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L’elaboració del Pla estratègic de subvencions del SERVEF 2017-2019 es fonamenta en el
compliment del mandat legal bàsic de l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (LGS), que estableix l’obligació, per als òrgans de les
administracions públiques i qualsevol ens públic responsable en la gestió de subvencions,
d’elaborar un pla estratègic de subvencions en què hauran de concretar-se els objectius i
efectes pretesos amb la seua aplicació, el termini necessari per a la seua consecució, els
costos previsibles i les fonts de finançament, i s'haurà d'ajustar en tot cas al compliment
dels objectius d’estabilitat pressupostària.
D’altra banda, el desenvolupament reglamentari efectuat per mitjà del Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, estableix que els plans estratègics de subvencions
tindran una durada de tres anys.
En compliment d’aquest mandat, el SERVEF ja va iniciar la planificació de l’activitat
subvencional de l’organisme en un primer document que arreplegava els exercicis 2010 a
2012, i va prosseguir amb l’immediatament anterior que cobria el període 2014 – 2016,
del qual aquest que es proposa agafa el relleu.
Al març de 2015, va entrar en vigor la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, l’article 164 de la qual
preveu l’obligació d’elaborar "un pla estratègic de subvencions, en què s’integraran les
subvencions que pretenguen atorgar tant els seus òrgans, com els seus organismes
públics dependents, i el contingut dels quals serà el determinat en la legislació bàsica
estatal. Aquests plans tindran un període de vigència de tres anys, llevat que, amb la
justificació prèvia de la peculiar naturalesa del sector afectat, resulte oportú fixar-ne una
durada diferent, i s’ajustaran a allò que es preveu en els escenaris pressupostaris
plurianuals a què es refereix l’article 27 d'aquesta llei”. També estableix el mateix article
que els dits instruments “seran públics”.
Però, amb independència del seu caràcter d’obligació jurídica, el Pla estratègic de
subvencions, com a nexe d’unió entre la fase d’assignació de recursos públics i la
d’execució de polítiques d’ocupació, ha de convertir-se en una eina vàlida i eficaç per al
seguiment d’aquestes polítiques i les seues accions derivades.
I ací resideix la seua vinculació i complementarietat amb la nova estratègia aprovada en
2016 i plasmada en el Pla estratègic del SERVEF 2016-2022, els eixos estratègics del qual
són:
1. Serveis: orientat cap a la prestació de serveis públics a les persones, empreses i altres
ocupadors, per mitjà de l’aplicació d’instruments de política d’ocupació; és l’eix on més
recursos financers per a subvencions es requereixen.
2. Recursos i aliances: orientat a obtindre unes relacions òptimes amb la resta d’agents i
grups d’interés.
3. Organització: orientat a facilitar la consecució dels objectius de serveis envers les
persones i els ocupadors, i optimitzar la gestió del SERVEF com a organització.
4. Persones: orientat a la consecució de la satisfacció laboral i la generació d’un bon clima
laboral que permeta treballar per la missió i visió del SERVEF.
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La important activitat subvencionadora del SERVEF, en què més de dos terços de la seua
consignació pressupostària inicial es destina a transferències corrents i de capital,
representa un enorme reforç a la capacitat de prestació integral de serveis als ciutadans i
