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Eix 1: Reforçar l’Estat del Benestar 
per aconseguir una societat més 

justa i cohesionada 
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1.1. Ciutadania i cohesió social   
 

 
• S’ha duplicat el pressupost destinat a serveis socials 
 
• El Govern ha garantit els serveis socials per llei, perquè atendre els 

més fràgils és prioritari 
 
• 132.000 persones ja reben un ajut o servei gràcies a la Llei de 

Dependència  
 

• S’ha duplicat el nombre de persones que reben la renda mínima 
d’inserció 

 
• S’han construït 4 places de residència cada dia 

 
• Les dones víctimes de violència domèstica tenen una pensió 

garantida 
  

 
Els serveis socials com a quart pilar de l’Estat Català del Benestar 
Gràcies a la Llei de Serveis Socials, el Govern ha situat l’atenció a les persones 
al mateix nivell que l’educació, la sanitat i les pensions. Aquesta norma, i la de 
la Llei d’autonomia personal i atenció a les persones dependents, han permès 
al Govern capgirar el model de serveis socials per convertir-los en el quart pilar 
de l’Estat del Benestar.  
 
Els esforços i els avenços del Govern en 
aquesta matèria són ben evidents: 
 

• 132.000 persones ja reben algun 
algun derivat de la Llei de la 
dependència 

• hi ha gairebé 29.500 places de 
residència per a gent gran amb 
finançament públic, un 26% més 
que al 2006 

• s’han doblat les hores d’atenció domiciliària 
 

Més suport a les famílies al llarg de tota la vida  
Aquest Govern dóna suport a les famílies en les diferents etapes vitals: llars 
d’infants, mesures de conciliació a les empreses, atenció a la dependència, 
ajuts per al lloguer o compra d’habitatge i serveis residencials per a infants en 
situació de risc.  
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Destaquen els avenços fets en protecció de la infància. Tal com marcava el Pla 
de Govern, s’ha aprovat la Llei dels drets i oportunitats de la infància i 
l’adolescència, que millora la protecció davant els maltractaments i agilitza 
l’adopció nacional. La inversió en atenció als infants i adolescents ha crescut 
gairebé un 26,7%, amb més professionals i més centres, i s’ha multiplicat per 
1’4 t el pressupost dedicat a cada infant tutelat. 
 

També s’han destinat 30 milions 
d’euros addicionals per a beques 
menjador, i el Govern ha creat un fons 
de garantia per cobrir l’impagament de 
pensions alimentàries o compensatòries.  
 
L’executiu català també ha complert 
l’objectiu de reconèixer els diferents tipus 
de realitats familiars: homoparentals, 
monoparentals, reconstituïdes, etc. 

 
Afavorint l’emancipació dels joves malgrat la crisi 
L’accés a l’habitatge i l’augment de l’atur són determinants per frenar 
l’emancipació dels joves. Per això, durant aquests quatre anys s’ha fet un 
esforç sense precedents en aquests àmbits: s’han construït més de 33.000 
habitatges protegits, una part molt important destinats a lloguer per a joves; 
s’han incrementat el nombre de joves que reben els ajuts per al pagament del 
lloguer (de 1.122 el 2006 a 4.829 el 2009), i el nombre de Borses Joves 
d’habitatge, i s’han creat incentius fiscals per als joves en l’adquisició de la 
primera vivenda. 
 
En relació amb l’atur, l’Acord de Mesures per a l’Ocupació Juvenil, dotat amb 
200 milions, ha esdevingut clau per millorar la taxa d’emancipació. En el marc 
d’aquest acord s’han aprovat mesures que beneficiaran uns 52.000 joves.  
 
Per la igualtat i per l’eradicació de la violència masclista 
Tal com estableix el Pla de Govern, s’ha aprovat la Llei del Dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, i també el projecte de la Llei per a la igualtat 
efectiva de dones i homes. A més, les dones víctimes de violència domèstica 
tenen una pensió garantida. 
 
Destaca la col·laboració amb els ens locals a través dels Serveis d’Informació i 
Atenció a les Dones (SIADs), que l’any 2009 van atendre 24.000 dones. 
Igualment importants són les accions relatives a la igualtat en el lloc de treball, 
que en aquests moments beneficien més de 264.000 persones.  
 
Impulsant la integració de les persones nouvingudes 
 
El Govern ha gestionat l’arribada i la integració de més de 280.000 nous 
ciutadans en els darrers 6 anys. I ho ha fet des de la coordinació amb el conjunt 
de les administracions, assumint noves competències estatutàries, com la 
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gestió dels permisos de treball de les 
persones immigrades, i fomentant el 
consens polític i la participació de tots els 
agents socials. 
 
En l’àmbit legislatiu, el Govern ha complert 
els objectius marcats al Pla de Govern i ha 
aprovat la Llei d’acollida de les persones 
immigrades i retornades i la Llei de 
centres de culte. En l’àmbit polític, s’ha 
aprovat el Pacte Nacional per a la 

Immigració, s’ha posat en funcionament la Taula de Ciutadania i Immigració i 
s’ha incrementat la coordinació i els recursos amb el món local.  
 
Evitant l’exclusió social de les persones més desfavorides 
El 2009, més de 260.000 persones van rebre algun tipus de prestació per 
millorar el seu benestar econòmic. A més, en un any s’ha incrementat de 3,5 a 
5 milions d’euros els ajuts als ens locals perquè puguin donar resposta 
immediata a les necessitats més bàsiques dels ciutadans, i les entitats del 
tercer sector han rebut 800 milions d’euros per poder prestar serveis.  
 
També han crescut els recursos de la Renda Mínima d’Inserció, dels 64 milions 
del 2006 als 160 previstos per a aquest any, i s’ha reduït d’un any a sis mesos 
el temps que les persones estaven sense ingressos abans de poder sol•licitar 
la prestació.  
 
