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PROGRAMA
LÀBORA

PRESENTACIÓ

Us presentem la memòria del programa Làbora, un projecte de 
ciutat de cooperació publicosocial liderat per l’àrea de Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i 
Barcelona Activa, juntament amb Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS), la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) i la 
Creu Roja. Des del 2014, treballem per fomentar l’ocupació i la millora 
de l’ocupabilitat de les persones en situació de vulnerabilitat perquè 
puguin accedir al mercat laboral. Làbora té voluntat transformadora: 
vol promoure la justícia i l’equitat afavorint la igualtat d’oportunitats 
entre la ciutadania, facilitant l’accés a una ocupació digna. 

La irrupció de la pandèmia va suposar una interrupció de l’activitat 
econòmica que va impactar tota la ciutadania, però sobretot les 
persones en una situació de vulnerabilitat prèvia. L’economia 
comença a millorar després d’aquests anys de pandèmia, però 
aquesta millora és desigual i no arriba a les persones que més ho 
requereixen. La crisi va agreujar les condicions socioeconòmiques 
i laborals de moltes persones i famílies, i va intensificar-ne la 
precarització. Des del programa Làbora posem en marxa estratègies 
que ens permetin acompanyar en la construcció d’un projecte vital 
amb autonomia i condicions dignes per a les persones, i alhora 
ens proposem també revertir aquestes situacions afavorint-ne la 
promoció i la participació en la vida social, professional, cultural i 
cívica. 
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Això s’aconsegueix mitjançant l’orientació, la formació i l’atenció 
individualitzada des d’una visió integral de la persona, desplegant un 
model de desenvolupament competencial. El treball en xarxa amb 
les entitats i el sector empresarial i la governança del projecte, en el 
marc de la cooperació publicosocial del tercer sector i l’Administració, 
reforça el compromís i la responsabilitat social a través d’una acció 
social coordinada i col·laborativa. 

Volem destacar que el programa ha atès 7.192 persones en situació de 
vulnerabilitat (un 7,9% més que l’any anterior), de les quals el 67,24% 
van ser dones i el 44,7% tenien més de 45 anys. Aquesta atenció 
durant el seu itinerari d’acompanyament individual ha permès influir 
en la seva millora competencial o sociolaboral.

En aquesta memòria us presentem els resultats del programa Làbora 
2021. Una actuació que s’ha convertit en una eina de referència 
i transparència, dins i fora de la ciutat, per la seva eficiència, 
participació i innovació en l’ocupació de les persones més vulnerables, 
proporcionant al teixit empresarial les millors candidatures per cobrir 
les seves necessitats de contractació.

Sònia Fuertes  
Comissionada d’Acció Social  
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI  
Ajuntament de Barcelona

Valors  
del programa

Igualtat  
d’oportunitats

Compromís

Cooperació

Transparència 

Participació  
i innovació
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El Programa Làbora
El projecte pretén implementar i gestionar un mercat laboral per a persones vinculades 
a algun dels programes i serveis de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes 
i LGTBI del consistori que es troben en situació de vulnerabilitat i que han manifestat 
de manera explícita una demanda d’ocupació. D’una banda, ofereix una borsa de 
candidatures en què les empreses troben la persona que millor encaixa amb les seves 
necessitats de contractació laboral. Dona suport en la selecció del millor perfil i ofereix 
un acompanyament en l’adaptació de la persona al lloc de treball. De l’altra, treballa pel 
procés de millora competencial de les persones participants del Programa Làbora. 

Un servei destinat a preparar i acompanyar les persones en l’assoliment de les 
competències necessàries per fer front al mercat laboral, amb l’objectiu de millorar la 
seva ocupabilitat i/o aconseguir-los un lloc de treball. Mitjançant un itinerari individual, 
des del programa es porten a cap accions d’acollida, orientació laboral i capacitació en 
competències bàsiques i tècnic-professionals. A les persones participants se’ls ofereix 
un seguiment personalitzat i les acompanya un equip d’orientació i formació.

