


 

 

 

 

 

Aixecar Catalunya – Balanç de legislatura 2 

Aixecar Catalunya 
Balanç de legislatura  

 

 

 

 

 

Per la reactivació econòmica i la creació d’ocupació 

Pàg. 3 

 
 

Per la sostenibilitat de les finances públiques i la cohesió social 

Pàg. 12 

 
 

Per la transparència, la regeneració democràtica i la reforma de l’Administració 

Pàg. 22 
 

 

Pel dret a decidir, la transició nacional, la cultura i la projecció exterior 

Pàg. 25 
 

 

 

Balanç dels 10 projectes estratègics pel 2015                                             Pàg. 29 

 

Balanç de l’agenda legislativa                                                                       Pàg. 34 

 

Balanç de Pla de Govern 2013 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Aixecar Catalunya – Balanç de legislatura 3 

Per la reactivació econòmica i la creació d’ocupació 

 

Més i millors eines al servei de la creació d’ocupació 

 

“Els col·lectius més perjudicats per la crisi, com les persones joves, 
les que pateixen una situació d’atur de llarga durada, les que tenen 
més de 45 anys i no tenen feina i les persones en risc d’exclusió són 

als qui es destinen prioritàriament els programes d’ocupació.” 

Conseller Puig, 17 d’abril de 2015 

Presentació de les línies d’actuació del SOC 2015. 

 

La crisi econòmica i els canvis profunds en el mercat de treball han derivat en un increment de la 
desocupació, en una cronificació de les situacions d’atur i en més dificultats per part de les empreses 
per competir en un mercat global.  

En aquest període, en què hi ha hagut un major augment de persones aturades, les polítiques actives 
d’ocupació fetes des de Catalunya s’han vist afectades per la pèrdua de més d’un 60% dels fons 
provinents de l’Estat. 

En el marc d’aquest context de canvis  s’han buscat les eines per millorar la gestió i fer més eficients els 
recursos disponibles i arribar, així,  a les necessitats de les persones, dels territoris i de les empreses.  

El Govern de la Generalitat ha treballat en 4 grans línies d’actuació: millorar la gestió, prioritzar els 
col·lectius més vulnerables, impulsar nous programes i treballar amb diàleg permanent amb els agents 
socials i les institucions del país. 

 S’han posat les eines per gestionar millor les polítiques d’ocupació i de lluita contra l’atur.  

o La nova Llei del Sistema d’Ocupació i del SOC suposa un nou model de la gestió  dels serveis 
públics d’ocupació:  

 Més coordinació dels serveis, més concertació social i territorial i aposta per 
l’atenció individualitzada (aturats i ocupats). 

o Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació 2014-2016. L’eina de planificació anual 
dels programes i accions del SOC. El pressupost inicial del SOC per a polítiques actives 
d’ocupació el 2015 és de 291,8 M€, un 16% més que el 2012.  

 S’han prioritzat els programes adreçats a les persones més vulnerables dins el mercat de treball. 

o S’ha impulsat el Programa Inserjoves, un programa específic per a joves que combina la 
formació i la contractació. El programa està dotat amb 15 M€ per al 2015.   

o El Govern està duent a terme la Garantia Juvenil, a la qual el 2015 es destinaran 80 M€ 
distribuïts en diferents accions de formació, ocupació i contractació per a joves de 16 a 30 
anys.  

o S’ha incrementat en un 42,3% el pressupost de la Renda Mínima d’Inserció, des del 2012, 
fins arribar a 185 M€ i, com a conseqüència, s’ha ampliat la cobertura amb un 22,9% més de 
titulars beneficiaris. S’han definit programes específics per a les persones beneficiàries de la 
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prestació: plans d’ocupació, programes d’orientació i programes de contractació. Per al 2015, 
s’hi destinen un total de 10,8 M€.  

o S’ha posat en marxa el programa Grans Actius per a persones en atur majors de 45 anys. Un 
programa integral (mesures socials i laborals) amb una assignació de 50 M€ que podrà 
beneficiar 30.000 persones. 

