDE un terç o més dels joves que busquen feina 
porten un mínim de sis mesos a l’atur (ILO, 2013). Aquest fet porta a una part dels 
joves a abandonar la cerca de feina i caure en la inactivitat, fet que pot allunyar-los de 
les estructures institucionals de suport per reincorporar-se al mercat laboral.  

                                            
4 Font: Eurostat, segon trimestre de 2013. 
5 Font: EPA (INE), segon trimestre del 2013. 
6 Font: Eurostat, segon trimestre de 2013. 
7 Font: Eurostat. 
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Finalment, ha augmentat el col·lectiu de joves que no estudien ni treballen, col·lectiu 
(anomenat NiNi o NEET, en anglès). Segons dades d’Eurostat, l’any 2013 hi ha 7,5 
milions de joves de 15 a 24 anys que no estan treballant ni seguint cap programa 
formatiu, el que representa el 12,9% dels joves europeus menors de 25 anys. A 
Espanya la taxa global de joves NiNi ha augmentat en els darrers anys assolint l’any 
2012 un 23,8%, molt lluny de països com Holanda o Noruega, al voltant d’un 5%. A 
Catalunya aquesta xifra és del 22%8

Cal tenir present que el terme “NiNi” comprèn sovint realitats molt diverses amb 
necessitats molt diferents. Així, trobem en aquesta categoria els anomenats “NiNi 
vulnerables”, joves que han abandonat prematurament el sistema educatiu o formatiu, 
que tenen un baix nivell educatiu (no han certificat l’educació secundària obligatòria) i 
a causa de la crisi no han pogut acumular certa experiència laboral. Aquests joves 
constitueixen un grup d’alt risc: el 70% d’aquest grup volen treballar i el 55,5% estan 
desocupats

.  

9. Però també hi trobem joves qualificats que no han tingut entrada al 
mercat de treball: l’any 2011 a Catalunya un 40% dels joves NiNi de 18 a 24 anys 
tenien estudis post obligatoris (secundària superior o terciària)10

  

. 

                                            
8 Font: Enquesta de Població Activa.  
9 Font: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036   
10 Font: Enquesta de Població Activa.  
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2. Les polítiques europees de lluita contra l’atur juvenil  
 

L’atur juvenil, els baixos nivells educatius o els baixos nivells de competències 
analitzats anteriorment comporten un risc creixent d’exclusió social dels joves. En 
aquest sentit, poden deixar cicatrius permanents com ara un major risc de 
desocupació en el futur, nivells més baixos d’ingressos futurs o la pèrdua de capital 
humà, entre d’altres. Les conseqüències d’aquesta situació global són la incertesa i la 
insatisfacció creixent dels joves, així com l’esforç dels governs per trobar solucions 
innovadores per atenuar els efectes de la manca de llocs de treball i respondre a les 
pressions de priorització de l’ocupació juvenil.  

La Unió Europea té com a objectiu prioritari crear creixement i ocupació, ajudant als 
joves a entrar i romandre al mercat de treball, així com a adquirir i desenvolupar les 
competències necessàries. Des de fa anys la Comissió Europea (CE) lluita contra 
l’atur juvenil i per a la inclusió social dels joves amb mesures, estratègies i 
recomanacions als Estats Membres que en l’actual context de crisi econòmica cal 
accelerar i prioritzar.  

Com a marc general trobem l’Estratègia Europa 2020 (2010) que cerca fomentar un 
creixement més intel·ligent, sostenible i integrador de la Unió Europea per a la propera 
dècada. Entre els objectius per a l’any 2020 relacionats amb l’ocupació i l’educaicó 
trobem: assolir una taxa d’ocupació del 75% de les persones de 20 a 64 anys (l’any 
2012 el valor era del 68,5%), reduir la taxa d’abandonament escolar prematur per sota 
del 10% (l’any 2012 teníem un 12,8%) i aconseguir que un mínim del 40% de les 
persones de 30 a 34 anys completin estudis de nivell terciari (l’any 2012 aquests eren 
el 35,8%)11

L’Estratègia Europa 2020 estableix dues iniciatives per a fomentar l’ocupació juvenil: 
Youth on the move (Joventut en moviment) i l’Agenda for new skills and jobs (Agenda 
de noves qualificacions i ocupacions). Youth on the move (2010) és un ampli paquet 
d'iniciatives polítiques en matèria d'educació i ocupació per als joves a Europa, amb 
l’objectiu de millorar l'educació i l'ocupabilitat dels joves, reduir l'elevada taxa d'atur 
juvenil i augmentar la taxa d'ocupació juvenil. Aquests objectius es volen assolir amb 
una educació i una formació dels joves més adequada a les seves necessitats, 
fomentant que aquests aprofitin les subvencions i ajudes de la UE per estudiar o 
formar-se en un altre país, i encoratjant als països de la UE a prendre mesures de 
simplificació de la transició escola-treball.  