Paral·lelament, l’equip de prospectors/ores duu a terme la intermediació amb 
empreses. Publica ofertes de feina i preselecciona candidatures per aconseguir el 
candidat/a que s’ajusti millor a les necessitats de contractació de les empreses.

El Programa Làbora vincula l’empresa a un projecte de responsabilitat social i, 
alhora, permet formar part d’un projecte de ciutat que treballa per afavorir la igualtat 
d’oportunitats entre la ciutadania.
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PROGRAMA
LÀBORA

AGENTS

Comissió Estratègica
La comissió vetlla pel bon funcionament general de l’activitat del 
programa i per l’interès social, intern i extern, d’acord amb l’estratègia 
política definida en el Programa Làbora. 

Està formada per les administracions i entitats promotores següents: 
Ajuntament de Barcelona (Àrea de Drets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI amb Barcelona Activa), Entitats Catalanes d’Acció 
Social (ECAS), la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya 
(FEICAT) i la Creu Roja, la Fundació Intermedia i representants de 
l’Oficina Tècnica Làbora (OTL). 

La trobada és mensual.

Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI

Comissió de Direcció
Fa el seguiment de les activitats de totes les àrees operatives  
i reportarà la informació a la Comissió Estratègica. Vetllarà per la 
implementació òptima del model del programa. Està formada  
per la persona o persones que les entitats promotores designin  
per participar en la comissió, a més dels i les representants de l’OTL.

La trobada és mensual.

Diocesana de  
Barcelona

Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI
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Comissió Permanent
L’objectiu de la comissió és que, en l’àmbit estratègic, tinguin la 
capacitat de proposar, aportar, recomanar i influir en els elements 
estratègics i d’innovació del programa, així com de valorar el 
desenvolupament general del programa. Està formada per ECAS, 
FEICAT, Creu Roja i la Fundació Intermedia.

La trobada és mensual.

Comissió de Gènere
Està formada pels i les membres de la Comissió de Direcció i tenen 
l’objectiu de promoure i garantir la perspectiva de gènere en totes 
les actuacions del programa.

Es reuneix dos cops l’any.

Diocesana de  
Barcelona

Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI
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Punts Làbora 2021

35 punts  
d’orientació

Orientadors/ores

35

5 punts de millora  
de l’ocupabilitat

Formadors/ores

5

11 punts de  
prospecció

Prospectors/ores

11
Serveis Socials

Centres  
de ser

40
veis socials

*Serveis específics: SARA: Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida / OPAI: Oficina del 
Pla d’Assentaments Irregulars / PIAD: Punts d’Informació i Atenció a les Dones / SAS: 
Servei d’Atenció Socioeducativa / SAIER: Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i 
Refugiats / SISFA rom: Servei d’Inserció Social de Famílies Rom no Autòctones amb 
Infants a Càrrec / SIS: Servei d’Inserció Social / Centres de dia / Pisos d’inclusió / 
Reagrupament familiar.

Serveis  
e

9
specífics*

Oficina Tècnica Làbora

Equip  
de suport

Pr

6
ofessionals

Equip de responsables  
i referents

8
Professionals
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Àmbit d’actuació

El programa atén persones usuàries de serveis socials que visquin a Barcelona ciutat i col·labora amb 
empreses i entitats de l’Àrea Metropolitana.

Ciutat de Barcelona: centres de serveis socials i Punts Làbora, 2021

• FEMAREC (2)
DISTRICTE DE GRÀCIA

• ÀMBIT PREVENCIÓ
•
 
GENTIS

• INICIATIVES
SOLIDÀRIES

DISTRICTE DE

 SANTS-MONTJUÏC 

• PERE TARRÉS
DISTRICTE 
DE LES CORTS

• INSERCOOP
DISTRICTE DE  SARRIÀ-SANT GERVASI

• ADSIS
• SALESIANS SANT JORDI
• SALTA-ARED (2)
DISTRICTE 
D’HORTA-GUINARDÓ 

• CREU ROJA (2)
• INSERCOOP
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE

• CREU ROJA (2)
• FORMACIÓ

 
 

I TREBALL (3)
DISTRICTE 
DE SANT MARTÍ

• FORMACIÓ
 

 
I TREBALL (2)

