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PRESSUPOSTOS 2014 DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA

Es manté el nivell de despesa del 2013, es 
dóna prioritat a la despesa social i s’adequa el 
compromís amb l’estabilitat fiscal al context 
econòmic.
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1. PRINCIPIS DELS PRESSUPOSTOS 2014 DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA

Es manté el nivell de despesa no financera amb càrrec a recursos 
generals respecte a la despesa dels departaments prorrogada per al 
2013, per la qual cosa els ajustos s’han d’assolir per la via dels 
ingressos.

Prioritat de la despesa social per mantenir els serveis del nostre 
estat del benestar i protegir els més afectats per les conseqüències de 
la crisi econòmica.

Acompanyament i suport a la recuperació econòmica en un 
context de retorn al creixement i de millora del mercat de treball.
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El 2014 el volum de despesa no financera amb càrrec a recursos 
generals sense interessos es manté respecte a l’import prorrogat per 
al 2013 (lleuger increment del 0,2%).

Anar més enllà en l’ajust pressupostari podria representar un 
deteriorament greu del teixit dels serveis públics i del nostre estat del 
benestar.

S’incrementa en 91 M€ la despesa destinada a l’atenció de 
determinades necessitats en l’àmbit social: renda mínima d’inserció, 
ajuts menjador, suport als afectats per desnonaments i lluita contra la 
pobresa infantil.

Es manté el nivell de despesa respecte a l’exercici 2013
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La consolidació fiscal efectuada en el període 2010-2014 no 
ha estat lineal: s’ha protegit la despesa social que ha augmentat
el seu pes en el conjunt dels pressupostos.

L’important pes de la despesa social en els pressupostos de la 
Generalitat mostra una trajectòria creixent i passa del 67,8% del 
total de despesa no financera dels departaments l’any 2010 al 
71,1% el 2014.

Prioritat de la despesa social per mantenir els
serveis del nostre estat del benestar i protegir els
més afectats de la crisi
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Es prioritza la despesa social que augmenta el seu 
pes sobre el total 
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Es prioritza la despesa social que augmenta el seu 
pes sobre el total

Pressupost Pressupost Pressupost
2010 2013 2014

Departament de Benestar Social i Família 1.930,02 1.628,00 1.630,00

Total despesa 25.486,30 20.254,00 20.295,50

% Despesa Benestar Social i Família 7,57% 8,04% 8,03%



2.- PRIORITATS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR 
SOCIAL I FAMÍLIA
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Línies estratègiques prioritàries d’actuació

Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa i l’exclusió social.
Enfortir les polítiques de suport a la família.
Garantir les polítiques de prevenció, atenció i protecció a la infància i l’adolescència.
Afavorir la promoció de l’autonomia personal.
Promoure la integració de les persones nouvingudes.
Millorar les oportunitats dels joves.
Treballar per avançar en la igualtat d’oportunitats de les dones.
Fomentar el civisme, el voluntariat i el suport al tercer sector social.

Millora de l’eficiència dels serveis públics

Cooperació entre administracions públiques, a tots els nivells.

Articulació público-privada, com un instrument clau per al desenvolupament inclusiu i sostenible.
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3. PRESSUPOST DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
I FAMÍLIA 
3.1 DESPESA NO FINANCERA A CÀRREC DE RECURSOS GENERALS 
(en termes SEC) PER DEPARTAMENTS
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3.2.- FINANÇAMENT PRESSUPOST 2012 - 2014

Pressupost 
Parlament 2012 Execució 2012

Pressupost 
prorrogat 

2013 
(provisional)

2013 / 
2012 P

2013 / 
2012 F

Projecte 
pressupost

2014
2014 / 

2013

Finançament amb recursos generals (1 a 7) 1.738,15 1.713,73 -1,4% 1.622,99 -6,6% -5,3% 1.625,66 0,2%

Resultat no financer entitats adscrites 39,21 39,21 0,0% 5,02 -87,2% -87,2% 4,85 -3,4%

Finançament despesa no financera 1.777,36 1.752,94 -1,4% 1.628,01 -8,4% -7,1% 1.630,50 0,2%