Reduir la reincidència i aconseguir la inserció social 
El Govern ha impulsat una política orientada a evitar la reincidència i a 
dignificar la vida als centres d’internament, així com el treball dels 
professionals. Pel que fa a les iniciatives de reinserció, s’ha aprovat la nova Llei 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) i s’ha triplicat el nombre de 
persones que treballen en aquest centre: s’ha passat de les 1.924 de l’any 
2006, a les 3.778 del 2009 
 
Un cop executat tot el Pla d’equipaments penitenciaris, amb una inversió de 
708 milions d’euros, s’hauran creat 2.000 noves places per atendre el 
creixement de la població penitenciària. 
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Garantint una educació pública de qualitat 
 

 
• El desplegament de la primera Llei d’educació del país ha 

modernitzat i millorat el sistema educatiu per tal que 
tothom tingui les mateixes oportunitats 
 

• El Govern ha invertit com mai en centres escolars, per 
absorbir un fort creixement de l’alumnat 
 

• S’han construït 2 escoles per setmana i s’han creat 19 
places d’escola bressol cada dia 

 
• S’han contractat 5 mestres nous cada dia  

 
 

 
El Govern ha augmentat la inversió en 
educació, passant de 350 milions d’euros el 
curs 2006-2007 a 448 el 2009-2010. 
L’increment de recursos en el sistema 
educatiu ha estat constant en aquesta 
legislatura.  
 
En quatre anys hem fet 410 nous centres, 
dues escoles noves per setmana, i s’han 

duplicat els diners destinats a beques i ajuts, passant de 49,4 milions d’euros el 
curs 2006-2007 a 90,7 el curs passat. Pel que fa al professorat, en només 4 
anys s’han incorporat 7.225 docents més (un 12.07% més) i amb una plantilla 
més estable, on els professors interins només representen poc més del 9% del 
total del professorat. 
 
D’altra banda, el nombre de llars d’infants municipals ha passat de 549 el curs 
2006-2007 a 837 el curs 2010-2011, oferint en total més de 63.000 places 
públiques. 
 
Millorar la qualitat de l’educació i incrementar l’èxit escolar 
 
El desplegament de la primera llei d’educació del país permet uns centres més 
autònoms per adaptar-se al seu entorn, una major autoritat dels directors i 
directores dels centres, i un sistema d’avaluació d’alumnes, centres i docents 
per conèixer on som i quins són els punts a millorar. 
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Aquest curs, 99.813 alumnes de 616 centres aniran a classe amb ordinador 
portàtil i sense llibre de text convencional. L’objectiu és que d’aquí a quatre 
cursos tota l’ESO es faci amb un ordinador per alumne. També s’aposta per la 
formació en llengües estrangeres i es potencia la formació i la carrera 
professional dels docents.  
 
Pel que fa a la Formació Professional, el Govern és conscient de la importància 
que té per a la competitivitat del país i durant aquesta legislatura ha potenciat 
els cicles formatius i els ensenyaments professionalitzadors.  
 
Cap un sistema universitari de qualitat i plenament integrat a Europa 
 
L’adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament 
Superior ha estat un dels principals reptes del 
sistema universitari aquests últims anys. A 
Catalunya s’ha fet amb notable èxit i s’ha 
aconseguit, en tres cursos, finalitzar l’adaptació 
de la totalitat dels graus.  
 
Aquest any es destinaran més de mil milions 
d’euros a les universitats catalanes, 1’5 vegades 
més que al 2006. La inversió anual per estudiant 
universitari s’ha augmentat gairebé un 45%, respecte l’anterior legislatura, i 
l’any passat era de 8.701 euros. 
 
Foment de l’esport base i del de competició. L’activitat esportiva i les 
seves àrees d’impacte econòmic representen ja el 3% del PIB. 
 
Tal com marca el Pla de Govern, s’ha desplegat el Pla Català d’Esport a 
l’Escola i entre el 2005-2008 s’han destinat 55,3 milions d’euros a la 
construcció o condicionament de 513 equipaments esportius.  
 
Pel que fa a l’esport d’elit i de competició, s’ha aprovat una inversió de 36,5 
milions d’euros en el CAR de Sant Cugat i s’han posat les bases per a 
l’EsportParc Internacional de Catalunya, un espai tecnològic i empresarial que 
tindrà un centre de negocis per a empreses del sector esportiu, un centre 
d’innovació i tecnologia, un village per a esportistes, una clínica especialitzada, 
un recinte firal, un institut i una escola de negocis, a més de ser la seu 
d’organismes internacionals. 
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Fem arribar la millor assistència sanitària a tots 
els racons de Catalunya 
 

 
 
En el període 2006-2010 el pressupost 
de Salut ha crescut un 24,2%: dels 
7.949 milions d’euros l’any 2006 a 
9.875 aquest any. En el mateix 
període la despesa de salut per càpita 
ha passat de 1.119  a 1.297 € 
(15,9%).  
 
A més, el Govern ha fet una potent 
aposta d’inversió en equipaments 
sanitaris arreu del territori. Una 
inversió que ha suposat un 42,6% més 
de nous equipaments i un 41,1% més 
de reformes en relació al període 
2000-2003.  
 
Això equival a dos nous hospitals i dos 
centres sociosanitaris cada any i dos 
nous equipaments d’atenció primària 
cada mes. Així, ara al territori hi ha 

 
• El Govern garanteix el dret a la salut pública, apropant els 

centres sanitaris i modernitzant l’atenció 
 

• En aquesta legislatura, els recursos en salut han crescut 
un 24%, el doble que la població 

  
• En 4 anys, s’han construït 123 centres de salut i 8 

hospitals 
 

• Catalunya té més metges públics per habitant que 
Dinamarca, França i Alemanya 

 
• Mig milió de persones tenen nous serveis sanitaris 

gratuïts (podologia per persones amb diabetis, vacuna 
contra el papil•loma, i altres) 
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més de 400 CAPs i 800 consultoris locals. Pel que fa als hospitals, destaquen 
el Moisès Broggi de Sant Joan Despí, el d’Igualada, el nou hospital de Sant 
Pau a Barcelona i l’hospital lleuger de Cambrils, per citar-ne alguns que s’han 
posat en marxa aquesta legislatura. 
 
