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PLA DE TREBALL 2019  
Aprovat pel Consell Rector d’Ivàlua en data 12 de desembre de 2018 
 
El Pla de Treball per al 2019 planteja:  
 

• Prioritzar les avaluacions de les administracions consorciades contribuint a 
promoure l’avaluació en àmbits temàtics/sectorials en els que aquesta 
compta amb escassa presència 

 
• Potenciar la creació d’eines que permetin el treball en xarxa amb les 

administracions i la dinamització d’una comunitat de l’avaluació a Catalunya 
 

• Promoure la visibilitat i rellevància de les actuacions realitzades mitjançant la 
creació de nous continguts i  d’un nou portal web  

 
 

Avaluacions i assessoraments 
 
Generalitat de Catalunya 
 

Avaluacions i assessoraments vigents  i/o pendents de formalitzar-se  
Avaluacions vigents  Objectiu 

Avaluació del disseny i 
la implementació de la 
Renda Garantida de 
Ciutadania de Catalunya 
(VEH) 

L’avaluació d’aquesta política iniciada fa 2 anys es planteja avançar en les 
accions següents: 

• Avaluació de la implementació, amb èmfasi especial en l’anàlisi de les 
característiques de la població atesa, en base a la tipificació de la població 
diana i en contrast amb els públics diana d’altres polítiques de rendes 
avaluades  

• Model d’estimació del cost pressupostari de les prestacions de la Renda 
Garantida de Ciutadania: a partir de les dades actuals i històriques de 
sol·licituds i concessions de la prestació es tracta de a) Estimar la possible 
evolució del cost pressupostari de la renda en el període 2018-2020. b) 
explorar l’impacte sobre aquest cost de variacions en el requisits que 
puguin ser introduïdes com a conseqüència  de la elaboració i 
desplegament del reglament de la llei. 

• Anàlisi dels reptes i condicions de viabilitat per dur a terme una avaluació 
d’impacte de la RGC de Catalunya 

Avaluació Cost-Benefici 
de l’Impost sobre 
Begudes Ensucrades 
Envasades (IBEE) (VEH) 

Analitzar l’eficiència social de l’IBEE mitjançant una avaluació econòmica que 
explorarà si els beneficis socials obtinguts gràcies a l’impost compensen els 
costos per a la societat generats que es deriven de la seva implementació 
(lliurament previst a l’abril 2019) 

Avaluació ex-ante del  
Pla territorial sectorial 
d’habitatge (PTSH-VEH) 

S’estudiaran els components i la teoria del canvi que es troba subjacent en el 
S’analitzarà el Pla territorial sectorial d’habitatge (PTSH) i es faran anàlisis de 
la seva avaluabilitat amb l’objectiu d’aprofundir en l’avaluació de les 
necessitats, l’avaluació del seu disseny i de la seva implementació  

Avaluació dels beneficis 
fiscals en matèria 
d’habitatge (VRH) 

S’avaluaran els beneficis fiscals en matèria d’habitatge amb la col·laboració 
d’experts en la matèria 

Avaluació del Programa 
Operatiu i compliment 

L’avaluació iniciada a finals del 2018 inclou dues línies d’activitat: 

• Avaluació dels objectius/resultats de les prioritats del Programa Operatiu i 
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del marc de rendiment 
anual 2018 i estudi i 
validació d’indicadors 
d’impacte social 
(DTASF-SOC). 

compliment del marc de rendiment de l’informe anual 2018 

• Estudi i validació d’indicadors i tècniques de recollida d’outcomes 
d’impacte social 
(lliurament previst abril 2019) 

Avaluacions pendents 
de concreció 

Objectiu 

Avaluació del Pla 
STEMcat (DE) 

Es duran a terme les següents iniciatives: 

• Pilotatge del sistema d’indicadors 

• Avaluació de la implementació del Programa de Formació STEM  

• Avaluació del Programa d’Innovació Pedagògica STEAM tant pel que fa a 
la seva implementació com per al seu impacte 

Avaluació del programa 
Èxit del Consorci 
d’Educació de 
Barcelona (DE) 

L’avaluació de l’impacte del programa Enginy (curs 2017-2018) que es preveia 
dur a terme el 2018 es posposa a 2019; també s’elaboraran un seguit 
d’instruments de mesura d’outcomes més enllà dels resultats acadèmics que 
es validaran en  una comissió de treball que es crearà a tals efectes  

Avaluació del programa 
de formació del Centre 
d’Iniciatives per a la 
Reinserció (CIRE-VEH) 

Ivàlua en col·laboració amb la VEH va dur a terme dues propostes d’avaluació 
d’aquesta iniciativa que no es va materialitzar (finals 2016 i mitjans del 2017); 
es preveu reprendre aquesta avaluació actualitzant la proposta feta en el seu 
moment. 