• MERCÈ 
 FONTANILLES (3)

• SALTA-ARED (2)
DISTRICTE 
DE NOU BARRIS 

• TRINIJOVE (3)
DISTRICTE 
DE SANT ANDREU

 

• ACOLLIDA

 
I ESPERANÇA

•

 
CÀRITAS (2)

• CASAL DELS
INFANTS

• COMTAL
• PROBENS
DISTRICTE DE

 
CIUTAT VELLA

40 Centres de 
serveis socials

35 punts 
d’orientació  
Làbora

5 punts de millora   
de l’ocupabilitat
• ÀMBIT PREVENCIÓ
• CREU ROJA (2)
• FEMAREC
• MERCÈ FONTANILLES

11 punts de prospecció
• ACOLLIDA I ESPERANÇA
• ANDRÒMINES
• CREU ROJA (2)
• FORMACIÓ I TREBALL (3)
• GENTIS
• PERE TARRÉS
• PROBENS
• SALUT I COMUNITAT

7 punts específics
• ANEM PER FEINA
• ASCA
• CÁRITAS
• ENGRUNES
• FORMACIÓ I TREBALL
• FUNDACIÓN   
  QUIERO TRABAJO
• SURT

Oficina Tècnica Làbora
• FUNDACIÓ INTERMEDIA
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5 punts de millora  
de l’ocupabilitat 
Làbora

• 35 orientadors/ores • 5 formadors/ores 
• 11 prospectors/ores  

• 7 professionals especialitzats/ades

• 5 administratives  
• 1 tècnic tecnològic 

• 4 referents • 4 responsables

Teixit 
empresarial

40 CSS*  
i 9 Serveis 

específics**

7 punts  
específics  
Làbora

Recursos 
d’entitats  
i de ciutat

Punts d’accions 
formatives 
Làbora

Recursos  
de suport a 
l’atenció

Barcelona 
Activa

Equip

Agents

Recursos

Accions

Circuit  
d’atenció  
a persones

Relació  
amb les 
empreses

CSS i Serveis 
específics ens 

deriven a  
SIAS

Fase  
de derivació

Acollim, 
diagnostiquem  
i acompanyem

Fase  
d’acollida

Identifiquem 
i/o millorem 

competències

Fase  
d’identificació  
i capacitació

Prospectem  
i intermediem

Fase  
d’intermediació

Inserim

Fase  
d’inserció

PLATAFORMA 
LÀBORA

EINA D’ACOLLIDA 
LÀBORA

11 PUNTS DE  
PROSPECCIÓ LÀBORA

35 PUNTS  
D’ORIENTACIÓ LÀBORA

MATCHING  
LÀBORA

JORNADA DE 
NETWORKING

*CSS: Centres  de serveis socials
**Serveis específics:  SARA / OPAI / PIAD /  SAS / SAIER / SISFA rom / SIS /  

Centre de dia /  Pisos d’inclusió / Reagrupament familiar

Diocesana de 
Barcelona
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PROGRAMA
LÀBORA

ÀMBIT 
ORGANITZATIU

Organigrama 2021

Responsable 
d’atenció a les 

persones

Responsable 
d’empresa, marca  

i comunicació

Responsable 
de finances  
i tecnologia

Tècnic/a referent 
de millora de 
l’ocupabilitat

Tècnic/a referent 
d’orientació

Tècnic/a referent 
de prospecció

Equip tècnic  
de millora de 
l’ocupabilitat 

Equip tècnic  
d’orientació

Equip tècnic  
de prospecció

Equip 
d’administració

Tècnic/a de 
tecnologia

Comissió  
Estratègica

Comissió  
Permanent

Comissió  
Direcció  
Tècnica

Comissió  
de Gènere

Coordinació 
General  

d’oficina Tècnica

Quart nivell. Operatiu

Cinquè nivell. Operatiu

Responsable
d’oficina Tècnica

Atenció directa

Suport

Primer nivell. Estratègic

Segon nivell. Estratègic

Tercer nivell. Estratègic



Insercions

1.500
Persones  

ateses  el  2021

7.000
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PROGRAMA
LÀBORA

OBJECTIUS

Objectiu general

Millorar l’ocupabilitat i les condicions sociolaborals de les 
persones en situació de vulnerabilitat que s’atenen des dels 
programes de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes 
i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.