També s’ha ampliat la cartera de serveis del sistema públic, amb la 
incorporació de l’atenció bucodental als nens i nenes, la vacuna contra el virus 
del papil·loma, el part natural, l’atenció podològica a les persones diabètiques o 
la reassignació de sexe.  
 
El desenvolupament de les noves tecnologies aplicades a la Salut ha millorat la 
qualitat i la rapidesa de l’assistència sanitària. Un bon exemple d’això són la 
recepta electrònica, la història clínica compartida o el projecte teleictus, que fa 
possible que els hospitals que no disposin d’un servei d’urgències de 
neurologia puguin donar-lo telemàticament connectant-se amb un centre de 
referència. Properament s’hi sumaran els projectes telediabetis, 
teledermatologia, teleoftalmologia i telecardiografia.  
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Garantint l’accés de tothom a la cultura 
 

 
• El Govern ha garantit el dret a la cultura, intensificant 

l’esforç inversor en equipaments culturals 
 
• S’ha construït una nova biblioteca cada 18 dies 
 
• S’ha avançat com mai en la recuperació del patrimoni 

nacional i la creació i rehabilitació dels equipaments que 
l’acullen 

 
• Més persones llegeixen gràcies al Pla de foment de la 

lectura 
 
La política cultural del Govern s’ha centrat a preveure les infraestructures 
necessàries per garantir l’accés a la cultura -en condicions d’igualtat- a tot el 
territori, i a situar la cultura com a part de les polítiques socials i dels serveis 
bàsics als quals té dret tota la ciutadania. Mai s’havien dedicat tants recursos al 
foment, l’impuls i la divulgació de les pràctiques culturals per assolir aquests 
objectius.  

 
Bona mostra d’això és que en el 
període 2007-2010 s’ha inaugurat una 
biblioteca cada 18 dies (77 en total), 
s’han construït 41 equipaments 
culturals (teatres-auditoris, espais d’art i 
sales polivalents) i se n’han rehabilitat 
59 més. També s’ha aplicat el Pla de 
Foment de la Lectura, que vol millorar 
l’hàbit i la competència lectora entre la 
població. 
 

En aquesta legislatura també s’ha avançat com mai en la recuperació del 
patrimoni nacional i la creació i rehabilitació dels equipaments que l’acullen. 
Com a mesures destacades, hi ha la propera creació de dos nous museus 
nacionals, el de Ciències Naturals i el d’Història, Arqueologia i Etnologia; la 
nova seu de la Filmoteca de Catalunya i també els futurs museus del Còmic, a 
Badalona, i el Casteller a Valls.  
 
També cal remarcar que s’ha desencallat el procés de devolució dels prop de 
dos milions de documents confiscats durant la Guerra Civil conservats a l’Arxiu 
de Salamanca.  
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Eix 2: incrementar la qualitat 
democràtica i l’eficàcia dels nostres 
governs i institucions 
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Més recursos per als governs locals 
 
 

• El Govern ha donat el màxim suport als ajuntaments 
 

• Els ha transferit un 60% més de recursos. En total, més de 
mil milions d’euros en aquesta legislatura 

 
• Els municipis han pogut millorar els serveis que ofereixen 

als seus habitants  
 
 
El Govern es va marcar l’objectiu que tots els ciutadans de Catalunya 
tinguessin accés als mateixos serveis, independentment del lloc on visquin. Per 
assolir-lo, s’ha fet un gran esforç inversor per dotar als municipis de més 
recursos tècnics i econòmics i reforçar-los amb un finançament adequat.  
 
Això s’ha traduït en un increment de transferències de recursos d’un 60% 
només en aquesta legislatura. Des de 2007 s’han transferit més de mil milions 
d’euros al món local, en forma d’ajuts i plans com el Fons de Cooperació Local, 
(que ha crescut més de 586 milions d’euros des d’aquesta data), el Pla Únic 
d’Obres i Serveis (PUOSC), el Pla d’Equipaments Culturals, el Pla Catalunya 
Connecta, programes com “Viure al Poble”, la Llei de Barris, el FEDER, etc.  
 
A més, el Govern ha impulsat un nou marc institucional amb l’aprovació de la 
Llei de vegueries, la recuperació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la 
creació del Consell de Governs Locals. D’aquesta manera s’ha reforçat les 
institucions locals per garantir i millorar la qualitat dels serveis que presten. 
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Evolució dels recursos destinats al Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) Evolució dels recursos destinats al Fons de Cooperació Local
Anys 2000-2012 Anys 2003-2010

En milions d'euros En milions d'euros

Evolució dels recursos transferits al món local des de la Generalitat
2004-2009

En milions d'euros

* Pressupost inicial

Art. 46: Inclou despeses corrents. Funcionament de llars d'infants municipals, concerts de
places per a gent gran, dependència i discapacitat, beques menjadors, etc.
Art. 76: Inclou infraestructures i equipaments, PUOSC, construcció de llars d'infants,
construcció de consultoris locals.
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Participació ciutadana i valors democràtics 
 
 
 

• El Govern ha aprovat la primera Llei del Memorial 
Democràtic de tot l’Estat. Ha promogut la seu del 
Memorial i l’aprovació de la Llei de fosses 

 
• Ha defensat la diversitat religiosa de Catalunya i ha 

regulat els centres de culte 
 

• Ha implicat els ciutadans en qüestions d’interès especial 
per al país, gràcies a la Llei de consultes populars i al Pla 
de participació ciutadana 

 
 
 
Des de l’inici de la legislatura, el Govern ha treballat per la qualitat democràtica 
del país. Ha impulsat i aprovat la llei que regula les consultes populars, que fa 
possible la participació de la ciutadania en qüestions d’interès especial per a 
Catalunya. A més, ha aprovat el Pla Interdepartamental de Participació 
Ciutadana 2008-2010, que implica els ciutadans en l’elaboració de lleis, plans, 
programes, actuacions...  
 