a les empreses, que realitza juntament amb el personal propi radicat en els centres
d’ocupació i formació.
Per tot això, aquest Pla estratègic de subvencions 2017-2019 s’incardina i culmina el
procés de reflexió i de revisió estratègica iniciat en 2016 i, en concret, es constitueix en un
marc de referència en el procés de planificació pressupostària anual, en vincular
l’assignació de recursos amb unes mesures concretes orientades a la consecució
d’objectius en matèria orientació laboral, foment de l’ocupació i qualificació professional, i
per a això s'ofereixen uns indicadors de seguiment.
En concret, representa la plasmació desagregada de l’activitat subvencional d'aquest
durant els exercicis 2017, 2018 i 2019, ajustant-se al període de vigència de tres anys
establit en l’article 11.4 del Reglament general de subvencions.
Respecte d’això, és important assenyalar la importància de dos aspectes a l’hora
d’elaborar el dit pla. D’una banda, la mirada cap al marc de coordinació i execució de les
polítiques actives d’ocupació i intermediació laboral a Espanya, amb el nou cicle de
l’Estratègia Espanyola d’Activació per a l’Ocupació que s’iniciarà en 2017. D’altra banda,
els programes de la Unió Europea a través del Fons Social Europeu, que comprén el
període 2014 a 2020, amb la participació en el Programa operatiu de la Comunitat
Valenciana, i la Iniciativa de la Garantia Juvenil, en què el SERVEF adquireix gran
rellevància i participa amb l’objectiu de millorar l’ocupació entre la població jove i la de
més dificultats d’inserció laboral.
Igualment, constitueixen un marc de referència els plans AVALEM en els quals l’activitat
subvencionadora és instrument necessari per a la consecució de les mesures i actuacions
de caràcter transversal a totes les modalitats de polítiques actives d’ocupació que s'hi
reflecteixen:
•AVALEM JOVES: destinats als i les joves menors de 30 anys.
•AVALEM EXPERIÈNCIA: que arreplega les mesures per a afavorir l’ocupabilitat i
l’activació de les persones majors de 30 anys, en particular, persones parades de
llarga durada i majors de 45 anys.
•AVALEM TERRITORI: un enfocament des de la perspectiva territorial que supere
la visió local i unilateral de les polítiques actives d’ocupació.
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L’activitat subvencionadora del SERVEF es desenvolupa, en termes de millora de
l’ocupabilitat dels valencians, a través de quatre subdireccions generals (SG) del SERVEF :
a) Subdirecció General d’Ocupació.
b) Subdirecció General de Formació Professional per a l’Ocupació.
c) Subdirecció General d’Inserció Laboral.
d) Subdirecció General de Planificació i Coordinació, amb un àmbit d’actuació més global i
instrumental a l’organisme.
Les dues primeres subdireccions generals (a i b) depenen de la Direcció General (DG)
d’Ocupació i Formació i les següents (c i d) de la Direcció General de Planificació i Serveis.
En l'apartat següent es defineixen quatre objectius estratègics, associats a les funcions de
les polítiques actives d’ocupació i a les subdireccions generals.
Vinculats a cada un dels dits objectius estratègics, s’associen una sèrie d’objectius
operatius, amb diferents línies d’actuació, que es corresponen amb les diferents línies de
subvenció que integren els programes pressupostaris del SERVEF: 322.51 Foment
d’ocupació; 322.52 Formació i qualificació professional; 322.53 Plans especials de suport a
l’ocupació en sectors productius; 322.54 Inserció laboral, i 322.59 Administració i
coordinació general.
Per a cada línia d’actuació s’indica:

◦Import

estimat en l’avantprojecte de pressupostos del SERVEF per a 2017 i una
projecció per a 2018 i 2019.

◦Font de finançament de la línia de subvenció.
◦Agents sol·licitants de les ajudes.
◦Col·lectiu

destinatari/participants sobre el qual es vol impactar en termes
d’ocupabilitat a través de l’execució de l’ajuda.

Així mateix, aquesta informació es completa amb indicadors d’impacte para cada un dels
objectius operatius.
Per la seua banda, cal indicar que els imports associats a cada línia de subvenció
s’ajustaran als valors pressupostaris. En concret, el volum dels capítols IV i VII dels imports
que apareixen en l’avantprojecte de pressupostos per a 2017 són per a cada un dels
programes, els següents:
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Programa pressupostari
322.51: Foment d’ocupació
322.52: Formació i qualificació professional
322.53: Plans especials de suport a l’ocupació en sectors
productius
322.54: Inserció laboral
322.59: Administració i coordinació general

Projecte de pressupostos de
l’exercici 2017
74.988.000 €
115.336.600 €
2.643.000 €
23.300.000 €
860.000 €

Quant a l’impacte estimat de les ajudes, cal indicar que es reflectiran aquelles quanties
ajustades i estimades a l’execució dels programes, les quals no guarden una equivalència
perfecta amb el principi d’anualitat pressupostària, en haver-hi contingències que no
poden ser previstes en el període de pressupostació, com és el cas de compromisos
reconeguts que s’incorporen a l’exercici pressupostari següent o la previsió de fons del
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, la quantia exacta de la qual es coneix al llarg del
primer semestre de l’exercici en curs.
En relació amb això anterior, aquest pla estratègic lluny de constituir un fi en si mateix i
per això un document estàtic i fix, es concep, com s’ha dit més amunt, com un marc
d’actuació, el qual és susceptible de ser actualitzat, revisat i millorat al llarg del seu
període d’execució (2017-2019).
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3.1 Subdirecció General d’Ocupació
Programa 322.51
Programa 322.53
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A. Objectiu estratègic
Aconseguir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació de qualitat, així com el
manteniment d’una contractació de qualitat. Incidir principalment en aquells col·lectius
que tenen més dificultats en el mercat de treball i atenent la dimensió territorial i
sectorial.
Objectius operatius i accions
A.1. Millorar l’accés a l’ocupació de col·lectius de difícil inserció com ara dones, joves,
parats de llarga durada, majors de 45 anys i millora de les condicions laborals dels
treballadors.
A.1.1. Subvencionar la contractació dels col·lectius de difícil inserció laboral.
A.1.2. Aplicar les polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere.
A.1.3. Donar suport a l’estabilitat laboral i la millora en les condicions
laborals dels col·lectius que pateixen la precarietat del mercat de treball.
Núm.
DESCRIPCIÓ
VALOR 2017 VALOR 2018 VALOR 2019
indicador
1
Nre. de contractes subvencionats
1.666
1.700
1.750
2
Nre. treballadores subvencionades
1.040
1.060
1.100
3
Nre. de contractes subvencionats
934
950
980

A.2. Facilitar la incorporació de joves al mercat de treball.
A.2.1. Foment de la contractació de desocupats, en especial en col·laboració
amb les corporacions locals.
A.2.2. Fomentar la contractació dels joves beneficiaris del Sistema de
Garantia Juvenil.
Núm.
indicador

DESCRIPCIÓ

4

Nre. de joves contractats

612

624

650

5

Nre. de contractacions de joves a
què es dóna suport en GJ

1.059

1.080

0

VALOR 2017 VALOR 2018 VALOR 2019

A.3. Afavorir la inserció i el manteniment de l’ocupació de les persones amb diversitat
funcional i de les persones en situació o risc d’exclusió social.
A.3.1. Donar suport a l’accés al mercat laboral de les persones desocupades
amb diversitat funcional per mitjà de fórmules d’ocupació protegida, com ara
els centres especials d’ocupació, i afavorir el seu trànsit al mercat laboral
ordinari per mitjà dels enclavaments laborals, ocupació amb suport i
projectes d’inserció a través dels CEE+I.
A.3.2. Donar suport a l’accés al mercat laboral ordinari dels desocupats amb
diversitat funcional, fomentant la contractació indefinida i temporal, així com
la transformació de contractes temporals en indefinits.
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A.3.3. Donar suport a la creació i el manteniment de les empreses d’inserció i
donar suport a empreses ordinàries que contracten persones desocupades
procedents d’empreses d’inserció.
A.3.4. Suport a les persones amb diversitat funcional en l’empresa ordinària.
Núm.
indicador
6

7

8

9

DESCRIPCIÓ
Nre. de llocs de treball a què es
dóna suport en CEE
Nre. de contractacions de persones
amb discapacitats a què es dóna
suport en el mercat ordinari de
treball
Nre. de treballadors en situació o
risc d’exclusió social en empreses
d’inserció
Nre. de llocs de persones amb
diversitat funcional en empreses
ordinàries

VALOR 2017 VALOR 2018 VALOR 2019
5.275

5.381

5.540

184

188

193

51

52

54

60

61

63

A.4. Afavorir les iniciatives d’emprenedoria social i innovadora amb potencial de creació
d’ocupació.
A.4.1. Suport a les iniciatives empresarials innovadores amb potencial de
creació d’ocupació.
Núm.
indicador

DESCRIPCIÓ

10

Nre. d’empreses innovadores a què
es dóna suport

VALOR 2017 VALOR 2018 VALOR 2019
30

30

30

A.5. Foment del desenvolupament local i acords territorials en matèria d’ocupació i
desenvolupament local.
A.5.1. Potenciar la xarxa d’agents d’ocupació i desenvolupament local.
A.5.2. Suport als acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament
local.
A.5.3. Foment d’ocupació en les corporacions locals per a la contractació de
desocupats i especialment joves.
Núm.
indicador
11
12