Avaluacions en estudi Objectiu 

Avaluació dels Plans 
Educatius d’Entorn (DE) 

S’avaluaran els Plans Educatius d’Entorn en el seu nou disseny a partir 
d’avaluacions de la implementació i la posada en marxa d’eines sobre “què 
funciona?” en relació a les diferents accions que preveuen aquests plans  

Avaluació dels beneficis 
fiscals en matèria 
d’habitatge (VRH) 

S’avaluaran els beneficis fiscals en matèria d’habitatge amb la col·laboració 
d’experts en la matèria 

Avaluació d’algun servei 
a determinar de la 
cartera de serveis 
socials 2010-2011) 
(DTASF) 

S’identificarà alguna de les polítiques de serveis socials incloses a la cartera 
de Serveis Socials i es durà a terme una avaluació econòmica de la mateixa. La 
política es triarà entre les següents: DGAIA-Acolliment residencial, Residències 
de Gent Gran, Programes de Salut Mental Socio-laborals, Serveis d’Atenció 
Domiciliària. 

Assessoraments 
vigents 

Objectiu 

Assessoraments al 
Departament de la 
Vicepresidència i 
d’Economia i Finances 
(VEH) en els processos 
de revisió de despesa  

Es col·laborarà en els processos de de revisió de despesa impulsats per l’Àrea 
d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques; en concret Ivàlua participarà 
les tasques següents: identificació de les teories del programa, avaluacions 
d’implementació, revisions d’avaluacions i  de la literatura existent i estudis 
What Works en els àmbits i polítiques objecte de l’anàlisi. 

Assessoraments 
pendents de concreció 
o en estudi 

Objectiu 

Avaluació a la 
Cooperació al 
Desenvolupament 
(DAERIT) 
 

Dissenyar conjuntament amb la DGCD i l’ACCD una teoria del canvi sobre el rol 
de l’avaluació en la cooperació catalana el que significa establir si els objectius 
que es volen aconseguir mitjançant l’avaluació s’adeqüen a a) els recursos de 
que es disposa per destinar a l’avaluació, b) els instruments d’avaluació 
implementats i c) els productes que es deriven de l’aplicació d’aquests 
instruments. 

Assessorament a 
l’EAPC per a la 
institucionalització de 
l’avaluació (DPDAP-
VEH) 

En el marc del conveni signat entre Ivàlua i la EAPC es plantejaran un seguit 
d’accions per a promoure la incorporació de l’avaluació en la formació de 
l’EAPC a tots els nivells, la posada en marxa de formacions/seminari en 
avaluació per part d’experts internacionals i el suport en activitats de recerca. 

Assessorament per a S’assessorarà al DARPA per a millorar l’avaluabilitat del Programa de Foment 
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millorar l’avaluabilitat 
del Programa De 
Foment de la Producció 
Agroalimentària 
Ecològica (2015 – 
2020) (DARPA) 
 

de la Producció Agroalimentària Ecològica (2015 – 2020); en concret es duran 
a terme sessions de treball entre els responsables del programa amb l’objectiu 
de treballar conjuntament els aspectes següents: elaboració de la teoria del 
canvi, avaluació del disseny i construcció d’indicadors de seguiment i 
avaluació.  

Assessorament per a 
millorar de 
l’avaluabilitat de 
l’impacte normatiu (DP-
VEH) 

En base a les necessitats de la DGCI es proposa un ventall de diferents 
accions per a millorar la qualitat de l’avaluació d’impacte normatiu: accions de 
diagnosi (elaboració d’una guia, recopilació de recursos i elaboració d’una 
agenda de recursos) i recomanacions (formació a personal tècnic, 
assessoraments per a l’elaboració de la memòria, accions de sensibilització,...) 