.  

Com a part d’aquesta iniciativa trobem la Youth Opportunities Initiative (2011), que 
té com a objectiu que els joves que no treballen ni estudien trobin feina o bé tornin al 

                                            
11 Font: Eurostat.  
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sistema de formació per a desenvolupar capacitats convenients pel mercat de treball, 
que els garanteixin una formació adequada i els facilitin l’accés a una primera feina. 
Les principals actuacions finançades són les següents: Facilitar que les persones joves 
que surten del sistema educatiu o formatiu rebin una bona oferta laboral, educació 
contínua, formació d’aprenent o període de pràctiques en un període màxim de 4 
mesos des que acaben els seus estudis o queden desocupats (anomenat Esquema de 
Garantia Juvenil); Impulsar la creació de la figura de l’aprenent; Crear sistemes 
d'ajudes per a persones joves empresàries i emprenedors socials; Promoure 
elsintercanvis internacionals en el marc dels programes ‘Erasmus’ i ‘Leonardo da 
Vinci’; Facilitar la mobilitat laboral perquè les persones joves trobin feina en un altre 
Estat membre; Proporcionar oportunitats de voluntariat entre la joventut; i presentar un 
marc per realitzar períodes de pràctiques d'alta qualitat a la Unió Europea.  

També dins de Youth on the move trobem el programa Your first EURES Job (2012), 
que té per objectiu ajudar als joves a cobrir vacants laborals a tota la UE. Es basa en 
el suport dels serveis estatals d'ocupació (d’informació, recerca de feina, contractació i 
finançament), tant als joves demandants d'ocupació, com a les empreses interessades 
en la contractació de joves de fora del seu país d'origen.  

L’Agenda for new skills and jobs (2010) suposa recomanacions com la millora de la 
flexibilitat i la seguretat del mercat de treball (flexiseguretat), la millora de la qualitat i 
les condicions de treball, la creació d’ocupació i la millora de la capacitació 
professional, a través de l’anticipació a les necessitats del futur mercat de treball i 
l’ajustament de l’oferta i la demanda d’aptituds. En la mateixa línia, el Panorama de 
competències de la Unió Europea (EU Skills Panorama) recull informació sobre les 
necessitats de competències laborals a la UE, així com la seva previsió i evolució en 
relació al mercat de treball. L’objectiu és millorar la capacitat de resposta dels sistemes 
d'educació i formació, i la millora de l'adequació entre l'oferta i la demanda del mercat 
de treball a tot Europa.  

L’any 2012 la Comissió Europea impulsa un paquet de Mesures per a l’Ocupació 
Juvenil (Youth Employment Package) per tal de fer front a la situació, que 
desenvolupa les accions en matèria de joventut establertes en el paquet més ampli 
d'Ocupació i recull i desenvolupa les diverses iniciatives europees precedents. Les 
mesures inclouen: la proposta als Estats Membres d’establir una Garantia Juvenil, el 
foment de les pràctiques professionals europees de qualitat i la mobilitat dels joves.  

L’any 2013 la comunicació Treballant junts pels joves europeus. Una crida a 
l'acció sobre la desocupació juvenil (European Commission 2013) estableix els 
passos a prendre per a retornar els joves al treball, l’educació o la formació. L’objectiu 
és accelerar la implementació de l’Esquema de Garantia Juvenil (establert pel paquet 
de Mesures per a l’ocupació juvenil). La implementació de la Garantia Juvenil implica 
recomanacions específiques als Estats Membres de lluita contra l’atur juvenil a través 
de polítiques actives d’ocupació, el reforç dels serveis públics d'ocupació i el suport a 
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la formació i a les pràctiques professionals. La Comissió Europea ha demanat plans 
detallats d’implementació de la Garantia Juvenil a cada un dels Estats Membre, 
especialment a aquells amb una taxa d’atur juvenil per sobre del 25%.  