o S’han garantit els recursos per pagar els treballadors dels Centres Especials de Treball 
(CET’s). La Generalitat ha hagut d’incrementar els recursos propis per cobrir el dèficit de 
finançament (per part de l’Estat) i poder executar polítiques per a les persones amb 
discapacitat. El 2015, es destinaran 73,7 M€ a programes per a persones amb discapacitat: 
68,4 M€ per als CET’s i 5,4 M€ per al foment de la integració de les persones amb discapacitat 
a l’empresa ordinària. 

o S’han potenciat els programes que combinen formació i contractació i els adreçats a 
l’acompanyament sociolaboral de les persones desocupades: Forma i Insereix, Treball i 
formació per a no perceptors, Treball i formació RMI, Treball als barris, Programa amb les 
agències de col·locació, etc. 

o S’ha posat en marxa el Portal Moncat, per facilitar als ciutadans catalans les seves decisions 
migratòries. 

 Diàleg permanent amb els agents socials i les institucions dels país. 

o La Generalitat i els agents socials han signat l’Acord pel Diàleg social Permanent, que 
estableix 2 plans de xocs amb mesures per pal·liar els efectes de la crisi en les empreses i les 
persones i també la definició de 7 grans mesures per fer més competitiva l’economia 
catalana. 

o S’ha signat un Acord de col·laboració entre la Generalitat i les 4 Diputacions per a 
programes d’ocupació. 

 

 

 

Des del 2013 es crea ocupació (EPA) 
L’ocupació acumula 7 trimestres seguits de creixement i 8 de reducció de l’atur.  
La taxa d’atur catalana se situa en el 19,1%, més de 3 punts per sota de l’espanyola. 
 
Menys atur 
24 mesos seguits de reducció interanual de l’atur. 
L’atur registrat ha caigut un 17% respecte el juny de 2012 i un 7,8% des del juny de 2010. 
 
Més persones afiliades 
El nombre de persones afiliades torna superar el 3 milions i es recupera el nivell de l’any 2012. 
 
Més contractació laboral 
La contractació laboral ha crescut en un 28% respecte el 2010. 
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Hem fet que l’FP sigui una formació de prestigi, de qualitat, que garanteixi l’ocupació de les 
persones i que doni resposta al canvi d’economia que estem vivint 

 

“L’objectiu és que serveixi per a l’ascensor social, com a clau 
d'oportunitats per superar les desigualtats i per poder descobrir 
tots el talents que han de poder fer millorar la nostra societat”. 

Consellera Rigau, 4 de juny de 2015 

  

Graduació 1a promoció FP Dual SEAT 
Juny 2014 

Ens vam trobar amb una FP amb poc prestigi, en la qual només estudiaven cicles formatius de grau 
mitjà un 32,8% dels alumnes en front del 67,2% que feien batxillerat (curs 2008-2009); que estava 
allunyada de les necessitats de les empreses d’una FP amb valor. Per donar-hi la volta: 

 S’ha aprovat la llei de formació i qualificació professional amb un 89% del suport parlamentari 
que ha de permetre fomentar l’ocupació i la millora professional i una millor formació per a 
l’ocupabilitat i la competitivitat empresarial. Avançar cap a un nou model d'FP que situï Catalunya 
en la línia de la formació europea. Per aquest motiu, la normativa estableix aspectes clau 
relacionats amb la integració dels subsistemes d’FP actualment existents –FP inicial i FP per a 
l’ocupació. 

 Increment dels estudiants matriculats a l’FP. Entre els cursos 2007-2008 i 2014-2015 s’han 
incrementat en un 78% les persones matriculades en formació professional. La proporció 
d’estudiants d’FP i estudiants de batxillerat assoleix els estàndards europeus: 40% FP i 60% 
Batxillerat.  

o 236.277 persones cursen alguna de les modalitats de formació professional –grau mitjà, 
grau superior, PQPI-PFI, formació contínua, formació ocupacional- i 3.718 alumnes cursen 
formació professional dual. 

 L’any 2012 es va posar en marxa la formació professional dual. S’ha passat de 590 alumnes el 
primer curs d’implantació a una previsió de 5.040 alumnes per aquest curs 2015-16. 

 S’ha posat en marxa l’avaluació i l’acreditació de competències: des del 2011 s’ha convocat un 
total de 15.843 places per acreditar competències.  

 S’ha potenciat l’FP amb noves titulacions: s'adeqüen els currículums de grau mitjà i superior i es 
creen títols propis a Catalunya (prevenció d’incendis, tècnic en xarxes, instal·lacions de tractament 
d’aigua i animació en circ i actuació teatral). 