DESCRIPCIÓ
Nre. d’agents d’ocupació i
desenvolupament local a què es
dóna suport
Nre. d’acords territorials per
l’ocupació a què es dóna suport

VALOR 2017 VALOR 2018 VALOR 2019
333

340

350

6

6

6
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A.6. Atenció a la situació específica de determinats sectors productius especialment
colpejats pels canvis estructurals econòmics derivats del comerç mundial o de la crisi
financera internacional.
A.6.1. Ajudes especials i addicionals per a les persones treballadores
excedents de determinats sectors productius o afectats per expedients de
regulació d’ocupació.
A.6.2. Donar suport a la inserció laboral, facilitant l’adaptació sociolaboral a
través de l’adopció de mesures actives de foment d’ocupació en el marc del
FEAG.
Núm.
indicador
13
14

DESCRIPCIÓ
Nore. de treballadors subvencionats
plans sectorials
Nre. de participants

VALOR 2017 VALOR 2018 VALOR 2019
80

82

84

250

255

260
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LÍNIES PRESSUPOSTÀRIES
Programa pressupostari: 322.51 Foment d’ocupació
(Imports anuals, vinculació amb els objectius operatius i fonts finançament)
Codi línia Cap.

S0212000

S2240000

S2243000

4

Descripció

Emprenedoria
social i
innovadora

4

Ocupació de
persones amb
diversitat
funcional,
malalts
mentals i
inclusió social

7

Inversió per a
foment de
l’ocupació per
a persones
amb
discapacitat

Obj.

Sol·licitants

Col·lectiu
destinatari/
participants

Import
Projecte
2017

Import
Projecció
2018

Import
Projecció
2019

A.4

Desocupats,
autònoms, I+E,
empreses
innovadores

Desocupats

4.000.000

4.200.000

4.500.000

SEPE
GV NC

A.3

Centres
especials
d’ocupació,
Persones amb
entitats locals i
discapacitat o
institucions
amb risc/
21.455.000 21.900.000 22.600.000
sense fins de
situació
lucre, entitats
d’exclusió
públiques,
social
ocupadores i
empreses
d’inserció

SEPE
GV NC

A.3

4

Ocupació
pública i
desenvolupam
ent local

S7954000

4

Ocupació per a
A.2
joves

S7979000

4

S2941000

Ocupació de

A.5

A.1

Empreses,
centres
especials
d’ocupació i
institucions
sense fins de
lucre i altres
ocupadors

Desocupats

100.000

100.000

100.000

Corporacions
locals, entitats
dependents o
vinculades a
l’Administració
local,
organismes de
l’Estat i de la
Generalitat,
Agents
entitats
d’ocupació i
públiques,
desenvolupam
organismes
ent local
autònoms,
19.358.000 19.800.000 20.400.000
Desocupats
universitats,
Acords i
entitats
pactes
gestores
territorials
d’acords
territorials en
matèria
d’ocupació i
desenvolupam
ent local i
altres
ocupadors

Ocupadors

Joves

Ocupadors

Desocupats

Fin.

SEPE

SEPE
GV NC

SEPE
FSE-GJ
18.275.000 18.700.000 13.700.000
GV NC
GV AMB
11.300.000 11.800.000 12.500.000
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Codi línia Cap.

S7995000

S7996000

Descripció

Obj.

Sol·licitants

Col·lectiu
destinatari/
participants

Import
Projecte
2017

Import
Projecció
2018

Import
Projecció
2019

Fin.

qualitat amb
perspectiva de
gènere

(especialment
dones)

FSE-PO
GV NC
GV AMB

4

Col·laboració
en el
desenvolupam
ent del Pla
Avalem
Territori

A.5

Universitats
valencianes

Universitat de
València
Universitat
d’Alacant
Universitat
Jaume I

300.000

300.000

0

GV NC

4

Ajudes per
afectats en
ERO i
processos de A.1
descol·locació i
reindustrialitza
ció

Ocupadors

Treballadors
afectats en
ERO

200.000

200.000

200.000

GV NC
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LÍNIES PRESSUPOSTÀRIES
Programa pressupostari: 322.53 Plans especials de suport a l’ocupació en sectors
productius
(Imports anuals, vinculació amb els objectius operatius i fonts finançament)

Codi línia

S7705000

S7715000

S7731000

S7982000

Cap.

