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REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ 

 

Es consolida la reactivació 

Com ara fa sis mesos, els indicadors macroeconòmics segueixen mostrant una lleugera 
recuperació que permet seguir tenint confiança en el comportament de l’economia catalana i la 
seva evolució. A tall d’exemple: 

 L'economia catalana augmenta un 0,9% interanual al primer trimestre del 2014. La 
demanda interna creix un 0,6%, fet que no es produïa des de mitjan 2008. En aquest primer 
trimestre la taxa interanual del PIB de Catalunya és superior a l’espanyola (0,5%) 

Algunes de les mesures adoptades en aquests darrers mesos han anat orientades a reactivar 
l’activitat econòmica i a crear ocupació. Més concretament:  

 

En l’àmbit de l’ocupació 

Es trenca la tendència de destrucció d’ocupació i es consolida la recuperació de l’ocupació: 

Catalunya consolida la tendència de creació d’ocupació iniciada a finals del 2013 i aporta, en el 
darrer any (juliol 2013-juny 2014), 99.400 nous ocupats, més de la meitat del total espanyol 
(192.000). 

La reducció d’aturats en el segon trimestre de 2014 és la més pronunciada des del 2003 (69.700 
persones) i la taxa d’atur està a punt de baixar del llindar del 20%.  

Pel que fa a l’atur registrat, Catalunya suma 13 mesos de descens consecutiu en termes 
interanuals, un fet que no es produïa des de l’inici de la crisi econòmica.  

Les mesures adoptades el primer semestre de 2014 s’han orientat a inserir i formar els col·lectius 
més vulnerables: joves aturats, aturats de llarga durada sense prestació, aturats majors de 45 anys 
o perceptors de la Renda Mínima d’Inserció. Entre les mesures impulsades pel Govern destaquen: 

 10 M€ per formar i inserir 1.200 persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció al 
llarg del 2014 i 2015. En aquesta convocatòria, s'ha doblat el pressupost i el nombre de 
persones que se'n beneficiaran. Els contractes de treball tindran una durada de sis mesos i 
una jornada laboral del 100% amb un sou mensual de 850 euros.  

 La Generalitat ha avançat, per segon any consecutiu, 44,2 M€ per garantir la inserció 
sociolaboral de les persones amb discapacitat que treballen als Centres Especials de Treball 
(CETs), substituint l’aportació que hauria de fer l’Estat. Actualment, a Catalunya hi ha 210 
centres que donen feina a més de 13.000 persones amb discapacitat. En total, s’han destinat 
78 M€ a programes orientats a persones amb discapacitat. 

 4 M€ per a una nova edició del programa 'Forma i Insereix' que preveu beneficiar prop de 
2.000 persones en situació d'atur. El programa, que augmenta la seva dotació en 1 milió 
d’euros respecte al 2013, segueix prioritzant persones menors de 30 anys, amb dificultats 
d'inserció o que hagin exhaurit totes les prestacions. 

 S'ha iniciat el programa 'Aprenent i treballant', que permetrà a uns 250 joves simultaniejar 
formació i treball remunerat. Aquest programa pilot, adreçat a joves aturats menors de 30 
anys i amb baixa qualificació, facilita que les empreses s'impliquin en el procés 
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d'aprenentatge d'aquestes persones, a les quals contractaran i pagaran un sou pel temps 
efectiu que treballin en els seus centres productius. Una vegada els joves hagin seguit un 
itinerari de mínim un any rebran un Certificat de Professionalitat com a acreditació oficial de 
la formació rebuda. 

 La Generalitat destinarà 240 M€ al Pla de Garantia Juvenil en els propers 7 anys, per donar 
cobertura a 111.000 joves catalans. Aquesta quantitat és la combinació de recursos propis i 
del Fons Social Europeu, i permetrà donar cobertura a 111.000 joves catalans de 16 a 25 anys. 
D'aquesta manera es dóna compliment al mandat europeu d'oferir feina, pràctiques o 
formació als joves que estiguin quatre mesos a l'atur. 

En l’àmbit legislatiu: 

 El Govern ha aprovat el Projecte de llei de cooperatives de Catalunya. L'objectiu és dotar les 
cooperatives d'un règim jurídic flexible amb diferents alternatives i útil per adaptar-se als 
canvis de la situació social i econòmica, i també fomentar la creació de noves cooperatives, la 
consolidació de les ja existents i el reforç de les seves vies de finançament. 

 També ha aprovat la memòria de l’Avantprojecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació 
i del Servei d'Ocupació de Catalunya. L’objectiu de la llei és modernitzar el sistema 
d’ocupació de Catalunya i reformular el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per tal que els 
serveis oferts a les persones en atur i a les empreses siguin el màxim d’eficaços i eficients 
davant l’augment, la cronificació i la massificació de l’atur dels últims anys. 

 Fruit del treball dels darrers mesos, properament el Govern té previst aprovar 
l’Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya. Una llei 
orientada a facilitar l’accés al mercat laboral tant als joves que necessitin un itinerari formatiu 
que s’adapti més a les necessitats del mercat de treball, com a aquells adults que els calgui 
una formació adaptada a les necessitats de la seva empresa o que calgui reinserir 
professionalment. 

 

Suport a les empreses 

En termes acumulats gener-maig les exportacions catalanes creixen un 2,2% respecte el mateix 
període de 2013. Catalunya lidera les exportacions del conjunt de l’Estat, amb un 25,2% del 
total. 

La creació de societats assoleix la xifra més alta en un primer semestre des del 2009 (+9.729 
societats creades) i el nombre de dissolucions de societats cau per primer cop des del 2009. 

La reactivació econòmica és una prioritat i un objectiu compartit amb tots els agents econòmics i 
socials: 

 S’ha presentat la nova estratègia industrial de Catalunya a més de 2.500 empresaris sota el 
lema “La Catalunya Industrial: un objectiu compartit”. L’estratègia de política industrial, 
alineada amb el RIS3 que impulsa la Unió Europea, és una aposta per fer de Catalunya un país 
capdavanter a Europa a partir d’una tradició i base industrial sòlides. Es pretén recuperar 
l’activitat industrial fins assolir l’any 2020 el 25% del PIB. 

 La Generalitat de Catalunya disposa per al període 2014-2020 d’un 68% més de fons FEDER 
(de 516,5 a 868,4 M€) que en el període anterior (2007-2013). Aquests fons es concentraran 
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en la innovació, les empreses i les persones. Per primera vegada la Generalitat de Catalunya 
fa una gestió coordinada i integrada dels fons europeus (FEDER, FSE, FEADER i FEMP).  

A més, també s’ha realitzat un suport directe a les empreses: 

 L'Institut Català de Finances (ICF) destina enguany més de 680 M€ a facilitar el finançament 
a empreses, principalment pimes i autònoms. L'any 2014, l'ICF destina 680 M€ (un 20% més 
que el 2013) per impulsar i facilitar l'accés al finançament a més de 1.600 empreses: 650 M€ 
per a préstecs i avals i 30 M€ en capital risc i préstecs participatius. 

En aquest sentit, s’han llançat noves línies específiques de préstecs, en col·laboració amb 
diversos departaments, com una línia adreçada a les empreses de continguts i serveis digitals 
interactius (1,5 M€), sectors agrari i agroalimentari (32 M€) i pimes i autònoms dels sectors 
agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari (20 M€); a més, s’ha renovat la línia 
adreçada a l'economia social i cooperativa (7,4 M€), i la d’emprenedors, autònoms i 
comerços (24 M€). 

Durant el primer semestre l’ICF ha facilitat el finançament mitjançant préstecs i avals a 801 
empreses – 98% pimes – per un import de 377 M€. El nombre d’operacions s’ha incrementat 
un 26,5% respecte el mateix període del 2013. 

 De gener a juny de 2014 Invest in Catalonia té en curs 342 projectes d’inversió i n’ha 
materialitzat 30 que han suposat la creació de 1.155 llocs de treball, mantenir-ne 403 i una 
inversió associada de 187,9 M€.  