Els objectius establerts per al 2021 van ser:

Objectius de desenvolupament sostenible

ODS 1: Millorar la coordinació entre totes les administracions 
competents i amb el tercer sector social. Millorar, també, la 
planificació transversal dels serveis socials amb els de salut, 
educació, habitatge, urbanisme, promoció econòmica, etc.

ODS 5: Promoure el reconeixement social i la valoració 
econòmica del treball domèstic i de cura no remunerat.

ODS 8: Fomentar la capacitació de les persones desocupades. 
Reduir la precarietat laboral.

ODS 17: Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces 
en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant 
l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels 
partenariats.
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PROGRAMA
LÀBORA

PRINCIPALS 
INDICADORS 
DE RESULTATS

Resum de l’impacte en l’àmbit dels resultats

Persones noves derivades de serveis socials

Assolit

7.602
Objectiu

6.567
Percentatge assolit respecte a l’objectiu 
115,76%

Persones ateses

Assolit

7.192
Objectiu

7.000
Percentatge assolit respecte a l’objectiu 
102,74%

Insercions

Assolit

1.709
Objectiu

1.500
Percentatge assolit respecte a l’objectiu 
113,93%



15

Indicadors  
per fases

FASE  
DE DERIVACIÓ

Fase en la qual una persona 
usuària de serveis socials ha 
estat proposada per participar 
en el programa pel seu o la 
seva referent.

Més derivacions respecte al 
2019 (+25%). El 64,96% són 
dones i creixen les derivacions 
en les franges d’edat de 25  a 
34 anys.

Persones  
derivades

7.602

Percentatge assolit respecte a 
l’objectiu que era de 6.567: 
115,76%

Per franja d’edat

De 16 a 18 anys
0,22%

De 19 a 24 anys
5,51%

De 25 a 34 anys
21,27%

De 35 a 44 anys
32,99%

De 45 a 54 anys
25,45%

De 55 a 64 anys
13,68%

≥ 65 anys
0,88%

2021 2019

Per gènere

Dones 
4.938

64,96%
65,82% 
el 2019

Homes 
2.664

35,04%
34,18% 
el 2019
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Per districte 2021 2019

Nou Barris 17,60% 18,25%

Ciutat Vella 15,39% 12,32%

Sants-Montjuïc 14,51% 12,98%

L’Eixample 11,79% 11,40%

Sant Martí 9,97% 13,39%

Horta-Guinardó 9,58% 10,90%

Sant Andreu 8,72% 7,48%

Gràcia 4,63% 4,76%

Les Corts 3,01% 2,93%

Sarrià-Sant Gervasi 2,67% 2,97%

Serveis específics 2,13% 2,62%
SARA: Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida / OPAI: Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars 
/ PIAD: Punts d’Informació i Atenció a les Dones / SAS: Servei d’Atenció Socioeducativa / SAIER: 
Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats / SISFA rom: Servei d’Inserció Social de 
Famílies Rom no Autòctones amb Infants a Càrrec / SIS: Servei d’Inserció Social / Centres de dia 
/ Pisos d’inclusió / Reagrupament familiar.



No altes

3.037 2.332
el 2019
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Dones 
1.897

62,46%
65,31% 
el 2019

Homes 
1.140

37,54%
34,69% 
el 2019

16 a 18 anys
0,13%

19 a 24 anys
6,85%

25 a 34 anys
21,96%

35 a 44 anys
34,24%

45 a 54 anys
24,97%

55 a 64 anys
11,03%

≥ 65 anys
0,82%

NO ALTES

No contactat/ada 
52,32%

Inserció externa 
30,32%

No interessat/ada 
7,21%

Altres / defunció/ canvi de domicili 
4,58%

Absentisme 
2,01%

Malaltia 
1,75%

Cura no remunerada 
1,25%

Competència lingüística 
no adequada 
0,56%

Per franja d’edat 2021 2019

Per gènere



Persones 
ateses

7.192
Noves 

atencions 

4.293
Provinents 

de 2020 

2.899
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Indicadors 
per fases

FASE  
D’ACOLLIDA

Fase en la qual s’identifica una 
persona que ha assistit a alguna 
de les accions d’acollida pròpies 
del Programa Làbora: acció 
grupal i/o individual.