D’altra banda, s’aposta per la inversió en els joves i el desenvolupament d’eines a 
nivell de la Unió Europea per ajudar els països i a les empreses a contractar persones 
d’aquest col·lectiu. La inversió en els joves es fa a través del Fons Social Europeu 
(FSE), garantint un mínim d’un 25% del finançament de la política de cohesió (80 mil 
milions d'euros) al FSE. Addicionalment, la Comissió Europea apunta que els Estats 
Membres amb nivells particularment alts d'atur juvenil hauran de destinar un 
percentatge del seu pressupost a prioritats relacionades amb la lluita contra la 
desocupació juvenil. 

Aquest suport es complementa a través de la Iniciativa d'Ocupació dels Joves 
(Youth Employment Initiative) (2013), que reforça les mesures establertes en el 
paquet de Mesures per a l’Ocupació Juvenil. Aquesta iniciativa, dotada amb 6 mil 
milions d'euros, es focalitza en joves de 15 a 24 anys que no treballen ni estudien ni 
s’estan formant, centrant-se en les regions amb nivells d’atur juvenil superiors al 25%.  

A més, la CE estableix mesures per facilitar la transició escola-treball, augmentant 
l'oferta de pràctiques professionals d'alta qualitat i treballant l’adquisició de 
competències. Inclou la reforma dels programes de formació professional (FP), 
l’augment de la seva adequació al mercat de treball a través d'un fort component 
d'aprenentatge basat en el treball, a través de sistemes de FP dual. A més, cal invertir 
en competències i treballar amb els sistemes educatius les necessitats de 
competències actuals i futures a fi d'evitar desajustaments, especialment en sectors 
amb reconegut potencial de creació d'ocupació, com el de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC), la salut i l'economia verda. D’altra banda, cal que 
els Estats Membres modernitzin i millorin els seus sistemes educatius, abordant 
llacunes en competències bàsiques, intensificant els esforços per abordar 
l'abandonament escolar, millorar la provisió de competències transversals com 
competències digitals, empresarials i de llenguatge i l'ampliació de la utilització 
d'aprenentatge amb suport TIC. Els Estats membres poden utilitzar el Fons Social 
Europeu, la Iniciativa d'Ocupació dels Joves i el programa 'Erasmus +' per millorar la 
qualitat i l’eficiència dels sistemes d'educació i formació.  

D’altra banda, la CE aposta per donar suport a la mobilitat laboral dins de la Unió 
Europea a través del portal EURES de mobilitat laboral, reforçant els serveis públics 
d’ocupació per a tal finalitat. EURES permet la identificació en temps real d’ofertes 
laborals en altres Estats Membres i posa en contacte demandants d’ocupació amb 
ofertes laborals. El programa també dóna suport financer per a cursos d'idiomes i 
altres necessitats de formació, despeses de viatge o integració en el nou país.  
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Un punt clau per a la CE és l’acceleració de les reformes del mercat laboral de la UE 
amb l’objectiu de construir un mercat de treball europeu en el que tots els ciutadans es 
puguin moure lliurement per treballar, estudiar o formar-se. En aquest sentit, es fa 
necessari modernitzar i millorar la cooperació entre els Serveis Públics d'Ocupació 
europeus i garantir la millora de l'aplicació de la legislació comunitària vigent, en 
particular en matèria d'ocupació i condicions de treball, garantint les proteccions 
necessàries per a les persones que exerceixen el seu dret a viure, treballar i estudiar a 
l'estranger: pensions, prestacions d’atur o coordinació de la seguretat social.  

Finalment, la CE estableix mesures de suport a la creació d'ocupació per a joves en el 
curt termini, especialment a les PIME, amb l’objectiu d’incentivar la contractació de 
joves i el seu manteniment als llocs de treball, facilitant la transició de feines d’entrada 
de curta durada a llocs de treball més estables. A tal efecte, apunta certes 
recomanacions als Estats Membres: limitar la càrrega fiscal sobre el treball, reduir les 
diferències en la protecció de l'ocupació entre els diferents tipus de contractes de 
treball i explorar mesures específiques per incentivar la contractació de joves. A més, 
el Banc Europeu d’Inversió donarà suport a les PIMEs en la creació de llocs de treball i 
l’oferta de pràctiques professionals a joves menors de 25 anys, donat que les PIMEs i 
en particular les microempreses són un motor important de creació d'ocupació per als 
joves. 