En aquest sentit, les Nacions Unides va atorgar a la Generalitat de Catalunya el 
màxim guardó amb què premia les iniciatives de foment a la participació 
ciutadana en la presa de decisions polítiques.  
 
Pel que fa al foment dels valors, des del primer moment l’executiu s’ha 
compromès amb el coneixement de la diversitat religiosa de la societat catalana 
i la protecció i garantia de la llibertat de culte. Amb aquesta intenció va aprovar 
la llei que regula els centres de culte i ha donat suport al coneixement i la 
difusió de la diversitat religiosa de Catalunya.  
 
A més, Catalunya ha estat pionera en tot l’Estat pel que fa a la creació d’un 
Institut Internacional dedicat a la promoció de la pau. Aquest caràcter 
compromès del Govern també ha promogut la creació de l’Oficina de Promoció 
de la Pau i els Drets Humans.  
 
La restitució de la memòria democràtica 
 
Amb el mateix compromís per la pau i per construir un futur en llibertat, el 
Govern ha posat especial interès a promoure la recuperació de la memòria 
democràtica del nostre passat. En aquest marc s’ha creat el Memorial 
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Democràtic; aprovat la Llei de localització i identificació de les persones 
desaparegudes durant la Guerra civil i el règim franquista; elaborat el mapa de 
fosses de Catalunya, la Xarxa d’Espais de Memòria, i un cens únic de persones 
desaparegudes, entre d’altres. 
 
Desplegament de la TDT i consolidació del model audiovisual català 
 
Aquesta ha estat la legislatura de la TDT, en la qual el Govern ha culminat la 
substitució de la televisió analògica per la digital terrestre. També s’ha produït 
la tan demanada separació entre el poder executiu i els mitjans de comunicació 
públics, que ja tenen el seu sistema de govern propi.  
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Més relació amb Europa i amb la resta del món 
 
 

• El Govern ha creat la Secretaria per a la UE i ha acollit a 
Barcelona la Secretaria de la Unió per la Mediterrània 
(UpM) 

 
• Ha obert delegacions del Govern a l’estranger per millorar 

el posicionament de Catalunya a nivell internacional 
 

• Ha continuat invertint en cooperació internacional, 
mantenint el seu compromís d’ajudar els països més 
desafavorits 

 
 
 
La creació de la Secretaria per a la Unió 
Europea com a òrgan de Govern i la 
ubicació a Barcelona de la Secretaria de 
la  Unió per la Mediterrània (UpM) són 
només dues de les moltes accions que el 
Govern ha dut a terme en política 
europea. Gràcies a això, el Govern 
disposa ara d’un instrument propi per 
expressar-se, participar i ser visible en 
aquelles qüestions que ens afecten i que 
ens impliquen amb el projecte europeu.  
 
El Govern també s’ha mostrat sensible pel que fa a la cooperació amb països 
estrangers. Aquest any, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
ha destinat gairebé 50 milions d’euros a l’ajut al desenvolupament.  
 
L’acció exterior del Govern també s’ha centrat a millorar el posicionament de 
Catalunya a nivell internacional, projectant la cultura, la societat i l’economia 
catalana arreu del món. Amb aquest objectiu s’han obert delegacions del 
Govern a París, Berlín, Londres, Nova York, Mèxic DF i Buenos Aires.  
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Una administració més simple, propera i 
transparent 
 
 
 

• S’han reduït els tràmits i simplificat els procediments 
 
• L’Oficina Virtual de Tràmits, la finestreta única tributària i 

els SMS són alguns dels nous canals que ofereix 
l’administració 

 
• El Govern ha posat en marxa mecanismes per millorar la 

transparència i lluitar contra els casos de corrupció 
 
 
 
Per tal d’apropar l’administració als ciutadans, s’ha posat en marxa la 
Plataforma electrònica de contractació pública, la finestreta única tributària i 
l’Oficina Virtual de Tràmits. A més, s’han consolidat nous canals, com per 
exemple l’enviament de SMS en la preinscripció escolar, el canal propi a 
Youtube, l’estat del trànsit al mòbil, etc.  
 
El Govern també ha aprovat la Llei de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i la Llei d’ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya. Aquestes iniciatives han permès millorar l’eficiència, 
simplificar els procediments i reduir els tràmits.  
 
Un altre exemple de proximitat i eficiència és el nou edifici de la Generalitat a 
Girona. Amb la concentració dels serveis territorials en un sol espai, el Govern 
estalvia més d’un milió d’euros l’any en lloguers i allibera 4.700 metres quadrats 
d’edificis propietat de la Generalitat que es posaran a la venda.  
 
Millorant les finances públiques i la transparència en la gestió 
 
S’han posat en marxa els mecanismes necessaris per incrementar la 
transparència de la utilització dels recursos a l’administració, renovant lleis i 
aplicant mecanismes de control. La Llei de la Sindicatura de Comptes i el 
control de les subvencions públiques en són alguns exemples.  
 
A més, hi ha hagut una gestió acurada del deute públic i s’ha reduït la pressió 
fiscal  amb la reforma de l’impost sobre successions, que ha de permetre que el 
94% dels ciutadans deixin de pagar aquest impost.  
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Més seguretat i una justícia moderna i eficaç 
 
 
 

• El Govern ha adaptat la Justícia a les noves realitats i ha 
modernitzat els equipaments judicials 

 
• Ha creat un model de protecció civil més eficaç 

 
• El desplegament dels Mossos d’Esquadra a tot Catalunya 

s’ha completat amb èxit. Ara hi ha més agents i 
comissaries que mai 

 
Amb l’aprovació dels 5 llibres principals del Codi Civil, el Govern ha fet un gran 
esforç per adaptar i modernitzar les institucions jurídiques del dret civil català a 
la realitat social del nostre país i al servei de les necessitats de la ciutadania.  