Finançament amb recursos generals despesa financera 10,46 10,46 0,0% 0,66 -93,7% -93,7% 0,66 0,0%

Finançament finalista 298,70 243,17 -18,6% 204,63 -31,5% -15,8% 193,95 -5,2%

Ingressos propis entitats adscrites 147,11 140,07 -4,8% 148,71 1,1% 6,2% 153,50 3,2%

Finançament pressupost inicial 2.233,63 2.146,64 -3,9% 1.982,01 -11,3% -7,7% 1.978,62 -0,2%

Modificacions de crèdit 19,39

Total consolidat 2.233,63 2.166,03 -3,0% 1.982,01 -11,3% -8,5% 1.978,62 -0,2%
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EVOLUCIÓ FINANÇAMENT FINALISTA DE L’ESTAT
2010 - 2014
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Finançament estatal de programes socials (milers)

-93,43%

Prestació bàsica serveis socials -71,46% Maltractament infantil -100,00%
Intervenció social integral poble gitano -61,48% Pla d'acció per a persones amb discapacitats -100,00%
Assistència víctimes violència gènere -19,71% Dependència - Nivell acordat -100,00%
Pla Nacional Drogues -74,50% Fons d'acollida i integració d'immigrants -100,00%
Gestió de pensions no conttributives -86,30% Menors immigrants no acompanyats -100,00%
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4.- PRESSUPOST PER UNITATS
Pressupost 

prorrogat 
2013 

(provisional)

Projecte 
pressupost

2014 2014 / 2013

Gabinet de la Consellera i Secretaria General 119,24 114,97 -3,6%

Secretaria de Família 15,93 16,25 2,0%

DG d'Atenció a la Infància i l'Adolescència 180,34 182,37 1,1%

DG per a la Immigració 9,03 9,07 0,4%

DG de Joventut 11,84 11,58 -2,2%

DG d'Acció Cívica i Comunitària 26,51 26,49 -0,1%

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials 1.580,50 1.580,52 0,0%

Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció 13,94 13,84 -0,7%

Institut Català de les Dones 7,58 7,45 -1,7%

Agència Catalana de la Joventut 17,11 16,08 -6,0%

Total consolidat 1.982,01 1.978,62 -0,2%
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5.- PRESSUPOST PER CAPÍTOLS

Pressupost 
prorrogat 2013 

(provisional)

Projecte 
pressupost

2014
2014 / 

2013

Capítol 1 Remuneracions de personal 148,72 148,57 -0,1%

Capítol 2 Despeses béns corrents i serveis 713,57 735,27 3,0%

Capítol 3 Despeses financeres 0,07 0,11 64,1%

Capítol 4 Transferències corrents 1.098,66 1.076,68 -2,0%

Capítol 6 Inversions reals 19,09 15,89 -16,7%

Capítol 7 Transferències de capital 1,00 1,19 18,6%

Capítol 8 Actius financers 0,91 0,91 0,0%

Total consolidat 1.982,01 1.978,62 -0,2%
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6.- PRESSUPOST PER PROGRAMES

Pressupost 
prorrogat 2013 

(provisional)

Projecte 
pressupost

2014
2014 / 

2013

121 Direcció i administració generals 124,99 113,71 -9,0%

313 Suport a la família 15,93 16,25 2,0%

314 Atenció a la immigració 9,03 9,07 0,4%

315 Promoció de l'autonomia personal 1.400,92 1.396,87 -0,3%

316 Atenció a les persones amb discapacitat 7,82 5,08 -35,1%

317 Inclusió social i lluita contra la pobresa 177,18 192,47 8,6%

318 Atenció a la infància i l'adolescència 183,01 183,58 0,3%

321 Serveis a la joventut 29,05 27,66 -4,8%

322 Polítiques de dones 7,58 7,45 -1,7%

323 Acció cívica i voluntariat 26,51 26,49 -0,1%

Total consolidat 1.982,02 1.978,62 -0,2%
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PRESSUPOST PER PROGRAMES I TIPUS DE 
DESPESA

