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Eix 4. Polítiques socials i família
Àmbit 4. Inclusió social i lluita contra la pobresa

PLA DE GOVERN 2011-2014

Prioritat del Govern LLUITA CONTRA LA 
POBRESA



CONTEXT ACTUAL

La taxa de risc de pobresa era d’un 17,2% al 2005, el 2010 se situa 
en un 19,9%.
El major increment de la taxa de risc de pobresa es dóna en les 
famílies monoparentals amb un o més fills a càrrec.
En el cas de la pobresa emergent ens trobem amb un perfil de 
persones afectades directament per l’actual situació de crisi i que fins 
ara havien estat situades en perfils d’ingressos estàndards.
La pobresa estructural és més habitual entre les dones, en especial 
quan tenen més de 65 anys.
La taxa de risc de pobresa infantil i juvenil és de 23,3%, un 3,4% 
superior a la mitjana de Catalunya.

*Dades IDESCAT



ACTUACIONS DEL GOVERN 

Grup de treball de lluita contra la pobresa: 

Liderat pel Departament de Benestar Social i Família

Posada en funcionament: abril 2011

En formen part: les entitats del tercer sector social, entitats 
municipalistes i col·legis professionals

Presentació del document de conclusions: 12 de desembre de 
2011

Pacte Nacional per a la Inclusió Social 
i l’Eradicació de la Pobresa



PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2012 PER 
DEPARTAMENTS

Ensenyament 33.180.000 €

Empresa i Ocupació 130.000.000 €

Territori i Sostenibilitat 55.330.000 €

Justícia 56.000.000 €

Benestar Social i Família 152.680.000 €

TOTAL 427.190.000 €



ACTUACIONS PER DEPARTAMENTS

El Departament d’Ensenyament destinarà a la lluita contra la pobresa 
i per la cohesió social un total de 33.186.000 euros. Aquest pressupost 
s’adreçarà al manteniment de plans educatius d’entorn i a ajuts 
individuals de menjador i desplaçament. 

El Departament d’Empresa i Ocupació destinarà 130 milions d’euros, 
principalment a través de la Renda Mínima d’Inserció i programes 
d’inserció laboral.

El Departament de Territori i Sostenibilitat invertirà 55.330.000 
euros, que serviran per finançar els programes socials d’habitatge, que 
inclouen ajuts al pagament del lloguer, prestacions d’urgència per 
evitar situacions de desnonaments i execucions hipotecàries i l’impuls i 
el suport a la xarxa d’entitats que atenen en pisos persones amb risc 
d’exclusió residencial.

El Departament de Justícia destinarà 56 milions al pagament de les 
despeses de l’assistència jurídica gratuïta.



ACTUACIONS PER DEPARTAMENTS

El Departament de Benestar Social i Família destina a la lluita contra 
la pobresa 152.680.000 euros. S’adreçaran a programes de 
manteniment de serveis socials en l’àmbit del risc d’exclusió social, 
ajudes d’urgència social, subvencions a entitats del tercer sector social, 
prestacions econòmiques, programes preventius destinats a la infància 
i l’adolescència, plans locals d’inclusió social i ajuts a les famílies amb 
fills a càrrec en situació de vulnerabilitat, entre d’altres.



PROGRAMA D’ACTUACIONS DEL DEPARTAMENT 
DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA PER LA LLUITA 
CONTRA LA POBRESA 2012

Actuacions Unitat Via de finançament Destinataris Import previst 2012

Ajudes d'urgència ICASS Contracte Programa ens locals Ens locals 5.000.000,00

Convocatòria 2012 lluita contra la pobresa 
mitjançant  tercer sector social ICASS Ajut directe Entitats 5.000.000,00

Programes de manteniment de serveis socials 
relatius a problemàtica social i risc d'exclusió 
social

ICASS Prestació econòmica / Convenis Persones / Entitats 1.500.000,00

Convocatòria per a entitats cíviques i de 
voluntariat vinculades a la lluita contra la pobresa DGACC Convenis Entitats 1.100.000,00

Prestacions econòmiques de complements de 
pensions baixes ICASS Prestació econòmica Persones 76.500.000,00

Prestació necessitats bàsiques ICASS Prestació econòmica Persones 2.400.000,00

Plans locals d'inclusió social ICASS Contracte Programa ens locals Ens locals 2.900.000,00

Servei d'atenció domiciliària social ICASS Contracte programa Ens locals 28.500.000,00

Plans de Dinamització Comunitària i altres 
actuacions territorials DGACC Convocatòria Ens locals / entitats 2.980.000,00

Prestació per a joves extutelats DGAIA Prestació econòmica Persones 4.100.000,00

Pisos  per a joves vinculats a programes 
d'inserció laboral DGAIA Servei Persones 6.200.000,00

Prestació per a menors d'edat en situació de risc DGAIA Prestació econòmica Persones 2.500.000,00

Programes preventius infància DGAIA Convocatòria entitats Entitats 2.200.000,00

Programa de centres oberts DGAIA Contracte programa/Convocatòries Ens locals / entitats 6.700.000,00

Ajuts a les famílies amb fills a càrrec en situació 
de vulnerabilitat SF Convocatòria Famílies 4.000.000,00

Suport a famílies en situació de vulnerabilitat SF Contracte Programa ens locals Ens locals 1.100.000,00

TOTAL 152.680.000,00



CONVOCATÒRIA 2012 PER LA LLUITA CONTRA LA 
POBRESA DESTINADA A ENTITATS DEL TERCER 
SECTOR SOCIAL

5 MILIONS D’EUROS
Aquestes subvencions, adreçades a entitats de serveis de Catalunya, es 
destinaran a actuacions com:

El desenvolupament de serveis específics per atendre necessitats 
bàsiques d’alimentació i/o higiene.

Accions específiques en l’àmbit de l’atenció a persones sense llar en 
el seu procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials.

Accions innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l’exclusió
social de persones que es troben en situació de pobresa a conseqüència 
de l’actual crisi.

Accions específiques dirigides a lluitar contra la pobresa infantil i 
juvenil, especial en zones d’actuació preferent.

Pobresa en general + infància



AJUDES EN L’ÀMBIT DE LA INFÀNCIA

A més, en l’àmbit de la infància:

Prestació per a menors d’edat en situació de risc

2,5 milions d’euros

Programes de centres oberts

6,7 milions d’euros

Ajuts a les famílies amb fills a càrrec en situació de vulnerabilitat

4 milions d’euros



www.gencat.cat


	Informe sobre �el Programa d’actuacions del Govern �en la lluita contra la pobresa 2012
	PLA DE GOVERN 2011-2014
	CONTEXT ACTUAL
	ACTUACIONS DEL GOVERN 
	PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2012 PER DEPARTAMENTS
	ACTUACIONS PER DEPARTAMENTS
	ACTUACIONS PER DEPARTAMENTS
	PROGRAMA D’ACTUACIONS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA PER LA LLUITA CONTRA LA POBRESA 2012
	CONVOCATÒRIA 2012 PER LA LLUITA CONTRA LA POBRESA DESTINADA A ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL
	AJUDES EN L’ÀMBIT DE LA INFÀNCIA
	www.gencat.cat