Al llarg del 2021, el programa ha 
atès 7.192 persones en situació 
de vulnerabilitat, el 67,24% 
de les quals han estat dones. 
A diferència de la tendència 
que hi havia entre el 2015 i el 
2019, ha crescut més el volum 
de persones ateses entre les 
franges d’edat de 25 a 44 anys.

Percentatge assolit respecte a l’objectiu que era de 7.000: 
102,74%

De 16 a 18 anys
0,15%

De 19 a 24 anys
3,93%

De 25 a 34 anys
18,41%

De 35 a 44 anys
32,80%

De 45 a 54 anys
27,54%

De 55 a 64 anys
15,93%

≥ 65 anys
1,24%

Per franja d’edat 2021 2019



19

Per districte 2021 2019

Nou Barris 16,73% 16,58%

Ciutat Vella 15,11% 12,87%

Sants-Montjuïc 12,31% 12,84%

Sant Martí 11,83% 13,40%

L’Eixample 11,17% 11,03%

Horta-Guinardó 10,61% 11,18%

Sant Andreu 8,48% 7,70%

Gràcia 4,91% 4,87%

Les Corts 3,09% 3,09%

Sarrià-Sant Gervasi 3,03% 3,33%

Serveis específics 2,73% 3,11%
SARA: Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida / OPAI: Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars 
/ PIAD: Punts d’Informació i Atenció a les Dones / SAS: Servei d’Atenció Socioeducativa / SAIER: 
Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats / SISFA rom: Servei d’Inserció Social de 
Famílies Rom no Autòctones amb Infants a Càrrec / SIS: Servei d’Inserció Social / Centres de dia 
/ Pisos d’inclusió / Reagrupament familiar.
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Dones 
4.836

67,24%
66,06% 
el 2019

Homes 
2.356

32,76%
33,94% 
el 2019

Grups d’incidència

G1 6,64%
Les Corts duplica en G1 la mitjana de ciutat i Nou Barris està molt per 
sota de la mitjana de G1 (35,84%).

G2 48,17%

En relació amb el G2, Sarrià-Sant Gervasi sobrepassa amb un 59% la 
mitjana de la ciutat. La resta de districtes està en la línia mitjana de la 
ciutat, i són Sants-Montjuïc i Ciutat Vella els que es troben al voltant 
d’un 23,71% per sota de la mitjana.

G3 35,99%

Pel que fa al G3, Sants-Montjuïc supera amb un 50% la mitjana de ciutat 
i Sarrià-Sant Gervasi es troba un 45% per sota del G3.

Per gènere

G4 9,20%

A Ciutat Vella, el G4 es triplica en relació amb la mitja de ciutat i només 
una de cada nou persones que són G4 viuen a Sarrià.
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Indicadors 
per fases

FASE 
D’IDENTIFICACIÓ 
I CAPACITACIÓ

Fase en la qual la persona 
participant identifica i/o 
millora el capital competencial 
mitjançant el desplegament 
del pla de treball definit 
prèviament.

Al llarg de 2021, hi ha hagut 
2.260 persones que han iniciat 
un procés formatiu de millora 
competencial i 1.830 l’han 
acabat (un 81% respecte al total 
que l’han iniciat).