 
A més, l’executiu ha treballat per 
modernitzar l’Administració de justícia i fer-
la més eficient i propera als ciutadans. Ha 
impulsat la construcció de la Ciutat de la 
Justícia, 30 nous edificis judicials, el 
desplegament d’un model de justícia de 
proximitat, la medició familiar, protocols 
d’atenció a la víctima, la introducció de les 
noves tecnologies, etc. Catalunya és la 
comunitat autònoma amb un compromís 
pressupostari més alt en Justícia.  

 
La seguretat com a garantia de benestar 
 
Tal com establia el Pla de Govern, s’ha culminat el desplegament dels Mossos 
d’Esquadra a tot el territori, i ara aquest cos compta ja amb gairebé 16.000 
agents.  
 
També hi ha més comissaries que mai, 92 en total, i això ha fet augmentar 
l’accessibilitat dels ciutadans a la policia. Des de l’any 2006 se n’han construït 
37 de noves i hi ha el projecte de construir-ne 7 més 
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A més, el Govern ha desenvolupat polítiques públiques de seguretat atenent 
les necessitats de la ciutadania, promovent la prevenció i la lluita contra la 
delinqüència i la violència masclista.  
 
També s’ha reduït la mortalitat el 53,9% respecte de l’any 2000, tal i com 
estableix la UE. Ha estat possible gràcies, entre d’altres mesures, a l’increment 
dels controls de velocitat i de les proves d’alcoholèmia, a la instal·lació de 
radars fixos i a la velocitat variable als accessos de Barcelona.  
 

 
El Govern també ha millorat les polítiques de protecció civil i la gestió de les 
emergències. Ha calgut una inversió sense precedents per a la renovació 
d’equips, la millora d’infraestructures i una nova estratègia de gestió.  
 
Gràcies a tot això, Catalunya disposa ara d’un nou model de protecció civil, 
entès com un sistema transversal integrat per tots els agents implicats en la 
gestió d’emergències. Un exemple d’aquest nou model és l’impuls del 112 com 
a únic telèfon d’emergències o l’edifici del mateix 112 a Reus.  
 
A més, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) s’ha 
refundat per millorar la gestió de les emergències de gran impacte i s’ha creat 
el Mapa de Risc de Catalunya, adaptat al context actual. 
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Fomentar l’ús del català 
 
 
 

• El català s’usa més ara que fa 7 anys 
 
• El Govern ha impulsat diferents actuacions per situar-lo a 

tots els nivells de la societat. La Llei del Cinema o el 
domini.CAT en són alguns exemples 

 
• Des de l’inici del Programa “Voluntariat per la llengua” 

s’han creat 40.669 parelles lingüístiques 
 

 
El Govern ha impulsat diferents actuacions per normalitzar l’ús del català a tots 
nivells i situar-lo a tots els àmbits de la nostra societat. La Llei del cinema, els 
convenis amb el Col·legi de notaris i advocats, cursos de català en línia, el 
domini.CAT, les parelles lingüístiques... són només algunes de les accions que 
s’han fet i gràcies a les quals -tot i el gran nombre d’immigrants que han arribat- 
ara hi ha més persones que parlen, entenen, llegeixen i escriuen el català que 
al 2003.  
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Eix 3: potenciar una economia plena 
i dinàmica en un territori sostenible 
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Cap a un nou model econòmic 
 
 
 

• El Govern ha signat amb la societat la renovació de 
l’Acord Estratègic  

 
• Catalunya s’ha convertit en un centre de recerca 

internacional gràcies a l’esforç inversor en R+D+i, 
dedicant-hi el 1,6% del PIB 

 
• Hem assegurat els recursos dels pròxims 10 anys amb el 

Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació i hem 
multiplicat per quatre els diners per la recerca empresarial

 
 
El Govern ha treballat per posar les bases del futur creixement econòmic 
d’acord amb els agents socials, a través de la reedició de l’Acord Estratègic 
2008-2011. L’acord, amb un pressupost de 33.169 milions d’euros –que triplica 
l’anterior- s’ha centrat a renovar i enfortir els plantejaments de competitivitat, 
internacionalització i qualitat d’ocupació per fixar els fonaments del futur 
econòmic del país. 
 
La recerca i la innovació, un dels principals eixos del Govern 
 
El Govern ha invertit més que mai en recerca i innovació, dotant Catalunya 
d’infraestructures de referència com el Sincrotró Alba, l’Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge o el Barcelona Supercomputing Centre. Cal destacar 
també la creació de 20 centres de recerca i la consolidació de la Bioregió com a 
principal clúster científic amb 350 empreses, més de 400 grups de recerca, uns 
25.000 investigadors i el 30% d’inversions en recerca dedicades a la 
tecnologia. A més, el Govern ha multiplicat per 4 els recursos dedicats a la 
R+D+i empresarial. 
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Impuls a les Tecnologies de la Informació 
 
El Govern ha posicionat Catalunya entre els països més dinàmics en matèria 
de projectes TIC. El Pla Catalunya Connecta, que té com a objectiu dotar de 
cobertura telefònica fixa i mòbil, accés a internet de banda ampla i cobertura 
TDT tots els municipis catalans, hi ha contribuït decisivament. Cal destacar les 
800 actuacions d’aquest pla, que han suposat l’ampliació de la cobertura a 528 
nuclis rurals, beneficiant de manera directa més de 240.000 persones.  
 