 S’ha posat en marxa la web Catalunya Professional, que integra tota l’oferta formativa d’FP.  

 S’ha inaugurat el Centre de Formació Professional de l’Automoció a Martorell, un centre de 
formació tant de treballadors en situació d’atur com en actiu, en el que s’hi farà també formació a 
mida de les necessitats de les empreses del sector. 

 

 

Més facilitat per trobar feina: el 41,46% dels graduats en ensenyaments professionals està 
treballant entre 6 i 9 mesos després de graduar-se. La taxa d’atur d’aquests graduats 
segueix sent inferior a la taxa d’atur de Catalunya molt inferior a la taxa d’atur dels joves 
d’entre 16-24 anys (49,50%). 
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Suport al teixit industrial i productiu del país 

 

"Catalunya té a l'abast un futur industrial,                                  
innovador i exportador.” 

 
Artur Mas, President, 9 de maig de 2015 

 
 
 
Presentació de la nova estratègia industrial de Catalunya 
Juny 2014 

El Govern ha prioritzat la reactivació econòmica i la creació d’ocupació en dues línies fonamentals: 
l’impuls d’una estratègia industrial i de suport a les empreses alineada amb les directrius comunitàries 
de creixement intel·ligent, sostenible i integrador i, de l’altra, facilitar els instruments perquè les pimes, 
les cooperatives i els autònoms puguin desenvolupar els seus projectes empresarials en cada un del 
seus àmbits i sectors. 

Impuls d’una estratègia industrial 

 S’han identificat 7 àmbits sectorials estratègics: Alimentació; Energia, química i recursos; Sistemes 
industrials; Indústries de la mobilitat sostenible; Indústries relacionades amb el disseny; Indústries 
de la salut; i Indústries culturals. I s’ha creat un marc d’actuació amb 158 accions concretes 
d’impuls d’aquests sectors amb la participació de més de 300 empreses. 

 Posada en marxa del programa Catalunya Clústers que agrupa 1.300 empreses de 20 clústers 
diferents, amb una facturació agregada de 36.000 M€ i una ocupació de gairebé 176.000 
treballadors. 

Suport a la internacionalització i la innovació 

 S’ha potenciat i reforçat de la Xarxa d’Oficines de Comerç i Inversions de Catalunya: 36 Oficines 
Exteriors de Comerç i Inversions amb un àmbit d’actuació de més de 90 països.  S’han realitzat 180 
missions internacionals amb la participació de 1.736 empreses. 

 Atracció d’inversions, sota la nova marca Catalonia Trade & Investment: al llarg de la legislatura, 
s’han materialitzat 127 projectes d’inversió que han generat un volum de 568 M€ i que han 
afavorit la creació de més de 5.000 llocs de treball i el manteniment de 2.345 llocs de treball 
addicionals. 

 Xarxa d’Inversors Privats (XIP): 127 operacions tancades amb un volum d’inversió de 29 M€; més 
de 4.600 projectes atesos per les XIP; més de 2.000 projectes presentats a inversors. 

 Nous instruments de dinamització de la innovació empresarial: Nuclis d’innovació tecnològica, 
Valorització tecnològica, bons tecnològics, redefinició de Tecnio, Baròmetre de la Innovació de 
Catalunya. 

 Nous programes com l’aprofitament dels recursos provinents dels fons FEDER: 103 M€ en el 
període de convocatòria 2015-2020. Comunitats RIS3CAT. 

 Estructuració de l’oferta tecnològica per tal de guanyar massa crítica i capil·laritat d’accés a la pime 
a través dels processos d’integració dels Centres Tecnològics Avançats a Eurecat. 
 

 

Catalunya ocupa la 10a posició a la UE en exportacions respecte el PIB, per sobre de països 
de dimensió similar com Irlanda, Àustria, Dinamarca o Finlàndia, i és la 7a en exportacions 
per càpita. 



 

 

 

 

 

Aixecar Catalunya – Balanç de legislatura 7 

Reactivació Industrial 

 S’ha fet seguiment continuat a empreses en risc i s’ha donat suport a l’activitat de 328 empreses 
amb 41.540 llocs de treball en risc. 