Promoció de l'autonomia 
personal i atenció  a les 

persones amb discapacitat
70,85%

Atenció a la immigració
0,46%

Direcció  i administració  
generals

5,75%

Inclusió social i lluita contra 
la pobresa

9,73%

Suport a la família
0,82%

Acció cívica i vo luntariat
1,34%

Polítiques de dones
0,38%

Serveis a la joventut
1,40%

Atenció a la infància i 
l'ado lescència

9,28%

Prestacions de serveis
46,85%

Despeses de 
funcionament

8,32%

Cooperació amb ens 
locals
9,00%

Prestacions 
econòmiques i altres 

ajuts
35,83%
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7.- OBJECTIUS DEPARTAMENTALS
Pla de Govern 2013-2016

Eix 2 del Pla de Govern 2013-2016: Cohesió social i serveis d'interès públic

Objectius departamentals 2013-2016:

1. Enfortir les polítiques de suport a la família, com a estructura social bàsica, amb la 
finalitat de millorar la seva qualitat de vida i contribuir a construir una societat més 
cohesionada.

2. Promoure l'autonomia personal i donar suport a les persones en situació de dependència 
i altres situacions de vulnerabilitat per tal de potenciar la seva qualitat de vida i la seva 
integració social.

3. Potenciar les polítiques d'integració social per a les persones amb discapacitat amb 
l'objectiu d'afavorir la seva autonomia, benestar i inclusió social.

4. Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa per avançar cap a una Catalunya 
integradora i amb igualtat d’oportunitats.

5. Millorar les polítiques de prevenció, atenció i protecció a la infància i l'adolescència amb 
l'objectiu de contribuir al seu desenvolupament integral.
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Pla de Govern i Pla Departamental 2013-2016
Departament de Benestar Social i Família 

6. Fomentar el civisme, el voluntariat i el suport al tercer sector amb la finalitat d'afermar la 
confiança en la societat i les seves iniciatives.

7. Promoure la integració de les persones nouvingudes, amb drets i deures, per avançar 
cap a una societat més cohesionada. 

8. Impulsar les polítiques de joventut per tal d'afavorir la realització dels projectes de vida 
de les persones joves, la seva emancipació i el seu apoderament com a agents actius de 
la societat.

9. Desenvolupar les polítiques de dones per tal de contribuir a la consecució dels canvis 
necessaris que permetin que dones i homes puguin tenir les mateixes capacitats i 
oportunitats per participar en el procés de construcció social i per fer realitat els seus 
projectes de vida.

10. Impulsar la planificació estratègica i la gestió del coneixement en l’àmbit del benestar 
social i la millora de l’organització funcional del departament, amb l’objectiu de donar 
resposta a les realitats canviants que viu la societat catalana.
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Enfortir les polítiques de suport a la família, com estructura 
social bàsica, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de 
vida i contribuir a construir una societat més cohesionada

Actuacions destacades

Implementar el nou Pla integral de suport a la família.

Mantenir el suport a les famílies mitjançant les prestacions econòmiques per naixement, 
adopció, tutela o acolliment, sotmeses al nivell de renda de la unitat familiar.

En el marc de l’Any Internacional de la Família, reforçar les activitats orientades a 
l‘acompanyament de les famílies en el desenvolupament del seu rol i a la visualització
expressa de la família com a nucli essencial de protecció i cohesió de la nostra societat.

Organització del VII Congrés de la Gent Gran per visualitzar el paper de la gent gran en la
nostra societat i posar en valor el seu rol i la seva representativitat en el nostre context 
familiar i social.

Programa de formació de pares i mares “Créixer en família” i creació del nou programa 
“Àpats en família”.

SUPORT A LA FAMÍLIA

Pressupost 2014: 16,25 M€
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Enfortir les polítiques de suport a la família, com estructura 
social bàsica, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de 
vida i contribuir a construir una societat més cohesionada

Conciliació familiar en l'àmbit de l’empresa, amb la presentació de la nova Certificació
d’Empresa Familiarment Responsable i la corresponent etiqueta d’establiments “amics de 
la família”.