El balanç de Catalunya el 2013: Catalunya va tornar a ser la primera regió de l'Europa 
continental en atracció d'inversions i llocs de treball creats per aquests projectes, segons 
l'FDI Markets. 3.500 M€ d'inversió estrangera, 52 projectes captats per Invest in Catalonia i 
58.000 M€ en exportacions. 

 S'ha posat en marxa el programa Catalunya Clústers. Els clústers que hi accedeixin 
s'identificaran amb la nova marca CATALONIA CLUSTERS i tindran accés a serveis 
d'assessorament i millora estratègica. Actualment, el Departament d'Empresa i Ocupació de 
la Generalitat treballa amb prop de 25 clústers, que sumen més de 1.200 empreses amb una 
facturació agregada de 50.000 M€. 

 La Generalitat ha posat en marxa la Xarxa Catalunya Emprèn amb més de 160 entitats 
col·laboradores en el territori. Té un pressupost de 5,3 M€ per crear 4.300 noves empreses i 
donar suport a la consolidació de 4.500 microempreses existents. També ha impulsat un nou 
programa d’Emprenedoria Corporativa, presentat el passat 16 de juliol de 2014, que 
fomentarà la innovació oberta entre grans empreses que plantegin reptes d’innovació i 
petites empreses que donin resposta a aquests reptes amb una línia de finançament de 10 
M€. 

 S’ha posat en marxa el Test de pimes per evitar que aquestes empreses perdin 
competitivitat com a conseqüència de les regulacions normatives. Des de l’1 de juliol, totes 
les disposicions normatives del Govern amb incidència en l'activitat econòmica hauran d'anar 
precedides d'un informe que avaluï el seu impacte sobre les pimes. En cas de detecció 
d'impactes, es valoraran mesures alternatives per adaptar o simplificar la regulació a les 
característiques de les pimes. A Catalunya, el 99% de les empreses catalanes són pimes i 
generen el 70% de l'ocupació. 
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Turisme 

En els primes sis mesos de l’any, Catalunya ha rebut prop de 7,1 milions de turistes estrangers, 
un 6,7% més que un any enrere. Catalunya ha estat la primera destinació estatal en volum 
d’arribades, amb una quota del 25,4% del total. 

La despesa turística s’aproxima als 6.000 M€, la més elevada en un primer semestre des de 
l’inici de la sèrie l’any 2004. 

Algunes de les mesures adoptades: 

 Es destinen 6,5 M€ als ens locals per millorar la competitivitat de les destinacions 
turístiques. Aquests ajuts (que es concediran durant l'any 2014 i 2015) es financen amb els 
ingressos generats per l'Impost sobre les estades en establiments turístics. 

 S’ha posat en marxa el procés de regularització dels habitatges d’ús turístic i apartaments 
turístics a través d’una campanya d’identificació i control de l’oferta il·legal d’allotjament. 
Fruit d'una modificació de la Llei de Turisme de Catalunya, a partir d'ara totes les empreses i 
establiments turístics han de fer constar el número d'inscripció al Registre de Turisme de 
Catalunya en qualsevol publicitat que els anunciï; els que es publicitin sense fer constar el 
número de registre corresponent tindran la presumpció d'il·legals. 

 S’ha aprovat el projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989 sobre centres recreatius 
turístics (CRT), i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc. Aquesta 
modificació normativa, que permetrà desenvolupar activitats de joc en els CRT, té com a 
principals objectius donar un nou impuls al sector turístic i crear llocs de treball a Catalunya.  

D’altra banda, la Generalitat ha acordat amb la promotora de BCN World que es prioritzi la 
formació i contractació d'aturats de la demarcació de Tarragona; en aquest sentit, es preveu 
que es creïn prop de 17.000 llocs de treball durant les fases de construcció, posada en marxa i 
estabilització del projecte.   

 

En l’àmbit de la recerca i les universitats 

Catalunya ha captat 865 M€ del 7è Programa Marc de la Comissió Europea (2007-2013), el 2,4% 
de tot el finançament rebut pels països europeus. D’aquesta manera Catalunya se situa al 
capdavant en la captació de recursos per càpita, només superada per Holanda.  

 Des del 3r Programa Marc (1990-1994) fins al darrer (2007-2013), la dotació econòmica dels 
Programes s’ha multiplicat per 7, mentre que la captació de recursos per part dels 
investigadors catalans s’ha multiplicat per 25. 

 Per cada euro que s'inverteix en els centres de recerca biomèdica, aquests n'aconsegueixen 
captar tres més. La recerca en ciències de la salut mou més de 260 M€ i dóna ocupació a 
10.037 persones. 

Entre les mesures adoptades pel Govern en aquest àmbit destaquen: 

 Congelació dels preus públics universitaris per al curs 2014-2015 per segon any consecutiu 
(estudis de primera matrícula); els preus són els mateixos que hi havia al curs 2012-2013. Un 
mecanisme que garanteix que ningú quedi fora de la universitat per motius econòmics. 
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 2ª convocatòria del Programa de doctorats industrials per potenciar l’R+D+I, en 
col·laboració entre universitats, empreses i administracions. En aquesta 2ª edició es preveu 
cofinançar 75 projectes, flexibilitzar el calendari per ajustar-lo a les necessitats de tots els 
agents i potenciar els mecanismes per arribar a les pimes. Actualment ja hi ha 70 projectes en 
marxa, en els quals participen 58 empreses diferents i 10 universitats. 

 Quatre universitats catalanes entre les 100 millors del món de menys de 50 anys. De les set 
universitats de l’Estat reconegudes en aquest rànquing (Times Higher Education, 2014), 
quatre són catalanes. 

 Programa ICREA de captació de talent. S’ha obert la convocatòria per a 10 noves places 
d’investigador ICREA Sènior; d’aquesta manera, aquest 2014 s’arribarà a la xifra prevista de 
250 investigadors contractats. 

Respecte les mesures legislatives destaca: 

 L’aprovació de l’Avantprojecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (AQU). L’objectiu de la Llei és consolidar una major independència de l’AQU 
respecte l’Administració i les universitats i dotar l’Agència dels instruments legals i 
organitzatius que afavoreixin la seva posició de referència a nivell europeu. També es pretén 
reforçar el seu paper com a agent impulsor de nous conceptes de qualitat. 

 

En l’àmbit de la innovació 

Catalunya acull el millor centre en física del món, l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), i el 9è 
millor en biomedicina, el Centre de Regulació Genòmica (CRG). 

Per aprofundir en aquest àmbit: 

 El Govern enforteix les seves relacions amb territoris altament innovadors, com Califòrnia, 
Massachusetts o Israel. En aquest sentit, el Govern ha realitzat un viatge a Califòrnia, on 
s’han realitzat trobades empresarials i de transferència tecnològica. Califòrnia és un exemple 
de model econòmic basat en la innovació, l’emprenedoria, la transferència tecnològica i la 
col·laboració entre universitat i empresa. 

 Entre gener i maig, ACCIÓ ha realitzat 653 serveis Innova d’assessorament en matèria 
d’innovació. Aquestes actuacions van destinades a orientar i assessorar les empreses 
catalanes en les seves actuacions d'R+D+I i reptes tecnològics, en l'àmbit nacional i 
internacional. 

 També durant aquest període, s’han  assessorat més de 180 projectes de valorització 
tecnològica, amb 6 patents transferides, i s’han creat 6 empreses de base tecnològica. 

 

Infraestructures 

L’aeroport de Barcelona-Prat tanca el primer semestre de l’any amb un increment del nombre 
de passatgers del 6,8% en relació amb l’any anterior. Els passatgers de la UE són els que més han 
crescut entre gener i juny amb un increment del 10,6%. L’aeroport és a un pas d’igualar Barajas 
en nombre de passatgers.  
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La millora de les infraestructures, l’impuls de noves activitats econòmiques i l’aposta per la 
integració territorial i la sostenibilitat concentren la majoria de les inversions programades. 

 S’ha iniciat l’ampliació de la terminal de contenidors Barcelona Europe South Terminal, 
(BEST) del Port de Barcelona. Una nova inversió de Hutchison Port Holdings en un port clau 
de l’economia catalana, ja que el 77% de tot el comerç exterior de Catalunya passa pel Port i 
el 27% de tot el comerç exterior espanyol passa per aquest recinte. 