Recentment, la Comissió Europea ha apostat per un enfocament multidimensional per 
a la inclusió social, que té el seu reflex en la recent adopció del Paquet d’Inversió 
Social (Social Investment Package, SIP) (2013). Aquest paquet té com a objectiu guiar 
als països de la UE en un ús més eficient dels seus pressupostos socials, per tal 
d’assegurar una protecció social adequada i sostenible; enfortir les capacitats presents 
i futures de les persones i millorar les seves oportunitats per a participar en la societat i 
en el mercat de treball; ajudar les persones llarg de la vida i a aconseguir resultats 
socials positius duradors; donar suport a la prevenció en detriment de la cura i invertir 
en la infància i en les persones joves. El SIP comporta el foment d’estratègies 
d'inclusió activa amb una forta dimensió d'inversió social, com l’educació o la cura de 
nens de qualitat i assequible, la prevenció de l'abandonament escolar, la formació i 
l’assistència en la recerca d'ocupació, el suport a l'habitatge i l'atenció mèdica 
accessible. Així, el SIP recomana als Estats Membres invertir en capital humà des de 
les etapes primerenques de la vida amb l’objectiu últim de reduir el risc d’exclusió 
social dels grups de risc en general i dels joves en particular.  
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3. Eficàcia de les PAO per als joves. Una perspectiva 
europea comparada  

 

Les Polítiques Actives d’Ocupació (PAO) són tots aquells programes i accions 
impulsades des dels serveis públics d’ocupació que busquen donar suport a les 
persones desocupades per tal de què es reincorporin més i millor al mercat de treball. 
Les PAO cerquen també millorar la interrelació entre l’oferta i la demanda de treball, és 
a dir, entre les competències de les persones que volen treballar i les “necessitats de 
les empreses”. Inclouen actuacions tant diverses com l’assessorament a 
l’emprenedoria, la inserció de col·lectius socialment vulnerables, la formació i el 
reciclatge professional, la subvenció directa a la creació de llocs de treball o el 
desenvolupament econòmic local, i les bonificacions empresarials a la contractació.  

Les altes taxes d’atur juvenil reflecteixen les dificultats d’aquest col·lectiu per a trobar 
feina en el context de crisi econòmica i financera actual, pel que es fa especialment 
necessària una intervenció pública específica dedicada a fer-hi front a través del 
disseny i l’impuls de PAO per a joves. Les PAO per a joves se centren principalment 
en dos ítems fonamentals, la transició escola-treball (a través de programes de 
formació en alternança, qualificació, formació professional o pràctiques professionals) i 
la integració al mercat de treball (amb programes que subvencionen públicament 
contractes laborals o d’assistència en la recerca de feina). Tanmateix, les PAO 
dissenyades específicament per a joves continuen essent minoritàries tot i les 
especificitats d’aquest col·lectiu, que s’inclou amb la resta de col·lectius en les PAO 
generals.  

La provisió de PAO a través de convocatòries anuals de subvencions ha provocat una 
inèrcia en el funcionament dels serveis públics d’ocupació que ha tendit a deixar en 
segon terme aspectes tant importants com l’avaluació. Així ho reconeix la Comissió 
Europea a través de l’Observatori Europeu d’Ocupació, que apunta la necessitat de 
l’avaluació com a eina per a millorar l’eficiència i l’eficàcia de les polítiques públiques 
(European Commission, 2011). Així doncs trobem una manca d’avaluacions 
sistemàtiques de PAO, concretament les dedicades a joves, a nivell europeu i en 
cadaun dels Estats Membre. A Espanya cap línia de finançament estatal ha recollit 
específicament l’avaluació de les PAO durant les darreres dècades pel que 
actualment, més enllà de memòries que donen compte de les actuacions que s’han dut 
a terme anualment i d’algunes avaluacions puntuals, no comptem amb avaluacions 
sistemàtiques, per exemple, dels impactes que pot tenir la formació per a persones 
desocupades pel que fa a la inserció laboral, de l’ús de la contractació directa com a 
política activa d’ocupació, de si l’orientació professional té impacte en el temps de 
durada de la situació de desocupació, o dels llocs de treball indirectes que han generat 
els programes de desenvolupament local, entre d’altres.  
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Tot i la manca d’avaluacions sistemàtiques existeixen algunes evidències de 
l’efectivitat de les PAO. En primer lloc, destaca el fet que els programes d’activació 
laboral aconsegueixen en general a Europa impactes positius tant sobre els outcomes 
laborals (la inserció laboral o ingressos salarials), com sobre els outcomes educatius 
(el retorn al sistema educatiu o acreditació d’ensenyaments). Tanmateix, l’abast dels 
impactes d’aquests programes en el terreny laboral tendeix a ser limitat en el temps i 
els seus efectes són heterogenis, beneficien més als joves amb un major nivell 
educatiu i de més edat (Ivàlua 2013).  

