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El 2014 tanca amb 
83.744 persones més afiliades 

a la Seguretat Social 
que fa un any (2,9%). 

1 de cada 5 nous afiliats a l’Estat 
és de Catalunya
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El 2014 ha estat el primer any, 
des que va començar la crisi, 

en què a cada trimestre 
hi ha hagut creixement 

econòmic

Entre els cursos 2007-2008 i 2014-2015 s’ha 
incrementat la matrícula d’FP en més d’un 
78%. Aquest increment progressiu ens permet 

arribar a estàndards europeus: 60% dels alumnes 
estudien batxillerat i el 40%, formació professional

A Catalunya ja portem 18 mesos seguits de 
caigudes interanuals de l’atur registrat. 

  En el darrer any l’atur ha caigut en un 7,8%. 

  L’atur a Catalunya disminueix amb més intensitat 
que en el conjunt de l’Estat (-5,4%)

Entre gener i octubre les exportacions 
han crescut un 2,2% arribant als 50.394 
milions d’euros, mantenint-se en xifres de 

rècord històric i amb un creixement 
superior al de la zona euro

Més turisme i més despesa del 
turisme estranger. En els 11 mesos 
de l’any s’ha registrat rècord històric 

de turistes i s’ha incrementat 
la despesa en 6,4%

La taxa d’abandonament escolar 
s’ha reduït en 4,2 punts 

entre el 2010 i el 2013 
i ha passat del 28,9% al 24,7%

FP

Les dades d’entorn permeten tenir confiança

Catalunya segueix sent el segon país 
de la UE en ajuts per població de 

l’European Research Council (ERC), 
amb 19,6 ajuts per milió d’habitants. 

Tenim 4 universitats entre les 100 millors 
universitats de menys de 50 anys del món 
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Actuacions destacades per generar ocupació
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Més accés 
al crèdit: 

a novembre l’ICF ha facilitat el 
finançament a 1.497 empreses 

per un import global de 

640 M€, 

un 9% més 
que el 2013. 

AVALIS ha avalat 827 
operacions de crèdit 

Nou Programa 
Indústria del 
Coneixement, 

per afavorir 
el desenvolupament 
de noves empreses 
de base científica. 

Mobilitzarà uns 

30 M€ 
en 5 anys

10 M€ 

per impulsar 
l’activitat 

dels 6 centres 
tecnològics 
avançats de 
Catalunya, 

que compten amb més 
de 700 treballadors

Projectes de Llei orientats 
a fomentar l’ocupació:

  El Projecte de Llei 
del sistema d’ocupació 
i del SOC per millorar 

la gestió de les polítiques 
de creació d’ocupació. 

Un canvi de model que suposa 
més coordinació de serveis, més 

concertació social i territorial i 
atenció personalitzada.

  El Projecte de Llei de
la FP, per avançar en

un model integrat de la 
formació professional

Desplegament del 

pla de Garantia Juvenil, 
un programa europeu amb 

una dotació de 

240 M€
per als propers 7 anys. 

Les primeres accions: 
creació d’una xarxa territorial 

d’impulsors del programa, 
accions formatives de llengües 

i TIC i el desenvolupament 
del Programa “Joves per 
l’Ocupació”: 15 M€ que 

beneficien a més de 2.500 joves 
de 16-24 anys. L’objectiu pel 
2015, es destinar-hi 75M€.
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Més de 

66.000 beques menjador. 
Aquest curs s’han unificat els 

criteris econòmics i socials per a 
la concessió de beques menjador i 
s’ha incrementat la dotació a 42,8 
milions d’euros. Per primer cop, 
s’ha establert un llindar per 

sota del qual es garanteix una 
beca menjador

EIX 2  |  Polítiques socials

Menys morts a les carreteres: 
Catalunya ha registrat una reducció 

de la mortalitat a les carreteres 
catalanes del 17,6% respecte 

el 2013. Respecte el 2010, la 
mortalitat ha caigut un 43%

L’import de la despesa social 
en els pressupostos passa 

del 67,8% l’any 2010 al 71,2% 
el 2015, concentrat bàsicament 

en els departaments Salut, 
Ensenyament i Benestar i Família

981M€ i 172 actuacions 
destinades a la lluita contra 
la pobresa amb la coordinació 
de tots els departaments i les 
entitats socials, amb especial 

atenció a la infància

981 M€
172 Actuacions

S’ha presentat el Fons de 
solidaritat energètica per donar 
cobertura a les persones que no 

poden pagar els subministraments 
energètics aquest hivern

Més alumnes 
i més mestres en 

el curs 2014-2015: 
1.552.058 alumnes 

i 64.777 docents

S’ha incrementat en 43 M€ 
el pressupost destinat a la 
Renda Mínima d’Inserció: 

es passa dels 130 M€ als 
173 M€ amb la finalitat 

d’arribar a més de 
26.000 persones

173 M€
26.000 Persones

Els programes socials 
d’habitatge han beneficiat 

32.000 famílies, 
un 25% més que el 2013. 
I la previsió és que el 2015 

s’arribi a les 38.000

S’ha activat el pla d’actuacions 
per a reduir les llistes d’espera: 
els hospitals de l’ICS han reduït 
un 33,5% de pacients d’espera 
dels 14 grups garantits i el 85% 

dels que ho estan porten menys 
de 6 mesos d’espera

S’ha mantingut el sobreesforç 
pressupostari de la Generalitat 
en l’atenció a la dependència 

i la discapacitat, malgrat 
l’infrafinançament per part de l’Estat. En 
dependència, a novembre la Generalitat 
havia aportat 955 M€ i l’Estat, 164 M€
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La transparència i l’accés a la informació