 El Govern ha aprovat el Pla d’Inversions 2014-2017 de Ports de la Generalitat que preveu 
invertir 95 M€ als ports de la Generalitat durant els propers quatre anys.  

 S’ha reactivat l’arribada de la Línia 9 a l’aeroport del Prat per al primer semestre de 2016 
amb una inversió de 190 M€. Malgrat les dificultats pressupostàries i el complex entramat 
econòmic i jurídic de les concessions que es van atorgar sobre les estacions, el Govern ha 
reiterat el seu compromís per donar servei a aproximadament 500.000 ciutadans de 
Barcelona, l’Hospitalet i el Prat del Llobregat, connectant, al mateix temps, grans centres 
d’activitat econòmica com la Fira amb l’aeroport del Barcelona-El Prat. 

 S’han posat en marxa les rodalies de Girona i Tarragona, un nou servei de tren de 
proximitat. Paral·lelament, el Govern està incorporant aquestes noves rodalies al sistema 
tarifari integrat del Camp de Tarragona (16 de juny), i de Girona (previst per al proper mes de 
setembre). 

 La Generalitat ha aplicat nous descomptes als peatges de la C-32 al Garraf i Maresme, que 
han beneficiat 390.000 usuaris amb uns estalvis valorats en 3,4 M€. 

 

Sostenibilitat i medi natural 

La futura Llei de canvi climàtic de Catalunya situarà Catalunya com a referent internacional i és 
una aposta per una economia de baixa intensitat en carboni. 

 Defensa d'un model hidrològic català davant el nou Pla Hidrològic de l'Ebre aprovat per 
l'Estat. S'ha presentat un requeriment davant el Consell de Ministres demanant que es deixi 
sense efecte el Reial Decret que ha aprovat el Pla i es tinguin en compte les diverses 
al·legacions presentades pel Govern català, encaminades a garantir un cabal adequat en el 
tram baix del riu. 

 Presentació del Pla de Gestió dels Espais Naturals Protegits 2014-2016. L’objectiu 
principal del Pla és preservar i gestionar de manera sostenible els valors naturals i la 
biodiversitat que caracteritzen els espais protegits mitjançant un nou model de gestió 
multifuncional, d’acord amb les directives comunitàries i sota els criteris  de 
sostenibilitat (ambiental, socioeconòmica i territorial) per tal de potenciar el conjunt de béns 
i serveis que ofereixen els espais. Es crearà l’Observatori de conservació i seguiment de la 
biodiversitat i el Consell de Parc de Catalunya. També es redefinirà i potenciarà el Consell de 
Protecció de la Natura amb l’objectiu de millorar la seva vinculació amb el Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 

Pel que fa a les mesures legislatives cal destacar: 

 S’ha impulsat la Llei del canvi climàtic. La futura llei situarà Catalunya com a referent 
internacional i aposta per una economia de baixa intensitat en carboni, on tinguin cabuda els 
sectors industrials existents i els emergents, relacionats amb les energies renovables, els 
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biocombustibles de segona generació, l’electrificació del transport, les tecnologies o serveis 
d’eficiència energètica, entre d’altres. L’objectiu és refermar la capacitat de Catalunya de 
crear riquesa i reduir la vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic. 

 Fruit del treball realitzat els darrers mesos, el Govern té previst aprovar també 
l’Avantprojecte de llei de prevenció, control i qualitat ambiental a fi de racionalitzar i 
simplificar tràmits en les autoritzacions a les activitats econòmiques del país. 

 

Suport al món rural 

Catalunya és un dels primers clústers agroalimentaris d’Europa. 

Algunes de les mesures adoptades: 

 Compromís amb l’execució del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya: 

o PDR 2007-2013. A 31 de maig de 2014, s’ha executat gairebé el 85% dels 942 M€ 
programats, amb un grau de compliment per sobre de la mitjana estatal (+5,35 punts), i 
molt similar a Europa. En finalitzar l'exercici 2013, el volum d'inversió generada era de 
996 M€, s’havien creat més de 3.150 llocs de treball i s’havien formalitzat més de 25.360 
contractes agroambientals i altres actuacions de gestió sostenible. 

o Per al nou PDR 2014-2020, Catalunya incrementarà la seva aportació un 1% superior al 
que es va assignar al 2006, any de bonança econòmica. S’assolirà així una aportació de 
403 M€. 

 Dues noves eines per a la millora de la gestió forestal: el nou Pla de Política Forestal 2014-
2020, esperat des de més de 10 anys, i l’Estratègia per promoure l'aprofitament energètic de 
la biomassa forestal i agrícola. Les masses forestals són la principal infraestructura verda del 
país ja que ocupen el 64% del territori català. 

 Pla d'Internacionalització d'empreses agroalimentàries. Durant el primer semestre de 2014 
307 empreses catalanes han participat en 8 actuacions de promoció comercial internacional 
promogudes per la Generalitat i també s’han realitzat 5 trobades de negocis amb 101 
empreses catalanes i importadors xinesos. 

 Pagaments d'ajuts directes de la campanya 2013, que han suposat un import total de 266,5 
M€ al sector agrari i ramader català. En total s'han beneficiat dels ajuts 54.580 productors. 
Els ajuts directes formen part del primer pilar de la Política Agrària Comuna (PAC) i tenen com 
a objectiu donar suport a la renda de les explotacions agràries per assegurar-ne el  
manteniment i evitar l'abandonament de les terres i de l'activitat agrària. 

 Més liquiditat al sector agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari de Catalunya.  
S'han aportat 2 línies de suport per garantir un finançament de fins a 32 M€ al sector.  

 Front comú del Govern i el sector davant la reforma estatal del sector elèctric que comporta 
el tancament de les plantes de gestió de purins. La retallada afecta 540 explotacions 
ramaderes a Catalunya i el Departament d’Agricultura ha acordat un full de ruta davant del 
tancament de les plantes per part de l’Estat. Agricultura ha plantejat avals de crèdits per 
implantar sistemes de tractament i una nova ordre d'ajuts per ajudar a la instal·lació de 
tractaments en granja. També s'obrirà una línia d'ajut al transport fora de les zones afectades 
per poder aplicar agrícolament els purins i s’està potenciant la tasca d'assessorament a 

cadascuna de les explotacions afectades. 
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En l’àmbit legislatiu, fruit dels treballs dels darrers mesos: 

 El Govern preveu aprovar l’Avantprojecte de llei sobre les Organitzacions Interprofessionals 
Agroalimentàries de Catalunya. Respon a una demanda del sector agroalimentari català. Se’n 
beneficiaran els particulars i les empreses que es dediquen a la producció, transformació, 
comercialització i distribució agroalimentària, ja que disposaran d’una nova eina per al seu 
desenvolupament. 
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SOSTENIBILITAT DE LES FINANCES PÚBLIQUES I GARANTIA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

 

La sostenibilitat de les finances públiques com a garantia de l’Estat del Benestar 

En els pressupostos 2014 es va decidir posar fi a noves retallades i a la disminució de la despesa 
pública per tal de garantir les polítiques essencials de l’Estat del Benestar.  

S’ha fet necessari, per tant, cercar nous ingressos intentant minimitzar l’impacte sobre les famílies 
i les empreses: 

 Creació de nous impostos amb l’objectiu d’assolir l’objectiu de dèficit sense rebaixar el 
nivell de despesa. Concretament, tres nous impostos mediambientals (emissions 
contaminants que produeix l'aviació comercial, producció termonuclear d'energia elèctrica i 
l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera) amb l’objectiu de recaptar uns 50 M€ l'any, 
l'impost als operadors de comunicacions electròniques, que aportarà uns 20 M€ anuals per al 
foment de l'audiovisual i l’impost sobre els habitatges buits, entre 8 i 16 M€. 

A més, el Parlament ha aprovat la creació de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit (amb una previsió de recaptació de 500 M€ anuals), tot i que la seva recaptació 
presenta dificultats per la política adoptada del Govern central. 