Persones participants 
que han iniciat alguna 
acció de millora 
competencial

2.260

Noves 
atencions 

67%
Finalitzen 
el procés 

79%
81%

de les persones que 
finalitzen el procés ho 
fan amb aprofitament

Accions de millora competencial

Realitzades

523
Punts d’accions formatives Làbora

Realitzats

8
2 Monitors/ores 
de lleure 
i 6 Accions 
formatives TIC

Persones 

113
que n’inicien

26 Monitors/ores 
de lleure  
i 87 Accions 
formatives TIC

Persones  

78%
que en finalitzen

81% Monitors/ores 
de lleure  
i 75% Accions 
formatives TIC
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Mòduls de millora de l’ocupabilitat

Realitzats

447
Persones 
que n’inicien

2.516
72,20% Dones 
27,80% Homes

Persones  
que en finalitzen

86%
72,61% Dones 
27,39% Homes

Punts específics Làbora

Persones 
que n’inicien

662
72,03% Dones  
27,97% Homes

Persones  
que en finalitzen

74%
72,81% Dones 
27,19% Homes

Punt específic Làbora N’inicien 

141

170

61

52

En finalitzen

96%

95%

90%

78%

16 62%

7

175

33%

65% Diocesana de  
Barcelona

Recursos de suport a l’atenció

N’inicien   11 En finalitzen  100%

N’inicien   53 En finalitzen  84%

Recursos de ciutat

N’inicien   42 En finalitzen  41%

Derivacions   90

Derivacions   36

Equip d’Assessorament  
Laboral (EAL)
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Indicadors 
per fases

FASE 
D’INTERMEDIACIÓ

Fase en la qual la persona ja 
està preparada per participar 
en un procés de selecció.  
Està en cerca activa de feina.

Al llarg de l’any 2021 s’han 
tramitat 1.376 ofertes, un 38% 
menys que el 2019, i s’han 
presentat 4.281 candidatures a 
empreses, un 28% menys que el 
2019. Un total de 2.682 persones 
han format part de la borsa de 
treball del programa, un 19% 
més que l’any 2019.

Empreses 
registrades

5.447

Persones a la  
borsa de treball 

2.682

Ofertes 
tramitades 

1.376

Candidatures presentades

4.281
62,49% Dones 
37,51% Homes
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Indicadors 
per fases

FASE 
D’INSERCIÓ

Fase en la qual la persona 
participant del programa ha 
trobat feina.

Insercions

1.709

Respecte al 2019: 
+2,2%

Contractes 

2.406

Respecte al 2019: 
-8,7%

Persones contractades

Al llarg del 2021, hi ha hagut 1.709 persones que han trobat feina 
a través del Programa Làbora, un 113,93% respecte a l’objectiu 
anual (1.500).

GÈNERE: Increment de la contractació de dones respecte 
al 2019 (d’un 62,9% al 67,12%).

EDAT: S’incrementen les contractacions de persones en les 
franges d’edat de 25 a 44 anys i es redueixen en les franges  
de 45 a 64 anys.

NÚMERO DE CONTRACTES: S’assoleixen menys contractes que 
el 2019 (-8,7%) i s’incrementa el nombre de persones úniques 
contractades (+2,2%).

GRUPS D’INCIDÈNCIA: Augmenta el volum de contractació 
en G2, un 8% més respecte al 2019.

MAJOR EFICIÈNCIA OFERTA-CONTRACTE: D’un 62,3% 
d’eficiència el 2019 a un 64,8% el 2021.

Contracte únic / més d’un contracte

Contracte únic

1.232
1.111 
el 2019 

Més d’un contracte

477
560 
el 2019
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Contractacions

El Programa Làbora ha facilitat la 
signatura de 2.406 contractes de 
treball, un 8,7% menys que el 2019.

DURADA: Dels contractes signats 
el 2021 només el 6,73% són 
contractes inferiors a un mes.  
El 15,17% han estat contractes de 
més de sis mesos. El pes de les 
contractacions d’obra/servei es va 
situar al 36,13%.

JORNADA: Es redueixen els 
contractes de jornada completa 
del 52,05% el 2019 al 49,42% 
aquest 2021.

TIPUS: S’incrementen els contractes 
indefinits i se situen al 8,48%,  
un 1,08% més respecte al 2019.

SECTORS: El 43% dels contractes 
corresponen al sector dels 
serveis a les empreses. Tot i les 
restriccions que encara s’han 
donat durant l’any 2021 a causa de 
la covid-19, els sectors del comerç 
i del turisme i l’hostaleria han 
acabat suposant, respectivament, 
el 10% i el 9% del total de 
contractacions.