Garantint la qualitat dels serveis energètics bàsics per a l’economia i 
fomentant les energies renovables 
 
El Govern continua desenvolupant polítiques ambicioses en matèria d’estalvi i 
eficiència energètica. Complint el que marca el Pla de Govern, ha aprovat la 
revisió del Pla d’Energia de Catalunya 2006-2015. A través d’ajuts i 
subvencions, es promouen actuacions d’eficiència i estalvi energètic als 
diferents sectors, destinats tant a empreses com els particulars.  
 
Pel que fa a les energies renovables, el decret regulador de la tramitació de 
parcs eòlics i fotovoltaics enceta un nou procés per agilitzar els procediments 
d’aquestes instal·lacions. El pes de les energies renovables a Catalunya ha 
incrementat ostensiblement i segueix en vies d’augmentar encara més, gràcies 
a projectes pioners com Zèfir, que situarà Catalunya al capdavant del 
desenvolupament d’aerogeneradors en aigües profundes així com el 
desplegament industrial d’una nova activitat econòmica.  
 

 
 
Des de març de 2008, la Llei de garantia i qualitat de subministrament elèctric, 
garanteix el servei de qualitat als consumidors (n’és una mostra l’expedient 
sancionador a Endesa per l’apagada del 8 de març a Girona). 
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Creació d’ocupació i impuls de la formació 
 
 

• S’han donat ajuts i formació a les persones que han 
patit més la crisi 

 
• Hem dotat l’FP de més oferta i més diversa 
 
• Més formació ocupacional que mai : 1’3 milions de 

treballadors i mig milió d’aturats formats els darrers 
dos anys 

 
En els darrers dos anys, marcats per la crisi econòmica, el Govern s’ha centrat 
en donar resposta a les situacions de desprotecció de les famílies i a millorar 
l’ocupabilitat de les persones que es troben sense feina. I tot això s’ha fet a 
través del diàleg i la concertació social i conjuntament amb món local. 

 
L’any 2009, més de 120.000 treballadors i 
treballadores en situació d’atur han rebut 
assessorament personalitzat per 
reincorporar-se al mercat de treball i el 
2010 es preveu que siguin més de 
210.000. Malgrat la crisi econòmica, 
només un 27% de les persones aturades 
no perceben avui cap prestació d’atur, 
quan al 2006 n’eren un 34%. 
 
Però, a més, en 10 anys la sinistralitat 

laboral s’ha reduït a gairebé la meitat; més de 35.000 persones emprenedores 
s’han format i s’han assessorat gràcies a la Xarxa Inicia de foment de 
l’emprenedoria; s’han consolidat més de 8.600 microempreses que han 
suposat més de 12.400 llocs de treball i el Portal Feina Activa ha captat un 37% 
d’oferta laboral que abans no gestionava.  
 
La formació com a eina d’integració laboral 
 
D’altra banda, la crisi econòmica encara ha evidenciat més la necessitat de 
transformar el model de la Formació Professional al nostre país. És amb aquest 
objectiu que s’han posat totes les eines per millorar l’oferta formativa, adequar- 
la a les empreses i a les persones i crear-ne de noves. Així, entre 2009 i 2010 
s’hauran format gairebé 1,8 milions de persones.  
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Capítol apart mereix l’atenció a les persones joves, amb la creació de 
programes mixtos de formació i treball relacionats amb els nous sectors 
d’activitats emergents. És el cas dels programes Noves cases per a nous oficis 
–del qual han participat 9.556 persones-, el de Qualificació Professional Inicial 
adreçat a joves sense el títol d’ESO –que beneficiarà 2.500 joves l’any 2010-, i 
el projecte SUMA, que combina l’orientació, la formació i l’experiència 
professional per inserir laboralment persones menors de 25 anys. 
 
Altres actuacions de reforç de mesures de suport a l’ocupació és el Pla de 42 
mesures de dinamització econòmica i de suport als sectors socials més 
afectats per la desacceleració i els 30 compromisos per a l’ocupació, el teixit 
econòmic i el desenvolupament social, el qual ha destinat 40 milions d’euros 
addicionals de formació de les persones aturades; 13 milions per un ajut 
temporal extraordinari per a autònoms i 4 més per a la formació de treballador 
afectats per un ERO. 
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Mesures fiscals i financeres per estimular l’economia 
 
 

• L’Impost de Successions i Donacions desapareix per al 
94% dels ciutadans 

 
• Hem convertit l’Institut Català de Finances en una eina 

potent i s’ha injectat liquidesa a les empreses, avalant i 
prestant crèdits a tots els sectors 

 
• Més de 600.000 persones s’han beneficiat de la promoció 

de l’emprenedoria i l’ocupació autònoma 
 

• S’ha invertit en la promoció i en noves ofertes turístiques 
per fer de Catalunya una destinació líder 

 
 
El Govern va iniciar la legislatura reformant i modernitzant impostos com el 
d'Actes Jurídics Documentats (IAJD) i el de Successions i Donacions (ISD). En 
el primers cas, s’ha reduït a la meitat el tipus a pagar per les hipoteques, i en el 
segon cas l’impost ha desaparegut per al 94% dels ciutadans. 
 
Són dos dels objectius complerts del Pla de Govern, malgrat que la forta crisi 
econòmica ha alterat les previsions recaptatòries. 
 

 
 
 
Construint un sistema financer competitiu i ben posicionat a Europa 
 
Un dels objectius del Pla de Govern ha estat convertir l'Institut Català de 
Finances (ICF) en la veritable eina financera de la Generalitat, així com enfortir 
els models catalans de caixes i de mutualisme de previsió social.  
 
Per aconseguir el primer objectiu, s’ha dotat l’ICF de més recursos i noves 
línees de finançament, de manera que les inversions de l’ICF s’han doblat en 
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només 4 anys. Alhora, s’han creat noves eines de capital risc, com ara la 
Societat Catalana d’Inversió en Cooperatives i s’ha millorat la liquiditat de les 
empreses a través del Confirming.  
 