Descripció Obj.

Sol·licitants

Col·lectiu
destinatari /
participants

4

Pla de
suport al
sector tèxtil A.6
i de la
confecció

Treballadors
afectats per
processos de
reestructuracions
del sector tèxtil i
de la confecció

Desocupats

110.000

110.000

110.000

GV NC

A.6

Treballadors
afectats per
processos de
reestructuracions
del sector del
moble

Desocupats

24.000

24.000

24.000

GV NC

Ajudes
especials a
treballadors
SINTEL
afectats per A.6
expedients
de
regulació
d’ocupació

Treballadors
afectats pels
expedients de
regulació
d’ocupació
76/2000 i
25/2001, majors
de 52 anys en
situació de
desocupació que
complisquen els
requisits del RD
196/2010

Desocupats

875.000

875.000

875.000

GV NC

Actuacions
de foment
d’ocupació i
formació
per
A.6
l’impacte
greu en
l’economia
social

Administracions
públiques,
universitats,
entitats sense
ànim de lucre,
agents socials,
entitats
acreditades per a
les accions que
componen el pla i
treballadors
afectats per la
destrucció
d’ocupació

Ocupats i
desocupats

1.134.000

500.000

0

4

4

4

Pla de
suport al
sector del
moble

Import
Projecte
2017

Import
Projecció
2018

Import
Projecció
2019

Fin.

FEAG
GV NC
GV AMB
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3.2 Subdirecció General de Formació
Professional per a l’Ocupació
Programa 322.52
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B. Objectiu estratègic
Millorar la qualificació de les persones, tant desocupades com ocupades, a través d’una
formació que les capacite per a l’exercici qualificat de les professions i l’accés a l’ocupació,
així com permetre’ls compatibilitzar la formació amb la pràctica professional en el lloc de
treball, per mitjà de la formació en alternança amb l’ocupació. Una formació que
responga a les necessitats, tant presents, com futures de les persones i del teixit
productiu de la Comunitat Valenciana, incrementant-ne la qualitat formativa.
Objectius operatius i accions
B.1. Incrementar l’abast de la formació professional per a l’ocupació, cap a la formació
acreditable que capacite per a l’exercici qualificat de les professions i per a l’accés a
l’ocupació.
B.1.1. Plans de formació dirigits a treballadors ocupats.
B.1.2. Plans de formació dirigits a treballadors desocupats.
B.1.3. Formació a mida de les empreses.
Núm.
indicador

DESCRIPCIÓ

VALOR
2017

VALOR
2018

VALOR
2019

1

Accions formatives per a persones
ocupades

1.152

1.175

1.210

2

Accions formatives per a persones
desocupades

1.002

1.025

1.052

3

Alumnat total ocupat

17.292

17.638

18.157

4

Alumnat total desocupat

15.043

15.344

15.796

B.2. Permetre compatibilitzar la formació amb la pràctica professional en el lloc de treball,
a través de la formació en alternança amb l’ocupació.
B.2.1. Programes públics d’ocupació – formació.
Núm.
indicador

DESCRIPCIÓ

VALOR
2017

VALOR
2018

VALOR
2019

5

Nre. de projectes

216

220

230

6

Nre. d’alumnat

2.169

2.212

2.280

B.3. Millorar la qualificació professional dels joves, tant els inscrits en el Sistema Nacional
de Garantia Juvenil (SNGJ) com la resta dels joves en el marc del Pla Avalem Joves.
B.3.1. Accions formatives dirigides a l’obtenció de certificats de
professionalitat o mòduls de certificats de professionalitat de nivells 1, 2 i 3
de qualificació, per mitjà de programes formatius d’alternança amb
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l’ocupació.
B.3.2. Accions formatives amb compromís de contractació/inserció per mitjà
de programes formatius d’impuls en el coneixement d’idiomes o la millora de
la qualificació en eines tecnològiques per a aquelles peresones que tinguen
carències en competències bàsiques i/o transversals.
Núm.
indicador

DESCRIPCIÓ

VALOR
2017

VALOR
2018

VALOR
2019

7

Persones joves participants en
projectes de formació en
alternança amb l’ocupació

1.128

633

211

8

Persones joves participants en
accions formatives amb
compromís de
contractació/inserció