Assessorament per 
millorar l’avaluabilitat 
de les clàusules socials 
en la contractació 
pública (DAERIT) 

Assessorament a la DGCP per a millorar l’avaluabilitat de la posada en marxa 
de les clàusules socials a la contractació; es duran a terme accions per a 
millorar  la informació de les empreses i la seva sistematització amb l’objectiu 
d’identificar en una perspectiva a llarg termini l’impacte de les clàusules 
socials en la contractació 

Assessorament al SOC 
per impulsar un model 
d’avaluació  

S’actualitzarà el Model d’Avaluació del SOC amb l’objectiu d’incorporar 
l’avaluació de forma més sistemàtica a les polítiques dels serveis públics 
d’ocupació 

 
Diputació de Barcelona 
 
Avaluacions i 
assessoraments vigents  

Objectiu 

Avaluació de l’efectivitat de la 
implantació dels dispositius 
de seguretat a la llar 
(detectors de foc /fum i gas) 
en usuaris de servei de 
teleassistència domiciliària  

S’esbrinarà si i -en quina mesura- els detectors de fum/foc i de gas 
redueixen el nombre de decessos i ferits derivats dels incendis en les 
llars de les persones usuàries de teleassistència, mitjançant l’ús de 
dades administratives sobre incendis. L’avaluació es preveu que finalitzi 
abril de 2019 

Què funciona en matèria de 
polítiques i activitats de 
promoció de l’activitat 
esportiva? 

Assessorament destinat a generar informació basada en l’evidència 
sobre les activitats de promoció de l’esport mitjançant la consideració 
del seu possible impacte sobre la salut de la població. Es farà una 
revisió de l’evidència existent en la matèria i un seminari restringit  on 
els resultats de la revisió seran comentats per actors clau en l’àmbit de 
les polítiques locals de promoció de l’activitat esportiva. L’objectiu és 
contribuir a un millor disseny i planificació de les polítiques i activitats 
de promoció de l’activitat esportiva a nivell municipal.  

Avaluacions pendents de 
concreció o en estudi  

Objectiu 

Avaluació econòmica de les 
“vies blaves Barcelona” 

L’any 2019 s’analitzarà l’anàlisi de l’avaluabilitat en termes d’anàlisi  
cost-benefici del projecte “Vies Blaves Barcelona”. 

Assessorament tècnic en 
avaluabilitat i avaluació de 
projectes de cooperació 

Incentivar la incorporació de la perspectiva de l’avaluació en els 
projectes realitzats o finançats per l’Oficina de Cooperació al 
desenvolupament des de la seva fase inicial (disseny, pilot, etc...) 

 
Ajuntament de Barcelona 
 

Avaluacions vigents Objectiu 

Avaluació del projecte B-
Mincome 

Avaluació experimental del projecte B-Mincome que contempla una 
combinació d’una renda garantida i polítiques socials actives en àrees 
desafavorides de Barcelona. Al llarg del 3er i darrer any del projecte.. 

Avaluacions pendents de Objectiu 
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concreció o en estudi 

Avaluació del Pla de Barris 
(Foment Ciutat Vella) 

Es  preveu dur a terme accions d’acompanyament als disseny i a la 
realització d’avaluacions diverses.  

Avaluació d’ajuts al lloguer a 
Barcelona 

Aportar coneixement sobre la implementació i distribució entre la 
població de Barcelona dels diferents tipus d’ajuts al lloguer, 
principalment relacionades amb el focus, la taxa de cobertura i les 
característiques de la població beneficiària 

Avaluació de les polítiques 
de participació ciutadana 

S’estudiarà què funciona en polítiques de participació ciutadana?  

 
Tercer Sector Social  
 

Avaluacions i 
assessoraments en estudi 

Objectiu 

Fundació Probitas Avaluació de l’impacte de Programa de Reforç de l'Alimentació Infantil 
(RAI) amb l'objectiu de promoure el desenvolupament saludable dels 
infants i joves més vulnerables en els àmbits físic, psíquic i emocional. 

 
Eines per a l’avaluació 
 

Al llarg del 2019 es dissenyaran les eines següents: 

 

• Creació del repositori de les avaluacions a Catalunya (en col·laboració amb la UPF) 

que consisteix en una base de dades i un cercador de la totalitat de les d’avaluacions 

de polítiques públiques i del tercer sector fetes a Catalunya. 

