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Eixos, objectius estratègics i algunes actuacions del 
Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la 
inclusió social 2015-2016 

 
 
 

Eix prioritari: Pobresa i inclusió social en la 
infància i l'adolescència.  

Pressupost: 
281.633.737€  

Objectiu general 
Millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents en situació o risc 
d’exclusió social, mitjançant polítiques educatives, socials i de salut inclusives 
per garantir la igualtat d’oportunitats. 

- Estratègic 1 
Millorar la protecció dels infants i adolescents en situació de vulnerabilitat 
mitjançant polítiques socials, tant preventives com d’atenció. 

- Estratègic 2 
Garantir la prestació d’uns serveis educatius inclusius que assegurin la igualtat 
d’oportunitats de l’alumnat. 

 
 
 

Eix general 1: Cobertura de les necessitats 
bàsiques. 

Pressupost: 
491.106.158€ 

Objectiu general 
Millorar les condicions de vida de les persones i famílies en situació de 
pobresa o exclusió social mitjançant el disseny de polítiques d’atenció social i 
d’apoderament, i el reforç dels serveis socials i de la resta de la xarxa 
d’intervenció social per cobrir les necessitats bàsiques. 

- Estratègic 1 
Millorar la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació de les persones 
i famílies en situació o risc exclusió social. 

- Estratègic 2 
Reduir situacions d’exclusió social en l’àmbit de la salut mitjançant la promoció 
d’accions que capacitin les persones amb problemes d’accés a productes o 
serveis sanitaris. 

- Estratègic 3 
Impulsar sistemes de protecció davant de situacions de pobresa energètica de 
persones i famílies en situació de vulnerabilitat. 

- Estratègic 4 
Millorar i ordenar el sistema d’ajuts, prestacions i serveis per a persones i 
famílies en situació o risc de d’exclusió social.   

- Estratègic 5 
Potenciar la Xarxa de serveis socials bàsics i el rol dels seus professionals. 
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Eix general 2: Ocupació. Pressupost: 

178.041.302€ 
Objectiu general 
Facilitar l’accés al mercat de treball a les persones més vulnerables per 
millorar-ne la inclusió sociolaboral mitjançant l’adequació de les polítiques 
d’ocupació. 

- Estratègic 1 
Millorar l’ocupabilitat dels joves amb baixa qualificació i les persones 
desocupades de llarga durada, mitjançant la participació en itineraris flexibles 
d’inserció sociolaboral. 

- Estratègic 2 
Impulsar la inclusió activa en el mercat de treball de les persones en situació 
d’exclusió social. 

 
 
 
Eix general 3: Habitatge. Pressupost: 

74.948.000€ 
Objectiu general 
Facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge a les persones i famílies més 
vulnerables, mitjançant el disseny i la implementació de polítiques d’habitatge 
per tal de reduir el risc d’exclusió. 

- Estratègic 1 
Potenciar i millorar les mesures que facilitin el manteniment de l’habitatge a 
aquelles persones que es troben en risc o situació d’exclusió social. 

- Estratègic 2 
Impulsar mesures per millorar l’accés a l’habitatge adreçades a les persones 
en situació o risc d’exclusió social. 

 
 
 
Eix general 4: Àmbit relacional i comunitari. Pressupost: 

40.582.684€ 
Objectiu general 
Potenciar les xarxes familiars, relacionals i comunitàries mitjançant programes 
i accions preventives i d’atenció social que contribueixin a evitar situacions de 
pobresa i exclusió social. 

- Estratègic 1 
Millorar els programes i els serveis d’atenció social adreçats a les persones i 
les famílies en situació o risc d’exclusió social amb la implicació del tercer 
sector social.  

- Estratègic 2 
Impulsar mesures preventives en l’àmbit familiar, relacional i comunitari que 
facilitin la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social, implicant les 
administracions, les entitats i les persones en accions de participació. 
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Actuacions d’aplicació concreta 
 
Cobertura de necessitats bàsiques 
 

- Coordinar els punts actuals de distribució d’aliments, liderats per entitats 
socials, amb els serveis socials bàsics per poder donar una cobertura 
quantitativa i qualitativa millor. 