 S’ha aconseguit el manteniment de prop de 6.000 llocs de treball a través de les actuacions 
conjuntes amb els jutjats mercantils per a la venda d’unitats productives. 

 

Suport a la creació d’empreses 

 Potenciació de la xarxa Catalunya Emprèn: 4.500 empreses creades el 2014. 

 Xarxa d’acceleradores Start-Up Catalonia: 130 empreses, 179 llocs de treball generats. 

 Plans de suport: Pla Esprint, Programa d’Emprenedoria Corporativa i Programa d’atenció a la PIME. 

 Test de PIMES:  s’han fet un total de 35 tests pimes per avaluar l’impacte de les normatives sobre 
les petites i les mitjanes empreses, fet que ha permès introduir mesures de simplificació 
administrativa en un 65% de les normes avaluades.  

 S’ha signat un Acord de 45 mesures per a l’accés de les PIME a la contractació pública. Per 
primera vegada, les PIME són majoritàries en la contractació de la Generalitat, tant en el nombre 
d'adjudicacions (68%) com en l'import total adjudicat (55%). 

 Dues edicions del programa Aracoop de suport de les empreses cooperatives i l’economia social. El 
2014, hi van participar unes 6.500 persones. 

 S’ha aprovat la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, una nova Llei que busca que el sector 
cooperatiu pugui assolir un major dimensionament, fent més atractiu aquest model d’empresa, de 
manera que es creïn més organitzacions d’aquest tipus. 

 

Altres mesures de suport al teixit productiu català 

 Accés al finançament i liquiditat: des de 2011 -coincidint amb la reorientació de l’activitat de 
l’Institut Català de Finances (ICF)- fins el juny del 2015, l’ICF ha facilitat préstecs i avals a 11.828 
empreses (98% pimes i autònoms) per un import de 3.367 milions d’euros. 

 Maduresa i consolidació de la taxa turística, dos anys després de la seva entrada en vigor. Durant 
el 2014 l’import total recaptat per l’impost ha estat de 41,6 M€. Els ajuntaments s’han vist 
beneficiats per la participació directa en el Fons, en el percentatge comú del 30% i l’específic de la 
ciutat de Barcelona, un xic superior. S’ha dotat els ens locals d’un nou instrument d’autonomia 
financera i s’han articulat nous instruments de modernització de la infraestructura turística. 

 Manteniment del model comercial català: un comerç de proximitat i d’equilibri entre els diferents 
formats permet una oferta variada al consumidor. Aquest model, que  ha resistit millor les 
conseqüències de la crisi, ha fet de l’equilibri i l’adaptació als canvis una de les seves virtuts, 
conjuntament amb un ampli consens institucional i dins del sector. 

 Consolidació del Mobile World Capital com a motor per a les empreses catalanes del sector TIC. A 
més, s’ha renovat la designació de la ciutat comtal com a Mobile World Capital entre 2019 i 2023. 

 

 

El 2014 es va trencar el sostre dels 60.000 M€ en exportacions, xifra de rècord històric per 
quart any consecutiu.  
Des del 2008 Catalunya ven més a la resta del món que a l’Estat espanyol. Concretament, el 
2014, el mercat exterior va representar el 61,1% i l’espanyol, el 39,9%. 
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Hem desplegat un sistema universitari i de recerca propi, altament competitiu i 
internacionalitzat 

 

 “La qualitat de la recerca que es duu a terme a Catalunya la situa 
en les elits dels països que fan del coneixement motor econòmic” 

, 14 de juliol de 2015 

El repte de transferir la tecnologia i el coneixement capdavanter i d’impacte mundial que el nostre 
sistema universitari i de recerca ha estat capaç de generar en els darrers anys, així com la millora i 
internacionalització del sistema han marcat moltes de les actuacions realitzades. 

 

Una universitat de qualitat 

 S’ha posat en marxa el Serra Húnter Programme per a la captació de talent docent i investigador 
internacional a les universitats. A la 1ª convocatòria s’han incorporat 75 nous professors i 
actualment està en marxa la 2ª convocatòria, amb 72 places més, 33 de les quals seran per 
posicions Serra Húnter Lector (recentment graduats). Fins al 2020 es preveu incorporar 500 nous 
professors.  