 Es manté la política d’obtenció d’ingressos extraordinaris a través de la venda d’immobles i 
optimització d’actius. Al llarg del primer semestre de 2014 s’han venut 4 immobles: la seu del 
Departament d’Economia (23,2 M€), la seu de la Secretaria de Medi Ambient (16,4 M€), 
l’antiga seu del Memorial Democràtic (11,9 M€) i un altre edifici al Passeig Pujades (14,1 M€). 
Simultàniament, s’han adjudicat 13 immobles d’oficines per 201 M€. 

El Govern ha aprovat també la possibilitat de subscriure un acord amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) per crear un nou model de sanejament d’aigües residuals que preveu 
l’aportació de 800 M€ a la Generalitat com a compensació per les infraestructures de 
sanejament realitzades i la cessió d’un percentatge del cànon de l’aigua a l’AMB.   

Paral·lelament, la Generalitat ha demanat a l’Estat una major equitat en la distribució dels 
recursos. Si el Govern central no incrementa els ingressos destinats a Catalunya i no amplia 
l'actual marge de dèficit  situat en el 0,7%, els objectius per al 2015 seran de difícil compliment.  

Entre les actuacions demanades a l’Estat destaquen: 

 L'augment addicional dels ingressos transferits pel Govern central a la Generalitat per valor 
de 2.000 M€ en concepte de liquidacions, bestretes i altres, mitjançant, per exemple, la 
revisió i modificació de la proposta actual de l’Estat sobre els ingressos transferits en 
concepte de liquidacions i bestretes, tal com també proposen altres comunitats autònomes 
(entre elles, Madrid i Balears). 

 La compensació per la supressió de la taxa de la Generalitat de Catalunya als dipòsits 
bancaris per un import de 500 M€, com s'ha fet en el cas de les comunitats autònomes que la 
tenien, ja que l'aprovació de la norma catalana és anterior a la del Govern central. 

 El compliment dels compromisos derivats de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut 
(DA3). S’han sol·licitat a l’Estat les transferències pendents per als anys 2008-2013. El 
pagament pendent de l'any 2008 de la DA3 ascendeix a 759 M€. 
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 Una revisió de l'objectiu de dèficit del 0,7% fins a arribar a l’1,7% del PIB, així com la 
concessió de capacitat d'endeutament addicional. Si aquest límit s'ampliés fins a l’1,7%, 
suposaria 2.000 M€ addicionals. 

La inacció per part del Govern estatal ha obligat a la Generalitat a: 

 Presentar una demanda davant del Tribunal Suprem pel repartiment dels objectius de 
dèficit. Un cop desestimat el requeriment previ fet al Ministeri d’Hisenda, el Govern ha 
presentat una demanda al Tribunal Suprem contra cinc acords del Consell de Ministres, en 
què es fixaven els objectius de dèficit per al període 2013-2016. Si la Llei s’apliqués 
adequadament, d’acord amb el plantejament de la Generalitat, els objectius de dèficit 
pressupostari de les comunitats autònomes haurien de situar-se en el 2,5% del PIB l’any 
2013, el 2,2% l’any 2014, l’1,6% l’any 2015 i l’1,1 % l’any 2016, en lloc de la progressió que 
estableix l’Estat: 1,3%, 1%, 0,7% i 0,2%. 

De la mateixa manera, el Govern de Catalunya ha votat en contra dels objectius de dèficit i de 
deute fins al 2017 aprovats pel Consell de Política Fiscal i Financera. 

 

La defensa del nostre model d’Estat del Benestar 

L’import de la despesa social en els pressupostos passa del 67,8% l’any 2010 al 71,1% el 2014 
(respecte el total de despesa no financera dels departaments) 

 

En l’àmbit del benestar social 

Esforç per mantenir els serveis de la Llei de dependència malgrat els incompliments de l’Estat. 
D’acord amb la Llei, l’Estat hauria d’aportar el 50% del finançament públic. L’Estat ha 
incomplert reiteradament la seva obligació. 

A més d’assumir la part que pertoca a l’Estat, la Generalitat ha multiplicat per 4 les seves 
aportacions des del 2008: 

 

L’Estat es va comprometre a 
assumir el 50% del finançament 
públic de la dependència. 

El 2013, només va aportar el 17%. 
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Paral·lelament, la Generalitat hi 
aporta cada cop més: ha passat dels 
241 M€ el 2008 als 948 M€ el 2013. 

 

Altres mesures en aquest àmbit: 

 S’ha presentat el document de proposta del Pacte per a la lluita contra la pobresa a 
Catalunya. La Generalitat destina el 2014 més de 950 M€ a la lluita contra la pobresa i 
l'exclusió social. D'aquests, més de 258 M€ s'adrecen a l'àmbit de la infància i l'adolescència.  

 Aquest any el Govern ha incrementat el pressupost destinat a la Renda Mínima d’Inserció 
en 43 M€: es passa dels 130 M€ als 173M€ amb la finalitat d’arribar a més de 26.000 
persones. 

 La Generalitat dotarà el món local amb més de 180 M€ per finançar serveis socials, lluita 
contra la pobresa i foment de la cohesió social i la igualtat, gràcies a l'actualització de 
l'Acord marc de col·laboració entre Generalitat i ens locals. 

 Convocatòria extraordinària de subvencions per un import de 2 M€ a entitats per atendre 
famílies amb fills en situació de vulnerabilitat. En el marc del Pla integral de suport a la 
família es finançaran fins el 2016 ajuts econòmics i serveis a les famílies en situació de 
vulnerabilitat i amb infants a càrrec perquè puguin cobrir necessitats bàsiques.  

 A més, es dóna continuïtat als 5 M€ als ens locals destinats a ajudes d’urgència social. 

 Per aquest estiu s’han reforçat els programes destinats a infants i joves de famílies 
vulnerables a fi de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a les activitats de lleure: 

o S’han ampliat, amb 778 places més, les més de 7.500 ja existents en centres oberts, 
propiciant l’obertura durant el període de vacances de 2.000 places que ofereixin servei 
d’àpats. Es tracta d'un programa socioeducatiu que garanteix la cobertura de necessitats 
bàsiques dels infants i adolescents atesos. 

o Programa Jugar i Llegir: es reforça el programa que duran a terme 29 equipaments de 22 
municipis per tal que es mantinguin oberts durant l’estiu. Un increment de 7 equipaments 
respecte l’estiu de 2013. El nombre de participants previstos aquest estiu 2014 és de 
2.000 infants. 

o 1.000 places becades per a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat social, dins 
el programa “L’estiu és teu”. Es tracta de beques del 65, 75, 90 o 100% sobre l’import 
ordinari per a qualsevol de les activitats esportives, lúdiques, d’idiomes, etc., que 
s’ofereixen a la xarxa d’albergs de Catalunya arreu de tot el territori.  
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o Es destinen 4,5 M€ a les principals federacions d’entitats d’educació en el lleure per 
fomentar mesures i actuacions que promoguin la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats dels infants i els joves. 

 S’han convocat els ajuts per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela 
o acolliment. Aquest ajut s’ha dotat d’un import de fins a 4 M€, un increment d’1,5 M€ 
respecte el 2013. Els ajuts per naixement, adopció, tutela o acolliment són de 650 euros. Per 
a les famílies que tinguin reconegut el títol de família nombrosa o monoparental, l’import és 
de 750 euros.  

A més, amb l’objectiu de promoure el benestar dels infants acollits, s’han ampliat els Serveis 
d’Intervenció amb Famílies Extenses (SIFE): s’han creat 9 nous serveis arreu del territori, que 
s’afegeixen als 7 ja existents. 

 Avenç en el procés de concertació de serveis socials per garantir una oferta de places de la 
xarxa de responsabilitat pública i contribuir alhora a una millora de l’estabilitat de les finances 
de les entitats que presten serveis socials: 

o En l’àmbit de les persones amb discapacitat es preveu assolir en el termini de 3 anys el 
100% de les places via concert. A finals de 2013 hi havia 595 places concertades; a inicis 
de 2014 s’hi van afegir 322 places més i es preveu arribar a l’objectiu de 1.000 places 
concertades a finals de 2014 (entre llars residència, centres de dia d’atenció 
especialitzada, centres ocupacionals i alguna plaça de residència). 

o En l’àmbit de la gent gran s’està treballant per tal que el 51% de les places que estan en 
règim de col·laboració passin també a règim de concert. Es treballa en l’horitzó 2015. 

o En l’àmbit de la salut mental s’està treballant en la concertació d’habitatges (que permet 
el flux dels usuaris d’un dispositiu a un altre) i s’està col·laborant amb el sector per a la 
concertació de 800 places de llar residència, també amb l’horitzó 2015. 