Regulació dels Serveis d’Atenció a la Família, a partir de l’experiència pilot duta a terme 
durant l’any 2013.
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Promoure l'autonomia personal i donar suport a les persones 
en situació de dependència, discapacitat i altres situacions de 
vulnerabilitat per tal de potenciar la seva qualitat de vida i la 
seva integració social.

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT

Pressupost 2014: 1.401,95 M€

Actuacions destacades

Avançar en l’elaboració del model català de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a 
les persones en situació de dependència.

Mantenir l’atenció a les persones amb dependència i discapacitat, tot i les reformes estatals i
el seu infrafinançament:

Prioritzant l'atenció a les persones amb gran dependència i dependència severa. 

Potenciant el servei d'ajuda a domicili i els centres de dia atès que comporta la
professionalització de l'atenció, la possibilitat de mantenir a la persona en el seu entorn 
familiar i/o domicili el màxim temps possible i afavoreix la creació d'ocupació.
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Promoure l'autonomia personal i donar suport a les persones 
en situació de dependència, discapacitat i altres situacions de 
vulnerabilitat per tal de potenciar la seva qualitat de vida i la 
seva integració social.

Implantant una xarxa d'equips interdisciplinaris per les valoracions de la discapacitat 
i la dependència. Aquesta xarxa comporta una millora en la qualitat i atenció al 
ciutadà, evitant dobles valoracions i treballant cap una finestreta única.

Potenciant l’autonomia personal des d’una visió transversal, amb un model integral 
centrat en les persones, amb la implicació dels sistemes de serveis socials i de 
salut. 

Preservant els ajuts tècnics per potenciar l’autonomia personal així com el programa 
de suport a l’autonomia a la pròpia llar.

Elaborar el nou codi d'accessibilitat, un cop aprovada la llei d’accessibilitat.

Implementar el Pla interdepartamental d'interacció dels serveis sanitaris i socials. 

Elaborar nous models d’atenció diürna que fomentin la integració de la gent gran a la 
comunitat i garanteixin la continuïtat assistencial entre els diferents agents implicats.

Oferir acompanyament i suport a les famílies: formació específica a les persones que 
estan cuidant dels seus familiars que es troben en una situació de dependència.
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Promoure l'autonomia personal i donar suport a les persones 
en situació de dependència, discapacitat i altres situacions de 
vulnerabilitat per tal de potenciar la seva qualitat de vida i la 
seva integració social.

Prosseguir amb el procés de reconversió a concert de places amb finançament públic pel 
que fa al sector de discapacitats i iniciar el mateix procés pel que fa a places d’atenció a 
gent gran i a persones amb malaltia mental.

Presentar el model del Servei Prelaboral i de Club Social per persones amb trastorn 
mental.

Elaborar un protocol d'abordatge dels maltractaments de les persones amb discapacitat, 
per a protegir-ne els seus drets.
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Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa per
avançar cap a una Catalunya integradora i amb igualtat
d’oportunitats.

INCLUSIÓ SOCIAL I LLUITA CONTRA LA POBRESA

Pressupost 2014: 192,47 M€
Actuacions destacades

Aprovar el Pacte per a la lluita contra la pobresa i implementar de manera combinada 
accions pal·liatives i preventives, amb especial atenció a la pobresa infantil, i que inclogui 
accions específiques per minorar els efectes de la pobresa energètica.

Impulsar i reforçar les actuacions de la Taula de Distribució Solidària d'Aliments. 

Reformulació dels programes Òmnia i Jugar i Llegir, en la línia iniciada el 2013, per 
incrementar-ne la seva funció preventiva social i en favor de les competències ocupacionals 
(Òmnia) i contra els mals hàbits alimentaris (Jugar i Llegir).

Continuïtat de la implementació del Plans de Desenvolupament Comunitari en barris 
d’habitatge social.

Reforçar la inserció sociolaboral dels joves extutelats, tant pel que fa a la millora de la 
prestació econòmica i l’ampliació de la seva població destinatària, com pel que fa a 
l’increment dels serveis de suport a la vida autònoma.
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Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa per
avançar cap a una Catalunya integradora i amb igualtat
d’oportunitats.