1.591

1.348

449

B.4. Millorar la qualificació professional i la inserció professional de les persones amb
especials dificultats d’inserció en el món laboral.
B.4.1. Programes públics d'ocupació i formació dirigits a millorar la
qualificació professional i la inserció professional de les persones amb
especials dificultats d’inserció en el món laboral.
Núm.
indicador

DESCRIPCIÓ

VALOR
2017

VALOR
2018

VALOR
2019

9

Participants en projectes de
formació en alternança amb
l’ocupació de persones amb
dificultats d’inserció en el món
laboral

601

613

631
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LÍNIES PRESSUPOSTÀRIES
Programa pressupostari: 322.52 Formació i qualificació professional
(Imports anuals, vinculació amb els objectius operatius i fonts finançament)

Codi línia

S0218000

S0933000

Cap.

Descripció

Obj.

Sol·licitants

Col·lectiu
destinatari /
participants

Preferentment
desocupats

4

Formació
professional per
a l’ocupació

B.1

Empreses,
institucions sense
fins de lucre,
organismes
públics. Organitz.
sindicals i
empresarials,
centres integrats,
etc.

4

Formació
professional a
mida de les
empreses

B.1

Ocupadors i
treballadors

Ocupats en
empreses

B.2

Institucions
sense fins de
lucre,
corporacions
locals i altres
organismes de
les AP

Desocupats

B.1

Consell de
Cambres Oficials
de Comerç,
Indústria i
Navegació de la
CV

Desocupats

B.1

Entitats inscrites
o acreditades en
el Registre de
Centres i Entitats
de Formació
Professional per
a l’Ocupació de
la CV

Preferentment
ocupats

Alumnes de
cursos de
Persones físiques
perfeccionament
tècnic

4

Programes
mixtos
ocupacióformació

4

Col·laboració
amb el Consell
de Cambres de
Comerç de la CV

4

Plans de
formació per a
l’ocupació
dirigits
preferentment
a ocupats

S5670000

4

Ajuda alumnes
centres
nacionals de
formació

B.1

S5687000

4

Col·laboració
amb FESORD

B.1

S2946000

S5636000

S5644000

S7973000

4

Programa mixta
ocupació formació,
Garantia Juvenil

B.3

Import
Projecte
2017

Import
Projecció
2018

Import
Projecció
2019

52.609.800 53.700.000 55.300.000

558.000

600.000

650.000

23.453.000 24.000.000 24.500.000

75.000

75.000

75.000

11.728.600 12.000.000 12.500.600

Fin.

SEPE

GV NC

SEPE

GV NC

SEPE

50.000

50.000

50.000

SEPE

25.000

25.000

25.000

GV NC

Entitats
públiques de les
AP, entitats
locals, consorcis,
Joves desocupats 12.200.500 12.445.000
associacions,
fundacions i
altres entitats
sense ànim de
lucre

0

FESORD

Desocupats
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Import
Projecte
2017

Import
Projecció
2018

Joves

5.565.800

5.700.000

0

FSE-GJ
GV AMB

B.4

Institucions
sense fins de
lucre,
corporacions
locals i altres
organismes de
les AP

Col·lectius amb
dificultats
d’inserció social

6.500.000

6.630.000

6.829.000

FSE-PO
GV AMB

4

Col·laboració
amb la
Universitat de
València en el
desenvolupame
nt d’una càtedra
institucional

B.1

Universitat de
València-Estudi
General

Universitat

40.000

40.000

40.000

GV NC

4

Alumnat
desocupat
assistent als
plans de
formació Ordre
16/2011 CEHE

B.1

Persones físiques

Desocupats

278.000

0

0

GV NC

S7994000

4

Alumnat
assistent als
tallers de
formació i
inserció laboral
Ordre 56/2010
CEHE

B.1

Col·lectius amb
dificultats
d’inserció social,
Persones físiques
immigrants i
persones amb
discapacitat

62.700

0

0

GV NC

S7997000

4

Ajuda FEVES
teleformació

B.1

FEVES FESAL PV

Economia Social

100.000

100.000

100.000

GV NC

W7976000

4

Subvenció
Centre Àrea
Formació

B.1

Fundació per al
Desenvolupamen
t i la Innovació CV

Ocupats

2.000.000

2.000.000

2.000.000

GV NC

7

Despeses
d’inversió
Centre Àrea
Formació

B.1

Fundació per al
Desenvolupamen
t i la Innovació CV

Desocupats

90.200

90.200

90.200

GV NC

Codi línia

S7974000

S7978000

S7983000

S7993000

W7977000

Obj.

