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La lluita contra la pobresa 
és una prioritat del Govern de Catalunya

ELS PROGRAMES SOCIALS HAN INCREMENTAT EL SEU PES 
EN ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT

EL GOVERN DOTA AMB 850 M€ EL PACTE PER A LA LLUITA CONTRA LA POBRESA 
L’ANY 2014, QUE INCLOU 148 ACTUACIONS EN CINC EIXOS

TOTS ELS DEPARTAMENTS FAN DE LA LLUITA CONTRA LA POBRESA 
UN EIX FONAMENTAL DE LA SEVA ACTUACIÓ 
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La Generalitat  
fa front a aquest  
augment, a més, 
amb un 20% menys de 
recursos per la imposició 
d’un objectiu de dèficit 
injust des del govern 
espanyol i s’han multiplicat 
per dos els interessos del 
deute acumulat

Amb un 
objectiu de dèficit just 
la Generalitat tindria 

2.000 M€ 
més de 

pressupost

L’Estat incompleix els 
compromisos en el 
finançament de la llei 
de la dependència.  
La Generalitat aporta 
més del 80%

€

Benestar i Família:  
92 milions d’euros d’ajuts directes a 
les persones i dóna suport, mitjançant 
subvencions, a 2.800 entitats que 
treballen contra l’exclusió social

Ensenyament:  
Tots els alumnes per sota el llindar de la 
pobresa tenen beca menjador

Empresa i Ocupació:  
El 57% dels seus recursos destinats a lluitar 
contra la pobresa i incrementa la Renda 
Mínima d’Inserció fins a 173 M€

Justícia:  
Dedica el 17% del pressupost a persones 
i col·lectius vulnerables i a la inclusió 
de persones excloses

Territori i Sostenibilitat:  
Creixen un 13%, fins els 58,5 M€, els ajuts 
socials d’habitatge. Suport a 45.000 famílies 
catalanes, evitant 2.865 desnonaments. En 
cinc anys s’han multiplicat per deu els ajuts 
per a abonaments del transport públic

Salut:  
Seguiment acurat dels efectes de la crisi 
en la salut de la població

L’ocupació

98,4 M€
L’habitatge

60,9 M€
L’àmbit relacional 

i comunitari

26,87 M€
Assistència  

jurídica gratuïta

+60 M€

La pobresa i inclusió 
social en la infància 

i l’adolescència

218 M€
La cobertura de les 
necessitats bàsiques

448 M€

*  Pes dels programes socials  
    al pressupost de la Generalitat