D’altra banda, les característiques econòmiques del país/regió en el que s’implementa 
les PAO per a joves tenen un pes relativament petit en la seva l’efectivitat, que varia en 
funció de cada un dels programes concrets (Ivàlua 2013). Així per exemple, les PAO 
de l’àmbit de la formació tenen un efecte més aviat negatiu en l’efectivitat contra l’atur 
juvenil en països com Dinamarca, Suècia o Regne Unit. D'altra banda, les PAO que 
suposen contractes laborals amb algun tipus de subvenció pública, tenen un efecte 
positiu a Bèlgica, França o el Regne Unit. Les PAO de creació d’oportunitats laborals o 
d’activació laboral tenen un efecte negatiu a França i el Regne Unit. Finalment, a 
Alemanya els programes de PAO per a joves semblen tenir una eficiència positiva, 
amb excepció dels plans d’ocupació, i s’observa diferències importants en la seva 
efectivitat en funció del nivell d’estudis, essent menys efectius en els joves desocupats 
amb nivells d’estudis més baixos (Caliendo, Künn and Schmidl, 2011).  

A Catalunya, algunes avaluacions (Blasco i Casado, 2011b) mostren l’absència 
d’impactes laborals de programes de contractació pública en pràctiques (com "Noves 
cases per nous oficis"), per ser una formació excessivament llarga i abordar activitats 
sense demanda al mercat laboral. En canvi per als programes mixtes de formació i 
treball (com "Suma’t") trobem diferències en funció de l’edat, de manera que per als 
més joves (18-21) la contractació té efectes laborals positius per davant de la formació 
(perquè els permet l’accés a una primera ocupació), mentre que per als més grans de 
21 anys la formació té efectes laborals positius, per suposar elements de reciclatge 
professional. Finalment, els efectes educatius d’aquestes polítiques són pocs, a 
excepció dels joves més grans de 21 anys: d’una banda l’èxit laboral del programa 
augmenta el cost d’oportunitat d’estudiar, d’altra banda els joves defugen el retorn al 
“sistema” en el qual van fracassar.  

En el marc dels països de l’OCDE, les PAO dedicades a la promoció de l’ocupació són 
més efectives entre la població adulta que entre els joves. Aquest fet difereix 
notablement de les evidències de què disposem per a altres regions, sobretot Amèrica 
Llatina i el Carib, on normalment els programes per a joves tenen més èxit. Els pocs 
programes per a joves que semblen funcionar bé són aquells que són més intensiusen 
la seva aplicació i tenen un disseny més integral, que incorpora components 
d’assessorament, formació, pràctiques laborals, assistència en la cerca de feina i 
serveis de col·locació. D’altra banda, són molt efectius per als joves els programes 
d’ajuda a la cerca d’ocupació i els programes de subvencions a la contractació en 



 Repensant el concepte de treball. Quines ocupacions 
per a quins joves? Trobar feina o crear feina?  

Ocupació juvenil i polítiques actives 
d’ocupació, una mirada des d’Europa 

 

 13 

empreses privades. En el cas dels països que utilitzen els subsidis salarials, 
l’experiència ha demostrat que funcionen millor quan s’adrecen a les persones joves 
més desfavorides, com per exemple els que tenen un nivell baix de formació o bé quan 
s’ofereixen a les empreses que estan en creixement (OCDE i ILO, 2011).  

En canvi els programes de formació professional tenen una efectivitat més modesta, 
tot i que el seu impacte pot materialitzar-se a llarg (o molt llarg) termini. Així, cada 
vegada hi ha més evidències de que la seqüència més efectiva de programes per a 
individus desocupats és: assistència intensiva en la cerca d’ocupació amb 
assessorament i supervisió (amb efectes positius a curt termini) i, en una segona fase, 
formació (amb efectes positius a mig i llarg termini degut a l’acumulació de capital 
humà) (Kluve 2011). A més, els programes de formació professional funcionen millor 
quan estan dissenyats a mida de les necessitats del mercat de treball, ja sigui a nivell 
nacional o local (OCDE i ILO, 2011).  