Sol·licitants

Col·lectiu
destinatari /
participants

B.3

Empreses, ISFL,
organismes
públics,
organitzacions
sindicals i
empresarials,
centres integrats,
etc.

4

Programes
mixtos ocupació
- formació
POCV

Cap.

4

Descripció

Accions
formatives,
Garantia Juvenil

Import
Projecció
2019
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3.3 Subdirecció General d’Inserció Laboral
Programa 322.54
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Mentre que en els programes gestionats des de les subdireccions generals d’Ocupació i de
Formació Professional per a l’Ocupació, els capítols de despesa IV i VII tenen un pes
important en els seus pressupostos, en la Subdirecció General d’Inserció Laboral, atesa la
seua funció d’orientació i assessorament laboral, la naturalesa de la despesa s’enfoca en
un grau més gran a la gestió directa, i la despesa de naturalesa subvencional és més aviat
com un reforç a la labor d’orientació de la Xarxa de Centres SERVEF d’Ocupació. Les línies
de subvenció ofereixen, per tant, un suport més específic en l’assessorament laboral dels
joves inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil, així com per a col·lectius en risc d’exclusió
social.
C. Objectiu estratègic
Reforçar el servei d’informació, assessorament i orientació laboral dels demandants
d’ocupació de la Comunitat Valenciana.
Objectius operatius i accions
C.1. Desenvolupament de programes d’orientació professional en general i del Sistema de
Garantia Juvenil.
C.1.1. Ajudes per a la realització d’accions d’orientació.
C.1.2. Ajudes d’orientació i intermediació laborals per a les entitats locals.
C.1.3. Desenvolupament de programes d’orientació professional per a joves
inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil.
C.2. Desenvolupament de programes d’orientació professional per a col·lectius en risc
d’exclusió social i parats de llarga durada.
C.2.2. Ajudes d’orientació per a col·lectius en risc d’exclusió social.
C.2.3. Ajudes d’orientació per a parats de llarga durada.
Núm.
indicador

DESCRIPCIÓ

VALOR
2017

VALOR
2018

VALOR
2019

1

Nre. de beneficiaris joves GJ

2.600

2.650

0

2

Nre. de beneficiaris en risc
d’exclusió social

1.720

1.750

1.800

3

Nre. de beneficiaris parats de
llarga durada

8.000

8.160

8.400
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LÍNIES PRESSUPOSTÀRIES
Programa pressupostari: 322.54 Inserció laboral
(Imports anuals, vinculació amb els objectius operatius i fonts finançament)

Obj.

Sol·licitants

Col·lectiu
destinatari /
participants

Import
Projecte
2017

Import
Projecció
2018

Import
Projecció
2019

C.1

Entitats amb
personalitat
jurídica pròpia i
sense ànim de
lucre amb
experiència
acreditada en la
realització
d’accions
d’orientació
laboral

Demandants
d’ocupació

2.000.000

2.100.000

2.200.000

FSE-PO
GV AMB

C.1

Entitats amb
personalitat
jurídica pròpia i
sense ànim de
lucre amb
experiència
acreditada en la
realització
d’accions
d’orientació
laboral

Joves
demandants
d’ocupació

1.000.000

1.100.000

0

FSE-GJ
GV AMB

C.2

Entitats
públiques i
privades sense
ànim de lucre
amb experiència Col·lectiu en
acreditable en la situació o risc
realització
d’exclusió
d’itineraris
social
d’inserció per a
col·lectius en
situació o risc
d’exclusió social

3.000.000

3.100.000

3.200.000

SEPE

4

Accions
d’orientació
per a
persones
C.2
desocupades
de llarga
durada

Entitats
públiques i
privades sense
ànim de lucre
Desocupats de
amb experiència
llarga durada
acreditable en la
realització
d’itineraris
d’inserció

4.000.000

4.100.000

4.300.000

SEPE

4

Ajudes a
l’orientació i
C.1
intermediació
laboral

13.300.000 13.600.000 14.000.000

SEPE

Codi línia Cap.