Per al segon, al llarg de la legislatura s’ha modernitzat i enfortit la normativa de 
les caixes i s’ha iniciat i culminat alguns del processos de fusió, d’una forma 
ordenada, per garantir la continuïtat del model financer i social català. 
 
Suport a la petita i mitjana empresa  
 
El Govern ha jugat un paper actiu en l'economia de les micro, petites i mitjanes 
empreses -el 99,9% del teixit empresarial- en les quals hi treballa tres quartes 
parts de la població ocupada. Ha donat ajudes i s’han eliminat traves 
administratives per a la creació d’una empresa o per a les gestions del dia a dia 
empresarial.  
 
Des de l’any i mig de l’aplicació del decret de simplificació administrativa ha 
permès a l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) resoldre al moment 7.924 
tràmits, la qual cosa ha suposat un estalvi per a les empreses de gairbé 
122.000 dies de tramitació.  
 
Pel que fa a les empreses que comencen, s’ha consolidat la Xarxa Inicia de 
suport als emprenedors: només durant el primer trimestre d’aquest any va 
assessorar gairebé 15.866 persones i assessorar prop de 52.000 emprenedors. 
D’altra banda, a través d’Invest in Catalonia s’han gestionat projectes que han 
aconseguit atreure prop  de 1.500 milions d’euros d’inversió estrangera. 
 
Impuls al turisme de qualitat per fer de Catalunya una destinació líder 
 

El Govern ha aconseguit desenvolupar 
un model turístic basat no només en el 
sol i platja tradicional, sinó també en el 
patrimoni cultural i natural, i en els 
elements intangibles del país. Els 
Centres d’Acollida Turística temàtics 
previstos arreu de Catalunya són la cara 
més visible d’aquesta nova manera 
d’entendre el el turisme. De moment ja 
s’han inaugurat els de Teià, Vilajuïga, 
Sallent i Ripoll. 
 

També cal destacar la creació de l’Agència Catalana de Turisme, una fita 
llargament sol·licitada pel sector, i les més de 50 actuacions internacionals de 
promoció de la marca Catalunya, en mercats com el Regne Unit, Itàlia, Estats 
Units, Mèxic, Xina o els Emirats Àrabs. 
 
Enfortir la competitivitat del sector comercial 
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El Govern es va plantejar l’objectiu d’enfortir el comerç, garantint la seva 
qualitat i sostenibilitat. En aquest sentit, cal destacar la creació de l’Observatori 
del Comerç i dels Serveis; l’execució del Pla de dinamització del comerç urbà al 
període 2007-2010 -amb més de 66 milions d’euros dedicats al sector- i el Pla 
de recuperació dels mercats municipals, al qual el Govern hi ha destinat més 
de 10 milions d’euros en ajuts, beneficiant entre 50 i 60 mercats cada any. 
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Modernització i internacionalització de 
l’agroindústria 
 
 

• La recerca agroalimentària ha augmentat en un 56%, fins 
als 50 milions d’euros 

 
• S’ha ampliat la superfície de regadius en 22.130 hectàrees 

i se n’han modernitzat 34.500 més 
 

 
La indústria agroalimentària és el primer sector industrial a Catalunya, amb un 
pes econòmic d’1,34% sobre el PIB total, unes vendes netes de 18.000 milions 
d’euros l’any, 75.000 llocs de treball directes i 60.000 més d’indirectes. Per això 
el Govern ha centrat els seus esforços en donar suport al sector i ajudar-lo a 
modernitzar-se per ser més competitiu.  
 

 
Les eines posades a l’abast del sector són molt diverses, encara que 
destaquen els 156 milions d’ajuts (2007-2010) per a la transformació i 
comercialització de les empreses agràries i pesqueres i els 55 milions per a la 
modernització amb millores mediambientals i noves tecnologies.  
 

Altres actuacions destacades són els 
ajuts destinats a la incorporació de 
joves empresaris agraris; un pla de 
modernització de cooperatives; ajuts 
per a la compra de maquinària o 
l’impuls de les assegurances per fer 
front als riscos naturals. 
 
Més regadius  
 
El Govern ha fet la major inversió 

històrica en infraestructures rurals: ha destinat més de 1.000 milions d’euros en 
obres de regadiu, camins i concentracions parcel·làries. N’és exemple el 
Segarra-Garrigues, que respon a una demanda històrica dels agricultors.  
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Des de 2007 s’han posat en servei gairebé 22.130 noves hectàrees de regadiu 
a través dels canals Segarra-Garrigues, Algerri-Balaguer, Garrigues Sud o 
Xerta Sènia, entre altres. També és important destacar que el Govern ha tancat 
el litigi amb la UE per la insuficient designació de zones ZEPA estepàries.  
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Millorar les infraestructures i impulsar la política 
de planificació territorial 
 
 

• Hem fet 60 km nous d’autovies, 0 de peatge 
 
• S’han construït 18 estacions de metro 

 
• 141 barris i més d’1 milió de ciutadans s’han beneficiat 

del Pla de Barris 
 
 
Pel que fa als transports, el 2006 es va trencar per primer cop la visió 
tradicional de la xarxa de transports i es van plantejar actuacions per establir 
una xarxa viària, ferroviària i logística integrada. Ha estat gràcies al Pla 
d’Infraestructures del Transport a Catalunya. En l’àmbit de les carreteres, s’han 
acabat de construir els eixos Vic-Olot o el Reus-Alcover, i s’ha treballat en el 
desdoblament de l’Eix Transversal o la construcció del nou Eix Diagonal.  
 
Per tal d’oferir més i millor transport públic s’han posat en servei 18 noves 
estacions de metro: a Badalona (L2 i L10), Santa Coloma (L9) i a barris com el 
Carmel (L5) o Horta (L3) de Barcelona i també s’han continuat fent el 
perllongament dels Ferrocarrils a Sabadell i Terrassa. A més, ara un 90% de la 
població té un estalvit en el bitllet de transport públic, gràcies a la integració 
tarifària del Camp de Tarragona, Lleida, Girona i la inclusió del Bages i l’Anoia 
a l’ATM Barcelona.  
 