D’altra banda, és important que les PAO contemplin el tractament diferenciat de la 
desocupació juvenil, la implementació de programes de formació de qualitat, 
acreditables i orientats a les demandes del mercat de treball. En aquest sentit, les 
experiències que inclouen elements dualitzants en la formació, semblen una bona 
oportunitat per a les persones joves. Així mateix, cal implicar tant els agents socials 
com el sistema educatiu i les pròpies famílies amb l’objectiu d’aconseguir un projecte 
estable que permeti als joves adquirir la preparació necessària per a un treball digne 
(The Family Watch, 2011).  

Des de la OCDE (2010) s’apunta algunes recomanacions i propostes dirigides als 
governs i a tots els agents implicats i s’insisteix en la importància de portar a terme 
mesures cost-efectives (és a dir, eficients) en un context d’escassetat de recursos. 
Així, cal promoure serveis d’assistència en la recerca de feina; prendre mesures de 
protecció econòmica temporal per a les persones joves desocupades per evitar que 
caiguin en situacions de pobresa; i impulsar programes de pràctiques, programes 
mixtos de formació - treball i programes de formació ocupacional. En el cas de les 
persones joves més vulnerables, la recomanació és fer una intervenció de caràcter 
preventiu com més aviat millor, per exemple en els casos d’abandonament escolar 
prematur. Per a aquests joves amb més dificultats es considera que no és 
recomanable insistir en el seu retorn a la formació reglada i que és més eficaç la 
formació ocupacional fora de les aules tradicionals i combinada amb un contacte 
permanent amb el món laboral i una bona tutorització.  

Des de l’Observatori Europeu d’Ocupació (European Employment Observatory 2011) 
s’apunta la necessitat de promoure l’emprenedoria entre les persones joves en l’àmbit 
europeu, com un pas per a la creació d’empreses futura i que, alhora, esdevé un factor 
important en la reducció de la desocupació. Cada cop és més habitual trobar casos 
d’autoocupació encoberta entre els joves. Entre els principals obstacles amb els que 
es troba aquest col·lectiu destaquen la manca d'experiència, la falta de capital 
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financer, la por al fracàs i la manca d'habilitats. En aquest sentit, es proposa accions 
per fomentar l’ocupació autònoma durant l’etapa educativa mitjançant l’educació 
empresarial, ja sigui a través de valors i/o empreses derivades d’universitats (spin-
offs). A més, es proposen accions per fomentar l’ocupació autònoma durant la fase de 
creació d'empreses per facilitar l'accés al capital físic i financer i es fa èmfasi en la 
necessitat de donar suport a la permanència en el temps de l’ocupació per compte 
propi. 
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4. Conclusions i reflexions finals  
 

La situació dels joves en el mercat de treball a Europa comença a configurar-se amb 
força en l’agenda política, especialment en relació a l'atur i a la precarietat laboral que 
en l'actual context de crisi econòmica afecten amb especial virulència a aquest 
col·lectiu i el deixen en una situació creixent de risc d'exclusió social. La complexitat i 
l’augment d'aquesta vulnerabilitat reclamen un enfocament dinàmic, actiu i d’inclusió 
social activa. Els governs dels Estats Membres i la Comissió Europea impulsen 
mesures polítiques que tenen com a objectius prioritaris lluitar contra aquesta situació 
a través de solucions innovadores que prioritzin l’ocupació juvenil, augmentin el nivell 
educatiu i de competències dels joves i mitiguin els efectes de la manca de llocs de 
treball.  

La transició de les persones joves des de la finalització de la seva etapa formativa i la 
seva inserció al mercat de treball ha esdevingut encara més complexa en el context 
macroeconòmic actual. Construir un projecte professional singular i robust suposa una 
tasca dificultosa per molts joves europeus. Al mateix temps, però, aquesta situació pot 
representar una oportunitat per una part de les persones joves que, en un context de 
dinamisme econòmic i de creació de llocs de treball optaven per l’abandonament 
prematur dels estudis i ara opten per allargar el seu període formatiu.  