S7970000

S7971000

S7972000

S7985000

S7991000

4

4

4

Descripció

Itineraris
individualitza
ts per a
demandants
d’ocupació

Itineraris
individualitz
ats per a
joves

Itineraris
d’inserció
per a grups
vulnerables

Entitats locals

Demandants
d’ocupació
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3.3. Subdirecció General de Planificació i
Coordinació
Programa 322.59
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Les competències que té aquesta subdirecció són de suport horitzontal, coordinació i
planificació per al conjunt del SERVEF i, per tant, la majoria del seu pressupost s’assigna a
despeses de naturalesa no subvencional. No obstant això, per a l’exercici de les seues
competències se li assignen determinades partides pressupostàries a executar per mitjà
de subvencions o convenis, i que es corresponen amb l'objectiu estratègic següent:

D. Objectiu estratègic.
Millorar l’impacte i el coneixement de les polítiques actives d’ocupació, així com afavorir
la seua missió integradora a través de la col·laboració amb altres administracions i
institucions rellevants en l’àmbit de l’ocupació.
Objectius operatius i accions
D.1. Afavorir la missió integradora de les polítiques actives d’ocupació.
D.1.1. Finançament de projectes experimentals vinculats al mercat laboral.
D.1.2. Finançament de projectes de mesures singulars envers col·lectius amb dificultats
(finançament de projectes que afavoreixen la missió integradora de les polítiques
d’ocupació).

Núm.
indicador

DESCRIPCIÓ

VALOR
2017

VALOR
2018

VALOR
2019

1

Nre. de projectes a què es dóna
suport experimentals

14

15

19

2

Nre. de projectes a què es dóna
suport de mesures singulars envers
col·lectius amb dificultats

5

10

15

D.2. Potenciar els canals de comunicació per a donar a conéixer les polítiques actives
d’ocupació.
D.2.1. Difusió i foment de la inscripció en la Garantia Juvenil de persones joves de
col·lectius més vulnerables i en risc d’exclusió social.
D.2.2. Facilitar a les persones acabades de graduar en universitats el coneixement de les
polítiques actives d’ocupació.
Núm.
indicador

DESCRIPCIÓ

VALOR
2017

VALOR
2018

VALOR
2019

3

Nre. de joves de col·lectius
vulnerables inscrits/es en el Fitxer
de Garantia Juvenil

300

400

450

4

Nre. de beques de formació per a
acabats de graduar en universitats

4

4

4
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LÍNIES PRESSUPOSTÀRIES
Programa pressupostari: 322.59 Administració i coordinació general
(Imports anuals, vinculació amb els objectius operatius i fonts finançament)

Codi línia

Cap.

Descripció

Obj.

Sol·licitants

Col·lectiu
destinatari /
participants

S3046000

4

Beques de
formació

D.2

Titulats de grau o
màster
universitari

Titulats
universitaris

60.000

60.000

60.000

GV NC

D.1

Entitats sense
ànim de lucre,
empreses
privades,
associacions del
tercer sector,
entitats locals,
amb projectes
presentats
radicades a la
Comunitat
Valenciana

Entitats sense
ànim de lucre,
empreses
privades,
associacions del
tercer sector,
entitats locals

150.000

0

0

GV NC

Universitats
valencianes

Universitats
valencianes

100.000

0

0

GV NC

Entitats sense
ànim de lucre i
associacions del
tercer sector

Col·lectiu
vulnerables i en
risc d’exclusió

500.000

0

0

GV NC

Entitats sense
ànim de lucre

Joves
desocupats

50.000

0

0

FSE-GJ
GV AMB

S7986000

S7987000

S7989000

S7990000

4

Ajudes per a
cofinançar
l’execució de
projectes
europeus en
matèria
d’ocupació i
formació

4

Ajudes per a
finançar l’execució
de projectes
experimentals
D.1
dels serveis
d’ocupació de les
universitats
valencianes

4

Finançament de
projectes i
mesures singulars
dirigits a
col·lectius més
vulnerables i en
risc d’exclusió
social

4

D.1

Ajudes per a la
difusió i foment
de la inscripció en
la Garantia Juvenil
de persones joves
D.2
de col·lectius més
vulnerables i en
risc d’exclusió
social

Import
Projecte
2017

Import
Projecció
2018

Import
Projecció
2019
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