El Govern també ha realitzat la planificació i programació per als propers anys en diversos àmbits: 

 ‘Pla de Ciutadania i de les Migracions: horitzó 2016’ que té per objectiu gestionar l’acollida i 
la integració de les persones migrades a Catalunya. És el 5è pla interdepartamental 
d'aquestes característiques, el primer dels quals es remunta a 1993. El Pla és fruit d'un procés 
participatiu que ha involucrat 86 entitats i organitzacions que treballen en l'àmbit de la 
immigració, tant del sector públic com del privat. 

 Programa d’intervenció integral contra la violència masclista que estableix les línies 
estratègiques i les principals actuacions per eradicar la violència masclista a Catalunya.  

 Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2012-2020.  El Govern va aprovar el Pla d’actuació de 
polítiques de Joventut 2016 com a eina de planificació derivada del PNJCat-2020. També es 
va presentar al món local el Pla d'Actuació Territorial de Polítiques de Joventut 2016 que és 
una de les principals eines de desplegament del PNJCat-2020. Planifica i recull les prioritats 
del món local, marca uns objectius a assolir pels ens locals i permetrà impulsar unes 
polítiques integrals de joventut des de la proximitat i amb perspectiva territorial. 

Al mes de març, s’ha obert la convocatòria de subvencions a ens locals per a projectes 
d'activitats en l'àmbit de la joventut en el marc del Pla Nacional de Joventut amb un import 
màxim disponible de 2,1 M€.  

 El Govern també ha aprovat el Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat 2014-2015 
per garantir la sostenibilitat de les entitats i implicar la ciutadania. 
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En l’àmbit d’ensenyament 

La taxa d’abandonament escolar ha passat del 33,2% el 2008 al 24,4% el 2013, prop de 9 punts 
menys. 

El Govern ha concretat la seva aposta pel model educatiu català mitjançant, entre d’altres: 

 Manteniment del model educatiu català ratificat per la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) i 
defensa del model d’escola catalana. El Govern ha mostrat reiteradament el seu rebuig a la 
Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa, interposant un recurs d’inconstitucionalitat 
a aquesta llei. La Generalitat de Catalunya aplicarà i desplegarà els articles recollits en la Llei 
d’Educació de Catalunya, els quals s’adeqüen al marc normatiu vigent, amb l’objectiu de 
defensar el model d’escola catalana previst a la llei catalana.  

 Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar mitjançant el desenvolupament del Pla per a la 
reducció del fracàs escolar, fet que ha permès que el percentatge d’alumnes graduats en 
educació secundària obligatòria hagi passat del 79,8% el curs 2007-2008 a un 86,7% el curs 
2012-2013. 

 El Govern ha incrementat les places de formació professional, passant de prop de 100.000 
el curs 2009-2010 a 132.000 el curs 2013-2014. Ens acostem als estàndards europeus: 60% 
d’alumnes de batxillerat i 40% d’alumnes d’FP. 

 S’ha graduat la primera promoció d’FP dual: prop de 600 alumnes de 23 centres educatius i 
118 empreses i entitats. El Govern va posar en marxa l’FP dual el curs 2012-2013 amb un 
model propi que permet adaptar la formació dels alumnes a les necessitats de les empreses, 
facilitar la participació de les empreses en la qualificació professional dels aprenents i millorar 
la possibilitat d’inserció laboral. Aquest curs escolar 2013-2014 ja són 260 empreses i entitats 
participants i 2.116 alumnes de 49 centres escolars.  

Es preveu que el 2015 ja hi hagi 3.527 alumnes cursant l’FP dual. 

 Desplegament de l'autonomia organitzativa i de gestió dels centres públics. El Govern ha 
aprovat el decret pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels 
llocs de treball docents amb l’objectiu de millorar la qualitat del sistema educatiu i afavorir 
l’èxit escolar. El decret, que situa el projecte educatiu en el centre del sistema per una nova 
escola pública, preveu la figura del director de centre com a cap de tot el personal, que podrà 
proposar fins a un 50% de places específiques. 

A fi de facilitar l’accés a l’ensenyament: 

 Aquest curs el Govern ha atorgat un total de 70.000 ajuts socials per menjador escolar, que 
suposen un increment de 7.400 beques més en relació amb les que han adjudicat els 
consells comarcals en primera instància. D'aquests 70.000 ajuts se'n beneficiaran un total de 
67.000 alumnes, 3.000 dels quals disposen de beca doble, és a dir, del 100% del cost del 
menjador. El pressupost total assignat a beques menjador és de 40,8 M€. 

 El Govern ha acordat destinar a les escoles bressol els recursos del PUOSC 2014-2015 
inicialment previstos per a obra nova. Les Diputacions signen amb el Govern la modificació 
dels convenis perquè les aportacions que han de fer per llei al pla general del PUOSC es 
destinin a les llars d’infants municipals. L’acord afavorirà que les escoles bressol rebin 35 M€ 
per al curs 2013-2014 i 2014-2015 provinents de les Diputacions. 
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En aquest sentit, també s’ha arribat a acords amb altres administracions, com les 
Diputacions, per finançar el transport escolar no obligatori. 

 

En l’àmbit sanitari 

9 de cada 10 catalans estan satisfets amb els serveis sanitaris utilitzats i 8 de cada 10 
consideren que tenen un bon estat de salut- excel·lent, molt bo o bo-, segons dades de 
l’Enquesta de Salut Pública de Catalunya, presentada el 27/06/2014. 

La Generalitat de Catalunya és l’única administració que analitza aquestes dades anualment. 

Garantir el bon funcionament del nostre model sanitari: 

 Reducció del nombre de pacients en llistes d’espera i del temps d’espera dels pacients que 
han de ser intervinguts.  

o Les llistes d'espera dels 14 procediments quirúrgics garantits en temps han caigut un 
7,4% durant el primer semestre del 2014. El temps mig d'espera dels pacients que han 
de ser intervinguts també ha disminuït, un 6,9% menys de temps si es compara la dada 
del juny 2014 respecte la del juny 2013.  

o La llista d'espera de totes les operacions quirúrgiques ha disminuït un 9,8% durant el 
primer semestre del 2014 i respecte el mateix període de 2013. Pel que fa al temps 
d'espera, aquest ha disminuït un 18,1%.  

o La llista d'espera per a les proves diagnòstiques ha mostrat una reducció del 27% i un 
augment del 5,33% de l'activitat respecte el juny de 2013.  

o Per continuar millorant la gestió de les llistes d’espera, s’ha presentat el Pla d’actuacions 
per reduir les llistes d’espera, que potencia un sistema més integrat, orientat als malalts 
crònics i amb més cirurgia major ambulatòria. 

 S’ha garantit l’assistència sanitària de cobertura pública universal a tota la població 
empadronada a Catalunya, malgrat les limitacions del RDL 16/2012 de l’Estat que limita 
l’atenció a determinats col·lectius. Catalunya ha reconegut i continua oferint assistència a 
90.295 persones que, a desembre de 2013, no entrarien segons els criteris de l’Estat 
espanyol. 

 El CatSalut es fa càrrec del 90% de la despesa de medicaments dels malalts crònics en 
situació de vulnerabilitat social. A partir de l'1 de maig de 2014 els malalts crònics o amb una 
patologia greu de llarga durada només paguen el 10% dels medicaments. S'estableix un límit 
màxim d'aportació mensual de 8,26 euros per pacient i els sol·licitants hauran de tenir una 
renda familiar bruta màxima de 24.000 euros a l'any. 

 Nou Pla director de cirurgia cardíaca que augmentarà en un 20% les intervencions 
quirúrgiques fins a finals d'any per reduir el temps d'espera. Es faran 623 intervencions 
quirúrgiques més que l'any 2013. Amb aquesta iniciativa es preveu reduir un 35% el temps 
d'espera en la cirurgia d'aquesta patologia. 