Efectivament, cal interpretar l’allargament de l’etapa formativa com una conseqüència 
positiva de l’actual crisi econòmica, especialment en els joves de baix nivell formatiu, ja 
que assolir un nivell de formació més alt protegeix de futures situacions de 
desocupació. En conseqüència, caldria prioritzar dins dels esquemes de Garantia 
Juvenil les polítiques que incentiven el retorn a la formació i la seva certificació. 
Aquesta aproximació és especialment vàlida per les persones de menys edat del 
col·lectiu jove (16-24 anys), ja que aquesta hauria de ser una etapa essencialment 
formativa, de tipus acadèmic o professional i amb elements de dualització que vagin 
introduint les persones joves en el món del treball.  

Els resultats de l’enquesta PIAAC de l’OCDE per Espanya mostren que els joves de 
16-24 anys tenen un nivell de competències en lectoescriptura i matemàtiques inferior 
a la mitjana dels països de la OCDE. Per tant, el primer i més important repte pel que 
fa a la millora de l’ocupació juvenil és que els joves accedeixin al mercat de treball amb 
millors nivells de competències bàsiques i millors habilitats per desenvolupar una tasca 
professional.  

La flexibilitat i el grau d’adaptació al context en cada moment de les polítiques actives 
en relació a les polítiques dels sistemes educatius podrien constituir un suport 
important pel que fa als programes de segones oportunitats com la transició escola-
treball. En aquest sentit, és important assenyalar que l’actual configuració del mercat 
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de treball amb freqüents transicions entre l’ocupació i l’atur, canvis d’orientació 
professional (ocupacional i/o sectorial), mobilitat geogràfica creixent, etc. forcen a les 
polítiques actives d’ocupació a repensar l’aportació que poden fer a aquest context 
dinàmic, de canvi continu i de “noves oportunitats”. Per tant, resulta de vital 
importància establir sistemes d’acompanyament a les persones joves que fan 
transicions entre el sistema educatiu i el mercat de treball i viceversa.  

Pel que fa a la demanda de treball, és evident que incentivar les empreses a 
comprometre’s amb l’ocupació juvenil és un repte enorme en si mateix en un context 
de feble creació o de destrucció de llocs de treball. Actualment moltes empreses no 
tenen necessitat de contractar treballadors de cap edat, i quan la tenen els alts volums 
de persones desocupades satisfan abastament aquestes necessitats. Per tant, les 
empreses tenen pocs incentius per comprometre’s amb l’ocupació juvenil en les 
diverses possibilitats, com ara les pràctiques professionals. Aquest fet dificulta 
l’extensió de polítiques actives per a joves com per exemple els programes de 
formació per a joves desocupats (també dificultarà l’extensió de la formació 
professional dual a Catalunya) o els programes mixtes de formació-ocupació. En 
definitiva, una part significativa de l’èxit en la lluita contra la desocupació juvenil està 
condicionada a l’evolució del mercat de treball als països europeus i a les polítiques 
orientades a la creació de llocs de treball. Tot i així, hi ha nínxols de mercat, 
ocupacions i sectors que caldria identificar a nivell micro i als quals les polítiques 
actives podrien donar suport. Per exemple, en sectors com el sector TIC oferint 
formació a mida per aquelles empreses que estan creant llocs de treball o 
subvencionant una part dels costos laborals per la contractació de persones joves en 
risc d’exclusió social.  

Per tal de fomentar la inclusió social dels joves i evitar en el futur un major risc de 
pèrdua de capital humà, desocupació o nivells més baixos d'ingressos, es fa 
necessària una intervenció que doni una ràpida resposta a aquesta situació (així ho 
recull el recent Paquet d'Inversió Social impulsat per la CE l'any 2013). Un dels 
resultats generals obtinguts per les investigacions sobre les polítiques actives 
d’ocupació és que és millor intervenir d’hora que tard: d’una banda trobem el 
raonament de rendiment econòmic que apunta que la formació en capacitats en un 
moment primerenc genera un període més llarg de rendiment; d’altra banda, destaca 
la importància que l’adquisició de capacitacions, incloent-hi les habilitats socials, es 
produeixi abans d’arribar a l’edat adulta.  

Unes mesures adequades de lluita contra la precarietat i la desocupació dels joves que 
siguin capaces de donar resposta a aquesta situació, han de provenir d'una 
modernització de les polítiques actives d'ocupació. Els serveis públics d'ocupació han 
de prioritzar a curt termini l'atenció a les persones joves amb nivells més baixos de 
formació, promoure l'assessorament i orientació a les persones amb nivells formatius 
alts i intermedis, reorientar les mesures temporals de foment de l'ocupació i impulsar 
mesures estructurals de reforç i modernització dels serveis públics d'ocupació i una 
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major especialització i adequació de les PAO. En aquest sentit, caldria dissenyar i 
impulsar PAO orientades exclusivament a la població jove, que tinguessin en compte 
les seves característiques i necessitats particulars (fins ara aquestes han estat 
minoritàries).  