Contractacions per franja d’edat

De 19 a 24 anys
3,74%

De 25 a 34 anys
16,73%

De 35 a 44 anys
33,19%

De 45 a 54 anys
28,20%

De 55 a 64 anys
16,68%

≥ 65 anys
1,46%

2021 2019

Insercions per gènere

Dones 
1.147

67,12%
62,90% 
el 2019

Homes 
562

32,88%
37,10% 
el 2019
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Segons la durada del contracte

Fins a un mes

6,73%
9,95% 
el 2019 

D’un a tres mesos

28,84%
27,60% 
el 2019

De tr

13,
es a sis m

13%
esos

13,67% 
el 2019

Més de dotze mesos

10,18%
9,68% 
el 2019

De sis a dotze mesos

4,99%
7,74% 
el 2019 

Durada indeterminada

36,13%
31,36% 
el 2019

Per tipus de contracte

Indefinits

8,48%
7,40% 
el 2019 

Temporals

91,52%
92,60% 
el 2019

Per tipus de jornada

Jornada completa

49,42%
Jornada parcial 

50,58%
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Contractes per sectors

Serveis a les 
empreses

43,35%
47,53% el 2019

Comerç 

10,10%
9,64% el 2019

Turisme 
i hostaleria

9,60%
10,63% el 2019

Serveis 
socials

9,19%
8,47% el 2019

Salut

6,19%
3,64% el 2019

Logística

5,69%
4,33% el 2019

Medi ambient

3,33%
2,70% el 2019

Construcció

2,83%
3,45% el 2019

Educació

2,20%
2,24% el 2019

abc
Indústria

2,00%
1,75% el 2019

Transports

1,45%
0,95% el 2019

TIC

0,50%
0,53% el 2019

Altres

3,57%
0,99% el 2019
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Qualitat  
de la inserció  
del Programa
Làbora vers  
les contractacions 
de Barcelona ciutat
Dades de l’Observatori  
del Treball i Model Productiu,  
Generalitat de Catalunya.

Les persones ateses al Programa Làbora es troben en una 
situació d’alta vulnerabilitat en comparació a la població general 
de la ciutat de Barcelona.

Tenint en compte aquest element de vulnerabilitat, Làbora 
destaca per haver generat una ocupació més alta en persones 
més grans de 45 anys i una millora qualitativa en el conjunt de les 
persones més vulnerables de la ciutat. Han fomentat:

• Més contractació de dones.

• Més ocupació en franges de més de 45 anys.

• Més contractacions temporals d’un a dotze mesos.

• Baixa contractació inferior a un mes.

Per tipus de contracte

Indefinits

18,10% 
8,48%

Temporals

81,90% 
91,52%

Barcelona 
ciutat

Programa 
LÀBORA

“LÀBORA té 9,62 punts percentuals 
menys en contractació indefinida”
(6,54 el 2019)
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Barcelona 
ciutat

Programa 
LÀBORA

Barcelona 
ciutat

Programa 
LÀBORA

Contractacions per franja d’edat

Barcelona 
ciutat

Programa 
LÀBORA

≥ 20 a < 25  
anys

≥ 25 a < 30  
anys

≥ 30 a < 45 
anys

> 45 anys

< 20 anys4,34%
0%

20,05%
2,65%

18,34%
6,05%

35,85%
41,22%

21,42%
50,08%

“LÀBORA està 28,66 punts 
percentuals per sobre 
respecte a persones de més 
de 45 anys” 
(34,60 el 2019)

Insercions per gènere

Dones
50,63%
67,50%

Homes
49,37%
32,50%

“LÀBORA està 16,87 
punts percentuals per 
sobre en contractes  
a dones”
(13,96 el 2019)

Per durada del contracte* 

Fins a un mes
41,35% 
7,35%
D’un a sis mesos
22,92%
45,86%
De sis a dotze mesos
3,06%
5,45%
Més de dotze mesos
0,82%
1,87%
Durada indeterminada
31,85%
39,47%
* No es contemplen els 
contractes indefinits