 Nova aplicació mòbil 061 CatSalut Respon que localitza el ciutadà i permet a personal mèdic 
i d’infermeria accedir a la seva història clínica. Es tracta d’una eina senzilla, pública i gratuïta 
que facilita l’accessibilitat al sistema públic de salut les 24 hores dels 365 dies de l’any. 
L’aplicació permet localitzar els centres i equipaments de salut més propers al lloc on es trobi 
l’usuari i, alhora, li ofereix avisos i consells de salut. 
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 La història clínica compartida de Catalunya (HC3) ja disposa de més de 80 milions de 
documents publicats. El 98% dels hospitals d'aguts i dels centres d'atenció primària de la 
xarxa d'utilització pública de salut estan connectats a l’HC3. L'HC3 connecta els centres 
assistencials entre sí i permet que comparteixin milions de documents clínics per facilitar el 
treball dels professionals sanitaris i millorar l'atenció de la salut dels ciutadans.    

Pel que fa a la millora de la coordinació interna destaquen els esforços realitzats per a la millora 
dels serveis socials i sanitaris: 

 Aprovació del Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP) i constitució del seu Consell 
Assessor. El Pla té com objectiu protegir i millorar la salut de la població  i requereix de l'acció 
de tot el Govern ja que s'estima que el 80% dels factors que determinen la salut estan fora 
del sistema sanitari. El PINSAP és un pla pioner a nivell internacional, que s'adapta a 
l'Estratègia Salut 2020 de l'OMS i recull el mandat de la Llei de Salut Pública. 

 Presentació del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS). La 
seva missió és promoure i participar en la transformació del model d’atenció social i sanitària 
per tal de garantir una atenció integrada i centrada en la persona, capaç de donar resposta a 
les seves necessitats. 

Pel que fa a l’avaluació constant del sistema sanitari: 

 Creació de l’Observatori per analitzar els efectes de la crisi en la salut de la població, per 
preveure l’impacte en la salut de la crisi econòmica en determinats col·lectius o territoris més 
vulnerables i promoure l’acció coordinada de totes les polítiques del Govern i de les 
administracions locals per avançar-se a la problemàtica amb mesures que ho evitin. 

 El 29% de les unitats de referència de l'Estat estan situades en hospitals catalans. El Ple del 
Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha autoritzat 13 nous serveis de 
referència estatal, 5 dels quals són d'hospitals del sistema sanitari públic català. Els centres, 
serveis i unitats de referència (CSUR) són unitats que concentren tots els casos de patologies 
poc freqüents que necessiten cures molt especialitzades. 

 

En polítiques d’habitatge 

L’any 2013 les actuacions de la Generalitat destinades a evitar la pèrdua de l’habitatge van 
beneficiar 24.472 famílies, un 10% més que 2012. Es preveu que el 2014 s’arribi a les 30.000 
famílies. 

 El Govern aprova el Pla per al Dret a l'Habitatge, que destina 480 M€ a polítiques socials i 
econòmiques que beneficiaran 210.000 famílies. Amb una durada de 4 anys, el Pla té un eix 
social (258 M€) i un eix econòmic (222 M€), amb l’objectiu de, primer, evitar la pèrdua de 
l’habitatge i facilitar-ne l’accés en condicions assequibles i, segon, promoure la rehabilitació i 
incentivar la recuperació del mercat de l’habitatge i el sector de la construcció. 

 S’ha aprovat l'impost a les entitats financeres per estimular que posin a lloguer els seus 
pisos buits. Es calcula que afectarà com a mínim 15.000 pisos en mans d’entitats financeres 
en els 72 municipis amb major demanda d’habitatge i s’estima que tributarà una mitjana 
anual d’entre 850 i 1.650 euros per habitatge buit. 

 La Generalitat ha signat convenis amb Bankia, CatalunyaCaixa i la SAREB per posar al 
mercat 1.230 habitatges de lloguer a preu assequible. 
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 S’ha aprovat el Projecte de llei de modificació del llibre V del Codi civil de Catalunya que 
incorpora la propietat temporal i la propietat compartida, dues formes de propietat que es 
configuren com una fórmula intermèdia entre la compra i el lloguer, més flexible i adequada. 

 Sense comptar les ajudes al lloguer, en el que portem d’any, s'han efectuat 5.910 actuacions 
destinades a evitar la pèrdua de l’habitatge, més que en tot l'any 2013. Es preveu finalitzar 
l'any amb un increment d'actuacions absolutes que s'aproparan a les 30.000 famílies ateses 
(incloses en aquest cas les ajudes a lloguer).  

 L’any 2013 es van dur a terme 24.472 actuacions destinades a evitar la pèrdua de 
l’habitatge, un 10% més que el 2012. Concretament: 

o 2.703 ajuts a famílies amb risc imminent de pèrdua de l’habitatge o que ja l’han perdut 
(Prestacions econòmiques d’urgència especial): 2.135 ajuts per impagament de quotes 
de lloguer, 330 per impagament de quotes d’amortització hipotecària i 238 per a 
persones que han patit el llançament del seu habitatge.  

o 18.949 famílies han rebut prestacions per al pagament del lloguer.  

o 1.962 ajuts implícits als usuaris del parc públic de la Generalitat per al pagament del 
seu lloguer.   

o 400 acords entre persones sobreendeutades i entitats financeres (Ofideute) 

o 360 habitatges adjudicats en les Meses d’emergències de Catalunya. 

o 98 habitatges cedits a entitats per destinar-los a inclusió social. 

 

En l’àmbit de la justícia 

L’objectiu del nou Pla director d’equipaments judicials 2014-2020 permetrà implantar la nova 
oficina judicial a tot el territori. 

 Presentació del Pla director d’equipaments judicials 2014-2020, que estableix les bases del 
futur. Els objectius del Pla són la construcció i l’adequació d’edificis judicials per implantar la 
nova oficina judicial a tot el territori. En aquest Pla es preveu la construcció de tres edificis 
judicials nous: el Palau de Justícia de Tarragona, l’Audiència Provincial de Barcelona i els 
jutjats de Balaguer. També es preveu la reforma integral de set edificis judicials més. La 
inversió prevista és de 181 M€ i, a banda, es calcula una despesa de 8 M€ en concepte 
d’arrendaments. 

 Entrada en funcionament del Centre Penitenciari Puig de les Basses, a Figueres, amb una  
capacitat de 1.018 interns, que ha permès tancar definitivament el Centre Penitenciari de 
Figueres i la reconversió del Centre Penitenciari de Girona en centre obert. 

 S’ha aprovat el Decret llei de modificació de la llei de la taxa per a la prestació de serveis 
personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia per excloure’n els ciutadans –
persones físiques- i les petites empreses. Aquesta  modificació respon a la necessitat de 
garantir la tutela judicial efectiva tenint en compte l’elevada quantia de les taxes estatals, 
després que el Tribunal Constitucional hagi avalat l’aplicació de la taxa catalana. El 
Departament de Justícia va acordar els punts principals del decret llei amb advocats i 
procuradors. 
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  S’ha presentat al Parlament el Projecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, 
quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, del llibre quart 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. La finalitat del Projecte de llei és la 
d’iniciar la tasca d’harmonització de diferents articles d’aquests llibres del Codi civil de 
Catalunya. 

 

En l’àmbit del trànsit i la seguretat 

L’objectiu del Pla Estratègic de seguretat viària a Catalunya per als anys 2014-2020 és reduir un 
50% la mortalitat a les carreteres respecte el 2010. 

 El Govern aprova el Pla Estratègic de seguretat viària a Catalunya per als anys 2014-2020. Es 
vol donar compliment als objectius marcats per la Unió Europea. Es planteja, per al 2020, una 
reducció del 50% de víctimes mortals respecte a les víctimes de l’any 2010. Aquest Pla tindrà 
un cost de 261,1 M€ (2014-2016). També s’ha aprovat el Programa d’activitats per a la 
seguretat viària a Catalunya durant l’any 2014. 