Mantenir la col·laboració amb els ens locals en les línies de suport a la lluita contra la 
pobresa i l’exclusió social i els ajuts d’urgència social.

Continuar donant suport a les entitats que treballen en la lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social. 

Promoure els centres oberts per a infants i adolescents per a prevenir i evitar situacions 
de risc i compensar dèficits socioeducatius.

Mantenir les prestacions econòmiques per atendre determinades situacions de necessitat 
en què es troben les persones que no disposen de recursos suficients per afrontar-les.
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Millorar les polítiques de prevenció, suport i protecció a la 
infància i l'adolescència amb l'objectiu de contribuir al seu
desenvolupament integral.

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
Pressupost 2014: 183,58 M€

Actuacions destacades

Execució dels compromisos del Pacte per a la Infància a Catalunya per l’any 2014 
– Constitució del Consell Nacional d’Infància i Adolescència. 
– Commemoració del 25è aniversari de la Convenció.
– Posada en marxa del pla d’implementació dels serveis preventius per atendre els infants i adolescents en 

risc i les seves famílies des del medi d’origen, arreu del territori. 
– Millorar el suport a les beques de menjador i la seva transparència. 
– Foment del retorn a la família dels infants i adolescents acollits en centres residencials del sistema de 

protecció. 
– Desplegar els protocols sobre maltractaments i fer-ne difusió. 
– Garantir el desplegament del Registre Unificat de Maltractament Infantil – RUMI.
– Impulsar mesures que millorin la intervenció en filles i fills de les dones que pateixen violència. 
– Finalitzar el desenvolupament reglamentari de la Llei 14/2010,  del 27 de maig, dels drets i les 

oportunitats en la infància i l'adolescència. 
– Implantar un sistema d'informació i avaluació de polítiques, serveis i recursos a la infància i 

l'adolescència. 
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Millorar les polítiques de prevenció, suport i protecció a la 
infància i l'adolescència amb l'objectiu de contribuir al seu
desenvolupament integral.

Elaborar el Pla d‘atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017.

Optimitzar els recursos residencials d’atenció a la infància i l’adolescència intensificant les 
actuacions a l’entorn del treball amb les famílies.

Prioritzar l'acolliment dels infants i adolescents en família per davant de l'acolliment 
institucionalitzat en centre:

Coordinació amb diferents col·legis professionals per poder difondre la figura de 
l’acolliment familiar amb la finalitat de cercar aliances que ajudin a potenciar aquesta 
mesura. 

Donar a conèixer entre el personal docent la Guia sobre l’acolliment i l’adopció per
tal d’ajudar els mestres d’escoles a conèixer i gestionar la realitat de la infància 
acollida i adoptada. 

Potenciar el Servei Post-Adopció.
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Fomentar el civisme, el voluntariat i el suport al tercer sector
amb la finalitat d'afermar la confiança en la societat i les seves 
iniciatives.

ACCIÓ CÍVICA I VOLUNTARIAT
Pressupost 2014: 26,49 M€

Actuacions destacades

Elaboració del II Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat.

Difusió de la nova llei del voluntariat, un cop aprovada pel Parlament.

Aprovació i implementació del Pla nacional per a la promoció dels valors a Catalunya per a 
una nova cultura cívica.

Foment de les actuacions que promoguin la cohesió i el desenvolupament comunitari, a 
través de la xarxa d'equipaments cívics.

Promoció d’actuacions de suport al tercer sector social, en el marc del Pla de Suport al 
Tercer Sector Social de Catalunya.
Continuïtat del suport a entitats, associacionisme i voluntariat via convenis pluriennals, 
convenis amb les federacions de lleure educatiu i el Pla de Formació del Voluntariat.
Elaboració del III Pla Integral del Poble Gitano, fent especial èmfasi en les fites establertes 
a nivell europeu: educació, treball, habitatge i salut.
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Promoure la integració de les persones nouvingudes, amb
drets i deures, per avançar cap a una societat més
cohesionada.

ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ
Pressupost 2014: 9,07 M€

Actuacions destacades

Aprovar el Pla de Ciutadania i les Migracions. 