La modernització de l’administració

El Govern de la Generalitat aconsegueix 
la màxima puntuació de l’índex de 
transparència de l’Estat espanyol, 

segons l’ONG Transparència Internacional 
España. En el darrer índex, l’any 2010, 
la Generalitat ocupava la 10a posició

Projecte de Llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de la Generalitat,  

dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica, 

que suposa un canvi en el model de relació 
entre empreses i administració: menys 
barreres administratives, menys costos 

per a les empreses (64,8 M€) i més facilitat 
per iniciar una activitat empresarial 

(menys de 48 hores)

El Parlament ha aprovat la 
Llei de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern, 
l’eina per regular i garantir la transparència 

de l’activitat pública i el dret d’accés 
de la ciutadania a la informació

S’ha reduït en un 29% 
la participació en entitats majoritàries 
de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya, superant l’objectiu del 25%

Es continua treballant en les 
51 mesures proposades en matèria 
de transparència i regeneració 

democràtica

S’ha avançat en la reducció 
de tràmits administratius: 

des de la posada en marxa del Pla de 
Finestreta única empresarial s’han simplificat 

396 tràmits i se n’han eliminat 78

S’ha constituït el 
Comitè d’Ètica en la 

Contractació Pública de 
la Generalitat de Catalunya

S’ha posat en marxa el Test Pimes. 
Des de l’1 de juliol s’han avaluat 
18 normes sota la perspectiva 
del seu impacte en les pimes

29%
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2.344.828 
persones van 

participar en el 
procés participatiu 
del 9 de novembre 

de 2014

9 de cada 10 
persones volen 
que Catalunya 

esdevingui 
un Estat

8 de cada 10 
persones volen que 

Catalunya esdevingui 
un Estat independent

Dret a decidir

Transició Nacional

El Parlament aprova la llei  de consultes populars no referendàries 
i altres formes de participació ciutadana.

El President signa el decret de convocatòria de la consulta, amb les dues preguntes 
acordades el desembre del 2013. El TC recorre la llei de consultes i el decret.

El 9 de novembre té lloc el procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya 
amb el lideratge del Govern, el suport del Pacte Nacional pel Dret a Decidir 
i la col·laboració de més de 40.000 voluntàries i voluntaris.

S’ha presentat el Llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya, que recull 
el conjunt dels 18 informes fets pel Consell Assessor per a la Transició Nacional.

Es continua amb els treballs de constitució i desplegament de les estructures d’Estat.

El Parlament aprova la llei d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea, 
eina de planificació i gestió de l’acció exterior de Catalunya 
i promou la projecció internacional de Catalunya.
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EL 67%
de les actuacions 
acordades a l’Acord 
s’han realitzat

EL 23%
estan en procés
de desenvolupament

I EL10%
queden pendents
d’iniciar-se

X

L’Acord entre CiU i ERC per garantir l’estabilitat parlamentària recull un total de 89 actuacions, concretes 
i mesurables, de les quals s’han realitzat 60, 20 estan en procés i 9 resten pendents de desenvolupar.

1

2

3

  Dels 3 blocs que conformen l’acord:

          Convocatòria de la consulta sobre el futur de Catalunya: 6 mesures.
          S’han assolit totes 6

                Prioritats del Govern per a la transició nacional: 60 mesures.
          S’han assolit 35 mesures, 19 estan en procés i 6 queden pendents

                Política econòmica i pressupostària: 23 mesures.
          S’han assolit 19 mesures, 1 està en procés i 3 resten pendents
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Acord amb comerciants, 
sindicats i institucions 
per defensar el model 

català de comerç

Defensa continuada del 
model d’escola catalana, 

fruit de l’acord amb comunitat 
educativa i partits

Ciutadania i petites empreses 
queden exempts del pagament 

de la taxa judicial catalana 
gràcies a l’acord entre Govern, 

advocats i procuradors

Desenvolupament del Pla 
de Suport al Tercer Sector 

Social, amb la Taula 
del Tercer Sector Social

Acord amb el sector 
agroalimentari i forestal 

per la distribució del 
nou PDR 2014-2020

Desenvolupament de les 
mesures de l’Acord pel 

Diàleg Social Permanent, 
d’acord amb els agents 

econòmics i socials

Desenvolupament del Pacte per 
a la Infància a Catalunya, 
signat per més de 70 entitats 
i organitzacions, mitjançant la 

Taula Nacional per a la Infància

Constitució del 
Consell Català 
de l’Empresa

Creació de la Taula per 
a la pobresa energètica

Creació del Consell Social 
de la Cultura format per 

52 membres del món 
econòmic, empresarial 

i associatiu

Priorització d’actuacions 2014-
2016 del Pla Integral d’atenció 
a les persones amb trastorn 

mental i addiccions, d’acord amb 
el sector de la salut mental