 S’ha aprovat el Pla general de seguretat de Catalunya 2014-2015, que conté la programació 
de les diverses actuacions que portarà a terme el Govern per tal de garantir la seguretat de 
les persones, els béns i el medi ambient. S’ha elaborat amb la participació de tots els actors 
implicats: Departament d’Interior, altres departaments de la Generalitat, ajuntaments, 
consells comarcals, policia local, empreses privades de seguretat i empreses de serveis. 

 S’ha posat en marxa l'Oficina d'atenció a les famílies de persones desaparegudes: 
constitueix una iniciativa pionera a l'Estat espanyol, atesa la seva orientació de suport integral 
i el tracte personalitzat i proactiu sobre l'estat i evolució de les investigacions. 

En l’àmbit legislatiu: 

 El Govern està elaborant l’Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles 
públics i recreatives. Una llei que vol evitar que es pugui  dificultar o condicionar 
excessivament la celebració d’espectacles o activitats recreatives o l’obertura d’un 
establiment públic, respectant sempre la convivència de les persones.  

 

En l’àmbit de la cultura 

El 94,3% de la població de Catalunya entén el català, el 80,4% el sap parlar, el 82,4% el sap llegir 
i el 60,4% el sap escriure.  

3 milions de persones que no tenien el català com a llengua inicial el saben parlar actualment. 

(Font. ‘Enquesta d’Usos Lingüístics, 2013’, presentada el juny de 2014) 

 S’ha aprovat el Projecte de llei de creació de l'impost als operadors de comunicacions 
electròniques que aportarà uns 20 M€ anuals per al foment de l'audiovisual.  

 L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha entrat en funcionament amb 11 grans 
projectes per al 2014. L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural representa una innovació en 
la manera de gestionar eficientment el patrimoni cultural català. L'Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural portarà a terme durant el 2014 onze grans projectes i més de 30 
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actuacions complementàries, entre les que destaquen el desplegament del mapa del 
patrimoni cultural, la creació de l'Espai Patrimoni i la posada en marxa de la Ruta 1714. 

 El Govern ha aprovat interposar les accions legals corresponents per aconseguir la 
restitució total dels 'papers de Salamanca' encara pendents. Aquests acords són 
conseqüència de l'anunci del Ministeri de Cultura de no transferir a la Generalitat la resta de 
documents catalans pendents de trasllat, fet que comporta l'incompliment de la Llei estatal 
21/2005, de 17 de novembre. El Govern també ha aprovat apel·lar, si escau, als organismes 
internacionals per obtenir la seva empara per fer efectiva la restitució dels documents 
confiscats als seus legítims titulars. 

 S’ha posat en marxa l'Accelerador de Projectes Europeus per obtenir prop de 34 M€ del 
programa Europa Creativa. Europa Creativa és un programa de la Unió Europea, posat en 
marxa el gener de 2014, adreçat al sector cultural i creatiu i que compta amb un pressupost 
de 1.460 M€ per als propers 7 anys. 

 El Govern ha destinat 37,7 M€ a subvencions per al foment de la cultura el 2014, xifra un 
3,8% superior a l'import destinat el 2013. 

 S’ha creat el Consell per al foment i la difusió de l'obra de Gaudí. 

 Neix l'Associació Montjuïc, Muntanya dels Museus, per iniciar el desenvolupament 
urbanístic entorn al projecte cultural conjunt. La creació d'aquesta associació entre la 
Fundació "la Caixa", el MNAC i la Fira de Barcelona suposa el primer pas efectiu que es porta 
a terme després de la signatura d'un gran acord de col·laboració, el passat mes d'abril, entre 
les tres institucions amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a la 
promoció d'un gran complex museístic a la muntanya de Montjuïc. 

 CANAL+ ha subscrit un acord amb el Departament de Cultura pel qual subtitularà en català 
les 11 sèries i les 100 pel·lícules de més èxit del 2014.  L'objectiu d'aquest acord és 
incrementar l'oferta i el consum de cinema subtitulat en català.  
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TRANSPARÈNCIA, REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA I REFORMA DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Transparència i regeneració democràtica 

El Govern de Catalunya es converteix en l’administració més transparent de l’Estat: 
aconsegueix la màxima puntuació de l'índex de transparència de l'Estat espanyol i lidera la llista 
de l'ONG Transparencia Internacional España, basada en 80 indicadors. 

 Amb la posada en funcionament de www.transparencia.gencat.cat, el Govern de la 
Generalitat va assolir l’acompliment de 78 dels 80 indicadors INCAU de l’organització 
Transparency International. El mes de juliol de 2014 l’ens internacional ha donat la màxima 
puntuació a la Generalitat, 100 punts. 

 S’han publicat les variacions patrimonials dels ex-alts càrrecs cessats al Portal de la 
transparència. 

 S’ha aprovat el codi de bones pràctiques en la contractació pública per assolir l'excel·lència 
en l'actuació administrativa. El text recull els principis i valors ètics que han de fonamentar 
l'actuació dels òrgans de contractació: legalitat, satisfacció de l'interès públic, eficàcia, 
eficiència i accés a la informació. El codi s'afegeix a les 51 mesures per a la transparència i la 
regeneració democràtica impulsades pel President de la Generalitat.   

 S’ha publicat la “Instrucció 1/2014, de 9 de gener, per a l’increment de la transparència i 
l’optimització d’aspectes dels procediments de contractació pública”. 

 La Llei de transparència continua la seva tramitació després de superar el debat a la 
totalitat en el Ple del passat 24 de juliol. 

 

Un Govern obert al diàleg i al pacte 

L’Acord pel diàleg social permanent, exemple de concertació entre Govern, sindicats i patronals 
per arribar a acords concrets en matèria de polítiques socials, ocupació i reactivació econòmica. 

 Govern, patronals i sindicats signen l'acord pel diàleg social permanent, amb dos plans de 
xoc. S’ha consensuat entre tots els agents un conjunt de mesures de caràcter urgent 
destinades a pal·liar els efectes de la crisi sobre l’ocupació, el nivell de benestar de les 
persones i la supervivència del teixit empresarial. Aquestes mesures s’han recollit en dos 
plans de xoc, que, només per al 2014, comporten partides extraordinàries de més de 500 M€. 
El segon paquet de mesures s’adreça a l’impuls de la competitivitat econòmica del país, a 
través d’actuacions que es duran a terme a mitjà i llarg termini. 

 L'arbitratge de l'Agència Catalana del Consum (ACC) ha permès retornar 281,9 M€ a més de  
25.000 persones afectades per participacions preferents i deute subordinat. L’ACC continua 
amb el procés d'arbitratge de consum per participacions preferents i deute subordinat. 

 Cimera anual amb el Tercer Sector Social, amb la voluntat de compartir i analitzar les 
inquietuds i les problemàtiques del sector conjuntament amb els representants de les 32 
federacions d’entitats socials que formen part de la Taula del Tercer Sector. 

http://www.transparencia.gencat.cat/
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 Govern i sector presenten un compromís a llarg termini amb la salut mental, per millorar 
l’atenció i qualitat de vida de les persones i les seves famílies. Els departaments de la 
Generalitat i les entitats socials i sanitàries del sector, amb el lideratge del Departament de la 
Presidència, han prioritzat les actuacions a desenvolupar en el període 2014-2016. 

 S’ha constituït la Taula de la pobresa energètica, que serà l’òrgan de concertació social i 
d’assessorament per fer front a la situació de les persones amb vulnerabilitat energètica a 
Catalunya. La Taula tindrà com a objectius remetre al Parlament propostes com ara una 
definició de persona amb vulnerabilitat energètica, els mínims vitals de proveïment energètic 
a garantir, models de tarifes socials i mecanismes per a la seva sostenibilitat, o bé criteris 
d’avaluació de la pobresa energètica. 

 El Govern ha creat el Consell Català de l'Empresa com a òrgan d'assessorament i 
participació empresarial, configurat per representants institucionals, agents empresarials, 
organitzacions sindicals i cambres de comerç. L'actuació del Consell ha de contribuir a 
accelerar el procés de transformació empresarial a través d'una política activa, previsora i 
eficaç que afavoreixi l'adaptació estratègica de les empreses als canvis i la millora de la seva 
competitivitat. 