En l’àmbit de Rodalies, s’ha traspassat el servei a la Generalitat i s’han iniciat 
les converses per al traspàs de Regionals.  
 
Pel que fa als aeroports, s’ha apostat per atraure més vols intercontinentals a 
l’aeroport de Barcelona i s’ha passat d’11 rutes intercontinentals al 2003 a 44 el 
2010. A més, a partir de la nova Terminal 1, s’està estimulant perquè les 
companyies aèries incorporin Barcelona com a hub de vols intercontinentals.  
 
 

Més enllà de Barcelona, s’ha impulsat 
els aeroports de Girona i Reus, s’ha 
tornat a posar en servei l’aeroport de 
La Seu d’Urgell i s’ha obert el nou 
aeroport de Lleida-Alguaire.  
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Planificació territorial i desenvolupament urbanístic 
 
En matèria de planificació territorial, l’Executiu ha complert l’objectiu marcat en 
el Pla de Govern i ha aprovat els set plans territorials parcials de Catalunya. 
Aquests plans asseguraren el reequilibri del territori i garanteixen la 
sostenibilitat i el benestar de la població. També s’ha assolit l’objectiu que tots 
els municipis de Catalunya disposessin de normes de planejament urbanístic 
vigent.  
 
Rehabilitar els barris de manera integral 
 
Per tal d’evitar la degradació dels barris 
vells i millorar la qualitat de vida i la 
cohesió de les persones que hi viuen, s’ha 
posat en marxa la rehabilitació de 141 
barris a tot Catalunya. Aquesta mesura 
beneficia més d’un milió de persones. A 
més, s’han concedit préstecs i donat 
suport financer per resoldre els dèficits i 
l’ordenació d’urbanitzacions. Un any 
després de l’aprovació de la Llei de 
regulació i millora d’urbanitzacions, el 
Govern haurà impulsat actuacions a 100 
urbanitzacions amb dèficits, de 90 
municipis d’arreu de Catalunya.  
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Facilitar l’accés a l’habitatge 
 
 

• S’ha fet més habitatge protegit que mai, beneficiant el 
triple de persones respecte de 2003 

 
• Aprovació i desplegament de la Llei pel Dret a l’Habitatge 

 
Una de les prioritats del Govern ha estat l’accés a l’habitatge, especialment en 
moments de crisi econòmica. Per aquest motiu, ha fet més habitatge protegit 
que mai. Tot i les circumstàncies del sector s’ha aconseguit iniciar més de  

 
33.700 habitatges protegits durant aquesta 
legislatura, 23.000 dels quals han estat de 
lloguer. En aquest sentit, les persones 
beneficiàries de les polítiques d’habitatge 
s’han triplicat respecte 2003.  
 
El Govern també ha aprovat i desplegat la 
Llei pel Dret a l’Habitatge i ha creat noves 
figures que faciliten l’accés a l’habitatge, 

com les garanties públiques per als propietaris o la recuperació del parc 
desocupat. L’Executiu, a més, va marcar-se l’objectiu d’aconseguir nou sòl per 
poder fer-hi més pisos protegits. Avui, Catalunya compta amb unes reserves 
potencials de sòl per a prop de 194.000 habitatges amb protecció oficial. 
 
Pel que fa a la rehabilitació d’habitatges, des 
de 2007 el Govern ha ajudat a rehabilitar més 
de 88.700 habitatges, als quals s’hi hauran 
dedicat un total de 187 milions d’euros. A 
aquesta xifra s’ha de sumar els més de 107 
que s’han destinat a la rehabilitació del parc 
públic d’Adigsa.  
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Protecció del medi natural compatible amb el 
desenvolupament econòmic 
 
 
 

• S’ha solucionat la manca d’aigua en situacions de 
sequera gràcies la construcció de la dessalinitzadora del 
Prat i del canvi de model en l’ús de l’aigua 

 

 
En matèria d’espais naturals, un dels objectius del Govern ha estat integrar la 
Xarxa Natura 2000 en el sistema d’espais protegits de Catalunya. L’esforç s’ha 
centrat en els secans de les terres de Lleida, on s’ha ampliat la delimitació de 
les àrees ZEPA de secà per complir els requisits de la UE, que posaven en risc 
el canal Segarra-Garrigues. També s’ha creat el parc natural del Montgrí, 
Medes i Baix Ter i s’ha transformat en parc natural de ple dret el de Collserola.  
 
Canvi de model en la gestió de l’aigua 
 
Durant aquesta legislatura s’ha realitzat 
la major inversió d’un govern en matèria 
hídrica. En aquest sentit, s’han destinat 
1.700 milions d’euros en obres que 
permetran garantir la disponibilitat i la 
qualitat d’aigua. Destaca la gran aposta 
per la dessalinització, que ha permès 
incrementar la disponibilitat d’aigua en 
70 Hm3, molt per sobre dels 10 Hm3 
que hi havia el 2007.  
 
Gestionar els residus i reduir la contaminació atmosfèrica 
 
Pel que fa a la gestió de residus, s’han construït instal·lacions integrades i 
tecnològicament capdavanteres com l’Ecoparc 4 a Hostalets de Pierola, el 
Centre Integrat de gestió de residus municipals del Maresme o el Centre de 
Tractament de Residus del Vallès Occidental. 
 
Per tal de reduir la contaminació atmosfèrica, el Govern va aprovar el Pla 
d’actuació de zones de protecció especial de l’ambient de l’ambient atmosfèric 
de municipis del Barcelonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental i Baix Llobregat. 
De les 73 mesures que han de prevenir i reduir les emissions i ajustar-les als 
límits europeus, se n’han implementat 53. D’entre aquestes destaca la reducció 
dels 80 km/h a les vies principals de l’entorn de Barcelona. 
 
 