 
- Desenvolupar i ampliar els convenis amb residències de titularitat 

privada o pública per incrementar el nombre de places del servei d’àpats 
gratuïts per a persones grans o en situació d’exclusió social. 

 
- Incorporar i desplegar l’abordament de les malalties de salut mental 

entre les persones sense llar als serveis d’emergències mèdiques i els 
serveis assistencials, en coordinació amb els recursos no sanitaris. 

 
- Revisar el bonus social actual d’energia elèctrica perquè sigui efectiu en 

les situacions de pobresa energètica i implantar tarifes socials noves en 
l’àmbit energètic i de l’aigua. 

 
- Analitzar i dissenyar criteris socials nous en el sistema tarifari de l’aigua 

per adaptar-lo a les condicions i les capacitats econòmiques de les 
persones en situació de vulnerabilitat. 

 
- Establir una línia de formació específica adreçada al personal de 

l’Administració perquè pugui disposar de coneixements suficients i 
d’informació actualitzada sobre tots els recursos disponibles per fer front 
al fenomen de la pobresa energètica. 

 
- Reforçar el suport als ens locals amb els ajuts d’urgència social per 

atendre les necessitats referents a l’alimentació, higiene, vestimenta 
d’infants i adolescents en situació de risc, amb una aportació de 5,1 
milions d’euros, que es podran seguir incrementant en funció de 
l’evolució de les necessitats del territori. El 2014 es van atendre més de 
53.000 persones. 

 
Ocupació 
 

- Revisar les mesures de transició escola-treball per adequar-les a les 
necessitats actuals. 

 
- Mantenir els serveis d’orientació i intermediació laborals per a joves 

desocupats i persones desocupades de llarga durada, entre altres 
mesures. 

 
- Promoure la contractació en l’àmbit dels recursos assistencials, per part 

de les entitats gestores dels serveis, de persones aturades de llarga 
durada, especialment dones d’entre 25 i 45 anys amb fills a càrrec, 
mitjançant convenis amb la Generalitat de Catalunya. 
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- Prioritzar la participació de les persones en situació d’exclusió social en 
les polítiques actives d’ocupació, en col·laboració amb les entitats del 
tercer sector social i l’Administració local. 

 
- Desenvolupar ajuts de suport en l’àmbit laboral per a persones amb 

discapacitat. 
 

- Afavorir la participació de les empreses d’inserció, de les empreses 
d’economia social i dels centres especials de treball en la contractació 
pública en el marc de les clàusules socials. 

 
Habitatge 
 

- Ampliar arreu del territori el servei d’assessorament i intermediació sobre 
el deute hipotecari d’Ofideute per a les persones amb dificultat de 
pagament hipotecari. 

 
- Facilitar l’accés a les prestacions per al pagament del lloguer, a la 

prestació econòmica d’especial urgència i l’accés als ajuts extraordinaris 
per a pagament de quotes de lloguer o hipotecàries a unitats de 
convivència amb ingressos molt baixos i aturats de llarga durada. 

 
- Potenciar i optimitzar els recursos a la xarxa d’habitatges d’inclusió 

social per permetre l’accés a l’habitatge a les persones amb més risc 
d’exclusió social residencial. 

 
- Donar suport a la Xarxa de mediació per al lloguer social per a l’obtenció 

d’habitatges a preus assequibles. 
 
 
Àmbit relacional i comunitari 
 

- Continuar col·laborant amb el tercer sector social per al manteniment de 
serveis i establiments dirigits a persones en risc social. 

 
- Seguir implementant els Plans Locals d’Inclusió Social, els Plans de 

Desenvolupament Comunitari i els Plans de Ciutadania i Immigració per 
tal de potenciar estratègies d’intervenció social i territorial. 

 
- Impulsar l’Observatori de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social 

de Catalunya. 