“LÀBORA està un 34% per sota 
en contractes de fins a un mes 
(-33,49 el 2019). En contractes 
d’un a sis mesos està un 22,94%  
per sobre”
(+24,85 el 2019)
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PROGRAMA
LÀBORA

VII JORNADA DE 
NETWORKING 
ESPAI LÀBORA 
2022

Recuperem el format presencial

El 2 de maig de 2022 el Programa Làbora va recuperar el format 
presencial de l’Espai Làbora en la VII Jornada de Networking. 
El Born Centre de Cultura i Memòria va reunir més de 250 
candidats i candidates i 121 empreses vinculades al Làbora en 
aquest esdeveniment, que suposa una oportunitat perquè les 
persones que es troben en situació de vulnerabilitat i busquen 
feina contactin directament amb empreses que ofereixen vacants 
laborals.

Durant l’acte inaugural, presidit per l’Ajuntament de Barcelona 
juntament amb ECAS, FEICAT i la Creu Roja, 90 empreses van 
ser distingides amb el segell Làbora com a reconeixement al seu 
compromís amb la contractació de persones amb dificultat d’accés 
al mercat laboral. A més a més, es van reconèixer els sectors que 
més contractacions van realitzar en el marc del programa durant 
el 2021: serveis, comerç, hostaleria i turisme, serveis socials, 
salut i logística. Les empreses van ser les principals protagonistes 
d’aquest acte inaugural de la jornada. A posteriori, les persones 
participants en el programa van mantenir trobades individuals 
amb 57 empreses en l’espai de networking, un espai d’entrevistes 
individuals seguint criteris de treball per competències, amb 
l’objectiu d’assolir el nombre més gran possible d’insercions i de 
contribuir a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de 
vulnerabilitat.

Paral·lelament a l’espai de networking, els i les assistents a la 
jornada van poder accedir a informació sobre noves ocupacions 
emergents en els sectors de l’economia blava, la nova economia de 
les cures, l’economia digital i l’economia verda, així com informar-se 
de tot el mapa de recursos formatius de la ciutat de Barcelona.
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Principals indicadors

Candidats/es

251

Empreses  
espai de 
networking

56
Entrevistes 
realitzades

1.014

Empreses reconegudes amb 
el Segell Làbora 2022 per una 
contractació responsable

90
Insercions de persones 
entrevistades el dia de la jornada

68
Anunci publicat al diari ARA 
el mes de maig de 2022
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PROGRAMA
LÀBORA

GESTIÓ 
ECONÒMICA I 
PRESSUPOST

Conveni

Conveni marc de col·laboració entre l’Institut Municipal de Serveis 
Socials (IMSS), Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), Federació 
d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) i Creu Roja Espanyola 
a Barcelona per a la creació, implementació i gestió d’un mercat 
laboral reservat a persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat 
de Barcelona.

PRESSUPOST TOTAL

3.430.000,00 € 
EXECUCIÓ 

3.486.888,27 €

3.066.006,09 € 

87,93%
Import i percentatge  
del fons finançat per 

l’Ajuntament de Barcelona 
respecte a l’import total

420.882,16 € 

12,07%
Percentatge finançat, de 
manera mancomunada, per 
ECAS, FEICAT, Creu Roja i les 
entitats i/o empreses d’inserció 
participants
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PROGRAMA
LÀBORA

PROPÒSITS 
2022

Consolidar  
el sistema  
de governança 
del programa i la 
representativitat 
associada

Fomentar 
les relacions 
institucionals  
i les aliances que 
generin sinergies 
positives

Ampliar la xarxa 
territorial

Promoure  
la innovació  
i l’avaluació com  
a trets d’identitat 
del programa

Promoure la 
millora del capital 
competencial dels i 
les participants
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BARCELONA.CA T/LABORA

      TWITTER :
@bcn_ajuntament
#ProgramaLabora

      LINKEDIN:
www.linkedin.com/
company/programa-làbora

TELÈFO N DE CONTACTE
932 565 623

COL·LABORA I VINCULA’T 
AL PROGRAMA
Contacta’ns per email a: 
labora@laborabcn.cat
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