Desplegar els serveis de primera acollida.

Donar continuïtat  a l’estudi sobre la integració de les persones immigrades a Catalunya, 
que ha d’oferir l’evolució, tant de les característiques del fet migratori com de les pautes 
d’integració i de l’impacte de les polítiques públiques que s’hi adrecen.

Accions de lluita contra el racisme i la xenofòbia, aplicant estratègies de lluita contra els 
tòpics i els rumors en immigració. 
Aprovar el Pla de Protecció Internacional a Catalunya: primer pla estratègic en l’àmbit del 
dret d’asil, refugi i protecció subsidiària de les persones perseguides per motius de raça, 
religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat grup social, gènere o 
orientació sexual.
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Impulsar les polítiques de joventut per tal d’afavorir la 
realització de projectes de vida de les persones joves, la seva 
emancipació i el seu apoderament com a agents actius de la 
societat.

POLÍTIQUES DE JOVENTUT
Pressupost 2014: 27,66 M€

Actuacions destacades

Continuar desplegant el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020.

Desplegar territorialment la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil.

Cooperació amb els Consells Comarcals en matèria de joventut i suport als projectes 
d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ajuntaments duen a terme en el marc del Pla 
Nacional de Joventut. 

Continuar donant suport a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la 
joventut i a les entitats de lleure.

Altres actuacions destacades: Programa de borses joves d’habitatge; camps de treball per a 
joves; Programa de suport al retorn dels joves al món rural.
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POLÍTIQUES DE DONES

Pressupost 2014: 7,45 M€
Actuacions destacades

Consolidar la xarxa d'atenció i recuperació integral per a les dones en situació de 
violència masclista.

Aprovar el Programa per una intervenció integral contra la violència masclista que 
imclogui: 1) sensibilització i prevenció, 2) detecció, atenció i recuperació i 3) estructures 
de coordinació per a una intervenció integral i de qualitat.

Reforçar la difusió de la línia 900 900 120 d’atenció a dones en situació de violència 
masclista.

Seguir implementant el Pla Estratègic de Polítiques de Dones 2012-2015.

Programes operatius transversals: Programa de dones del món rural i marítim de 
Catalunya 2013-2015; Programació estratègica de transversalització de la perspectiva 
de gènere en matèria d’ocupació, relacions laborals i qualitat en el treball; Programa de 
dones i esports; Programa Estimar no fa mal.

Desenvolupar les polítiques de dones per tal de contribuir a la 
consecució dels canvis necessaris que permetin que dones i homes 
puguin tenir les mateixes capacitats i oportunitats per participar en el 
procés de construcció social i per fer realitat els seus projectes de 
vida.
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DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ GENERALS
Pressupost 2014: 113,71 M€

Actuacions destacades

Elaborar la proposta d’avantprojecte de llei de protecció social.

Elaborar el Mapa de prestacions de la protecció social a Catalunya, que inclourà totes les 
prestacions econòmiques i de serveis que tinguin com a finalitat la protecció social.

Garantir la coordinació i cooperació interadministiva amb els ens locals mitjançant la 
subscripció de contractes-programa en tots els àmbits competencials del Departament.

Presentació del Pla Director de Serveis Socials Especialitzats 2013-2016 en què s’estableixen 
zones d'actuació preferent, d'acord amb les necessitats dels diferents col·lectius, tenint en 
compte l'equilibri territorial, el marc pressupostari i la sostenibilitat del sistema.

Millorar l'equitat i la qualitat en l'atenció als serveis socials a la ciutadania a partir de 
l'elaboració i desenvolupament del Model dels Serveis Socials Bàsics com a primer nivell del 
sistema públic dels serveis socials.

Dur a terme l’avaluació del Pla Estratègic de Serveis Socials 2010-2013 i elaborar el nou Pla
2014-2017.

Impulsar la planificació estratègica i la gestió del coneixement en 
l’àmbit del benestar social i la millora de l’organització funcional del 
departament, amb l’objectiu de donar resposta a les realitats 
canviants que viu la societat catalana



www.gencat.cat/benestarsocialifamilia