 

Reforma de l’Administració 

S’ha assolit l’objectiu de reduir en un 25% les entitats majoritàries de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, i s’ha arribat al 29% a juliol de 2014. 

 Entre l’1 de gener de 2011 i l’1 de juliol de 2014, s’ha passat de 273 entitats censades a 194.  
Les 79 entitats que han comportat baixa representen una reducció d’un 28,9% del sector 
públic. L’estalvi directe de despesa estrictament vinculat a les operacions de racionalització i 
simplificació del sector públic supera els 26 M€. 

 Mesures adoptades per millorar l’Administració de la Generalitat: 

o Impuls del Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat per guanyar eficiència i 
adaptar-la als nous models de governança. Té com a objectiu assegurar en 
l'Administració catalana el conjunt de valors d'eficàcia, eficiència, transparència, rendició 
de comptes, innovació, flexibilitat i participació. 

o S’ha iniciat el procés per disposar de dues lleis: d’organització i de funcionament de 
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i de professionalització dels 
càrrecs de la direcció pública.  

o S’ha dotat de flexibilitat d'horaris i jornada als empleats públics de la Generalitat, per 
afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

 

Suport al Món Local  

Gairebé 9 de cada 10 municipis catalans s’adhereixen al recurs contra la llei de racionalització i 
sostenibilitat local (LRSAL) impulsada per l’Estat, segons el Consell de Governs Locals. 

 El Govern ha aprovat un decret llei que dota els ajuntaments d'instruments jurídics per fer 
front a la reforma local de l'Estat. És una eina jurídica transitòria fins que s'aprovi la Llei de 
governs locals de Catalunya, actualment en tràmit parlamentari. Amb el consens de les 
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entitats municipalistes, el Decret llei dóna resposta a la necessitat de disposar d'una norma 
que unifiqui criteris, eviti interpretacions contradictòries i ofereixi garanties del manteniment 
de l'autonomia local als ens locals en l’aplicació de la llei estatal. 

 El Govern ha aprovat la memòria de la llei de simplificació normativa de la Generalitat i el 
món local per agilitar els procediments d'autorització i control de les activitats 
econòmiques i fomentar la reactivació econòmica. Ha de servir perquè la ciutadania i les 
empreses obtinguin una millora en els procediments d’autorització i control de les activitats 
econòmiques, agilitzar-los i fomentar la reactivació econòmica. Es preveu que es pugui 
aprovar abans de finals d’any. 

 El Govern destina 25,7 M€ al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2014 i 2015. El 
Govern ha aprovat el Decret de concessió de les subvencions de la línia de despeses de 
reparacions, manteniment i conservació del PUOSC i destinarà 25.735.911 euros a aquesta 
nova línia d’ajuts, que s’adapta a les necessitats actuals del món local.   
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DRET A DECIDIR I TRANSICIÓ NACIONAL 

 

El 74% dels catalans està d’acord que la millor manera per saber què volen els ciutadans 
respecte el futur polític de Catalunya és fer una consulta (Segons dades del CEO). 

2 de cada 3 catalans creuen que Catalunya ha assolit un nivell insuficient d’autonomia (Segons 
dades del CEO). 

 

 El Pacte Nacional pel Dret a Decidir (PNDD) ha enviat una carta al President del Govern 
espanyol demanant-li que permeti la consulta. Així s’ha decidit a la tercera reunió del PNDD 
encapçalada pel President de la Generalitat. Més de 3.000 associacions ja s’han adherit al 
Pacte. 

 Durant el 2014, el Consell Assessor de la Transició Nacional (CATN) ha lliurat 13 nous 
informes al Govern i ha arribat als 18 en total, amb l’objectiu d’identificar i impulsar les 
estructures d’Estat i els aspectes necessaris per dur a terme la consulta sobre el futur polític 
de Catalunya. 

a. "Les vies d'integració de Catalunya a la Unió Europea" destaca que la permanència de 
Catalunya a la UE està gairebé garantida, tot i que hagi de passar per un temps de 
transició. 

b. “La distribució d’actius i passius” identifica els béns i drets, deutes i obligacions de 
l’Estat espanyol que s’haurien de transferir a un futur Estat català. 

c. “Política monetària (euro), Banc Central i supervisió del sistema financer” assenyala 
que el que seria més beneficiós per a Catalunya és continuar utilitzant l’euro.  

d. “L’abastament d’aigua i d’energia” conclou que Catalunya no tindria dificultats 
d’abastament renovant els actuals contractes de subministrament. 

e. “El procés constituent” analitza el procés constituent de Catalunya, entès com el procés 
que caldria obrir en cas de constituir-se en un estat propi i independent. 

f. “Les relacions comercials entre Catalunya i Espanya” posa en relleu la diversificació de 
les exportacions catalanes i dibuixa diversos escenaris de futur. 

g. “Autoritats reguladores i de la competència i estructures administratives exigides per 
la Unió Europea” estudia si en una Catalunya independent es compliria ja el Dret 
Europeu en diferents matèries. 

h. “La integració a la comunitat internacional” analitza els reptes i estratègies en el procés 
de reconeixement i integració en la comunitat internacional d’un eventual estat català 
independent. 

i. “El poder judicial i l’Administració de justícia”. 

j. ”La seguretat social catalana” aborda una qüestió especialment sensible: el del 
cobrament de les pensions i altres prestacions de la Seguretat Social. 
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k. “La successió d’ordenaments i administracions” dóna resposta a dues qüestions: la 
successió d’ordenaments i la successió d’Administracions entre l’Estat predecessor i 
l’Estat successor. 

l. “La seguretat interna i internacional de Catalunya” analitza les principals estratègies i 
actuacions que hauria de realitzar un eventual Estat català independent a l’hora de 
garantir la seva seguretat interna i internacional. 

m. “La viabilitat fiscal i financera d’una Catalunya independent” conclou que, a més de 
representar la desaparició del dèficit fiscal (un 8% del PIB català de mitjana i uns 16.000 
M€), aportaria “un clar benefici per a la Generalitat en poder disposar d’uns recursos de 
més cada any (guany fiscal) a l’entorn d’un 6% del PIB català” que podria tenir un “efecte 
multiplicador rellevant” sobre l’economia catalana. 

 El Govern ha creat la Direcció General d'Afers Multilaterals i Europeus per impulsar les 
relacions de Catalunya amb els organismes internacionals.  

 El Govern ha creat el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior. La inscripció al 
Registre és de caràcter voluntari i s'adreça a les persones que tenen la condició política de 
català d'acord amb el que estableix l'Estatut d'autonomia de Catalunya.  

 S’han presentat els resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 
de l’any 2011, on es constata la persistència del dèficit fiscal. Segons el mètode del flux 
monetari, el dèficit fiscal català el 2011 va arribar als 15.006 M€, el 7,7% del PIB. Aquell any, 
Catalunya va aportar el 19,2% del total d’ingressos de l’Administració central, però només va 
rebre el 14% de la despesa total de l’Estat (el 9,4% si es descompta la Seguretat Social -amb 
l’atur inclòs-). Durant el període 1986-2011, Catalunya ha patit de mitjana un dèficit fiscal 
anual del 8% del PIB. D’altra banda, segons el mètode de càrrega-benefici, el dèficit fiscal de 
Catalunya l’any 2011 va ser d’11.087 M€ (5,7% del PIB català). 

 Posada en marxa de "Tributs de Catalunya". La xarxa d'oficines de Tributs de Catalunya ha 
començat a desplegar-se el primer trimestre de 2014 per tot el territori català, amb l'objectiu 
d'oferir un servei de finestreta única pel que fa als tributs  -propis i cedits per l'Estat- 
gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), així com els tributs d'àmbit local que 
gestionen les diputacions. Tributs de Catalunya neix amb un potencial de 1.399 empleats 
públics i amb una xarxa de 152 oficines tributàries, tot i que de moment n’hi ha 90 
d’interconnectades. 

En paral·lel a aquest procés, l'ATC ha convocat 24 places per crear el primer cos tècnic de 
gestors tributaris de Catalunya i el Govern ha iniciat la tramitació de la futura llei que 
ordenarà el personal funcionari de l'Agència Tributària, que ha d’esdevenir una veritable 
estructura d’Estat. 

 