• Conjuntament amb el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Finances es 

posarà en marxa el fons de promoció de l’avaluació amb l’objectiu de promoure la 

sistemàtica de l’avaluació a la Generalitat de Catalunya i dinamitzar els professionals 

que es dediquen a aquesta tasca 

• Elaboració de la base de dades de col·laboradors externs (banc de l’avaluació) que 

distingeix entre experts de les universitats i centres de recerca, empreses,  

professionals individuals i xarxes i també experts de les administracions públiques i 

del tercer sector. 

 

Formació  
 

• L’activitat formativa d’Ivàlua es centrarà en els següents objectius: promoció de la 

cultura de l'avaluació, institucionalització de la mateixa i que siguin originadores de 

demandes d'avaluació 

 

• Es posarà en marxa en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de 

Catalunya un seguit de seminaris especialitzats en avaluació amb presència de 

professionals de l’avaluació de reconegut  prestigi a nivell internacional  
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Promoció i difusió 
 

Posada en marxa de la nova plataforma web   
 

La nova plataforma amb una estructura i imatge corporativa més moderna serà totalment 

operativa i comptarà amb els nous continguts i eines alguns dels quals es detallen en les 

següents seccions 

 

Pla de Publicacions 
 

Es treballarà un Pla de Publicacions coincidint amb el calendari de lliurament de les 

avaluacions d’acord amb l’estratègia de comunicació de la nova web.  

 

Es donarà continuïtat a la col·lecció Policy Briefs iniciada a finals del 2019 per fer 

accessibles els resultats i les recomanacions de les principals avaluacions impulsades per 

Ivàlua a públics sense coneixements tècnics en matèria d’avaluació  

 

A més es realitzaran les següents guies: 

• Guia 15: Com contractar externament una avaluació? 

• Guia 16: Com posar en marxa avaluacions de polítiques públiques des de la 

perspectiva de gènere? 

Implementació de la nova estratègia de comunicació  
 

El 2018 Ivàlua donarà continuïtat a la nova estratègia de comunicació corporativa 

dissenyada durant el 2017, i que te com a pilar fonamental incrementar la rellevància d’Ivàlua 

i de les seves avaluacions per tal d’afavorir la transferència de coneixement que permeti 

fomentar la cultura de l’avaluació.  

Seminaris i Jornades 
 

Es treballarà una agenda d’actes públics i de materials de comunicació  coincidint amb la 

presentació de les avaluacions i es potenciaran les activitats de difusió amb les 

administracions consorciades. En concret es duran a terme actes en el marc de la iniciativa 

Que Funciona en Educació. 

 

Es farà una Jornada de presentació de la xarxa d’avaluadors i una jornada amb la UPF per a 

donar a conèixer el repositori d’avaluacions.  
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Estratègia “Què funciona? 
 

Es seguirà treballant en la iniciativa “Què funciona en Educació” amb la Fundació Jaume 

Bofill. 

 

Es posarà en marxa la iniciativa “Què funciona en polítiques d’ocupació per a joves” en 

col·laboració amb la Direcció General de Joventut i el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies. 

 

Aposta per la gestió per projectes i per les mesures de seguretat 
 

Al 2019 Ivàlua seguirà avançant cap a una gestió per projectes i millorant les eines per a 

l’acompliment. En aquest sentit es millorarà la gestió de projectes posant en marxa una eina 

flexible, i parametritzable que permet una gestió dinàmica dels projectes, on tindrà una 

traçabilitat i visió global dels costos dels projectes i de les càrregues de feina associades a 

aquests.  

 

En paral·lel, es cercaran eines que permetin garantir la seguretat de les dades que es tracten 

i s’establiran protocols de seguretat aplicables d’acord amb el nou reglament de protecció de 

dades. 

 
Retenció i atracció de talent  
 

Es treballarà en un model de desenvolupament professional que estableixi les bases per a la 

promoció i retenció de talent a Ivàlua.  

Es promourà la realització de seminaris i activitats conjuntes de formació específica de curta 

durada amb les altres entitats i unitats que duen a terme avaluació a Catalunya (AQUAS, 

AQU, Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques de la Generalitat, Servei de 

Planificació i Avaluació de la DIBA) 

 

A nivell de formació interna es posaran en marxa estades i intercanvis a  l’estranger per a 

formació d’una setmana tant per a analistes com per al personal de gestió i de comunicació 

de l’entitat.  