A través de l’anàlisi comparada es plantegen diferents propostes com són 
l’especialització de les mesures tenint en compte la formació i l’experiència laboral 
deles persones joves o la combinació de mesures de xoc a curt termini (per exemple 
per als grups més vulnerables) amb mesures d’actuació a més llarg termini, que 
s’adaptin a nous models productius.  

La modernització de les PAO s'ha de produir d'una banda a través de la millora de la 
detecció de les necessitats que resulten del context socioeconòmic en el mig termini i 
d'altra banda per l’avaluació d'aquestes polítiques, que doni compte de la seva 
implementació però també, i sobretot, de l’impacte dels programes impulsats, és a dir, 
del grau de consecució dels seus objectius estratègics. Malgrat haver identificat 
diversos patrons sistemàtics que es donen en l'efectivitat de les polítiques actives 
d’ocupació, la literatura sobre l’avaluació de PAO demostra que calen més esforços 
sostinguts d’avaluació.  

En l’efectivitat de les PAO per a joves trobem diferències en relació a les seves 
característiques personals (com el nivell educatiu o la durada en la situació de 
desocupació), però també en funció de les condicions del mercat de treball concret en 
les que es desenvolupen (en menor mesura), elements per tant que caldrà tenir molt 
en compte en el disseny i implementació d’aquestes polítiques. En termes generals 
però, l’efectivitat de les PAO per a joves augmenta en aquells programes que 
incorporen:  

1. Formació professionalitzadora de qualitat, adequada a les necessitats 
competencials dels estudiants, amb un període formatiu intensiu i oficialment 
reconeguda i acreditable. La formació és una eina clau per promoure una 
sortida de la crisi orientada al canvi de model productiu, pel que l'augment de 
la participació en la formació professional és (juntament amb la reducció de 
l'abandonament escolar prematur) prioritària per a millorar les transicions 
laborals de les persones joves.  

2. Pràctiques o experienciació laboral que impliquen formació en un entorn 
laboral real, amb tutorització, remuneració (l’impacte és major, sobretot en els 
joves més vulnerables) i subvenció de contractes en el sector privat (té una 
capacitat d’impacte major que la provisió pública de llocs de treball protegits). 
L’experienciació en entorns reals de treball ha de combinar els incentius 
adequats per tal de què les empreses hi participin amb un adequat control de 
qualitat. L’extensió de sistemes dualitzants de formació és un altre element 
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que té impacte en l’experienciació laboral i que seria idoni impulsar els propers 
anys.  

3. Dispositius d’acompanyament individual al llarg de les diferents fases dels 
programes, com l’orientació, el mentoring o el seguiment post-programa.  

 
L’efectivitat dels programes de tipus integral indica també la importància de crear 
estructures integrades de gestió, pel que cal treballar en l’aprofundiment de les 
relacions institucionals i la coordinació entre les polítiques actives d’ocupació i el 
sistema educatiu formal (actualment les polítiques integrals estan més 
desenvolupades en altres països que a l’Estat Espanyol).  

Tot i les evidències presentades, encara trobem molts interrogants oberts en relació a 
les PAO pel que cal aprofundir en l’avaluació sistemàtica de programes específics per 
tal de proporcionar la informació que necessiten els dissenyadors i els 
implementadorsd’aquests programes concrets. Alguns d’aquests interrogants es 
situarien en la idoneïtat de les polítiques de promoció de l’emprenedoria en les 
persones joves, el rol de la implicació comunitària de les persones joves pel que fa a la 
seva inserció laboral o l’existència de contextos socials afavoridors de l’ocupació 
juvenil.  

L'èxit de les diverses mesures i iniciatives internacionals impulsades per a afavorir 
l’ocupació juvenil dependrà de l’evolució del mercat de treball i de les polítiques dels 
governs que afavoreixin l’ocupació així com dels incentius i voluntat del sector privat 
per crear oportunitats pels joves, pel que es recomana als governs que actuïn de 
manera coordinada amb tots els agents implicats en el repte de l’ocupació juvenil. 
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