 S’ha posat en marxa un model català de beques i preus públics universitaris, vinculant-los al nivell 
de renda disponible de l’estudiant. El curs 2014-2015, un 40% dels estudiants de cicles i graus de 
les universitats públiques de Catalunya ha gaudit d’algun tipus de beca o ajut a la matrícula. 

 S’ha creat el Programa Parla3 per facilitar que tots els estudiants de nou accés puguin assolir el 
nivell B2 d’una tercera llengua a la finalització del grau. S’ha destinat 1,6 M€ en oferta formativa de 
cursos de terceres llengües i en les proves d’acreditació del nivell de coneixement (curs 2014-
2015). 

 S’ha aprovat la implantació d’un model flexible de graus de 3 i 4 anys, en consonància amb Europa. 
El 1r any de màster tindrà preu de grau i el Govern compensarà a les universitats en cas de 
reducció dels ingressos pel canvi d’estructura. 

 S’ha aprovat el Programa de millora i innovació en la formació dels mestres (MIF), per atreure els 
millors estudiants als graus de mestre i millorar el model formatiu d’aquests. Fruit del Programa, el 
curs 2014-2015 ha augmentat un 14% el nombre d’estudiants de batxillerat amb un expedient de 
notable o excel·lent que han escollit en primera opció els estudis de mestre.  A les preinscripcions 
universitàries del curs 2015-2016, ha augmentat un 40% la demanda, en 1a opció, dels estudis de 
mestre. 

 S’ha aprovat la Llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, amb la 
qual es permetrà donar un pas més en els processos d’avaluació, que tindran una repercussió 
directa en la qualitat de les universitats i la internacionalització del sistema universitari català. 

 S’ha constituït el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per unificar serveis del 
sistema universitari.  El primer exercici s’ha tancat amb un estalvi d’1,73 M€ a la factura de la llum 
de les institucions consorciades. 

 

 

El curs 2014/2015 un 40% dels estudiants de grau i cicle de les universitats públiques 
catalanes gaudeixen d’algun tipus de beca o ajut a l’estudi 
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Una recerca altament qualificada amb impacte sobre les persones 

 S’ha posat en marxa el Pla de Doctorats Industrials per donar resposta al repte de transferir la 
tecnologia i el coneixement al desenvolupament econòmic i social de Catalunya. Actualment estan 
en marxa més de 150 projectes, en tots els àmbits de coneixement, amb la implicació de 120 
empreses i les universitats catalanes.  

També es troba en marxa la 3ª convocatòria d’ajuts amb l’objectiu d’iniciar 75 nous projectes més. 

 S’ha creat el Programa Indústria del Coneixement per traslladar al mercat les elevades capacitats 
científiques del país i la seva elevada productivitat. Preveu mobilitzar 30 M€ en 5 anys. 

El gener de 2015 s'ha dut a terme la 1ª convocatòria d’ajuts, a la qual s'han destinat  2,7 M€ i s'han 
presentat 176 propostes: 90 per la fase Llavor (valorització, protecció del coneixement generat) i 
86 per la fase Producte (prototipatge); la fase Llavor s’ha resolt i s'han atorgat 576.000 € per a 24 
projectes. 

 S’ha consolidat el programa ICREA, el qual, des que es va posar en marxa l’any 2001, ha incorporat 
al sistema universitari i de recerca, prop de 250 investigadors de gran talent, provinents en un 40% 
de la UE i en un 20% de centres dels EUA. Aquests investigadors representen l' 1% de la comunitat 
científica catalana i obtenen el 44% dels ajuts de l’Espai Europeu de Recerca (ERC) de Catalunya (la 
dotació d’aquests ajuts ERC multiplica gairebé per 3 el que costa el programa ICREA). Cada 
investigador ICREA capta una mitjana d'1M€ en fons competitiu i crea 7 llocs de treball 
relacionats amb la recerca.  

 S’ha constituït el Barcelona Institute of Science and Technology, BIST, amb l’objectiu d’esdevenir 
una institució referent a escala mundial en la generació científica, transferència de coneixement i 
formació. Està integrat per 6 dels centres més competitius de recerca catalans amb una major 
reputació internacional: Centre de regulació Genòmica (CRG), Institut Català d’Investigació Química 
(ICIQ), Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), Institut de Ciències Fotòniques 
(ICFO),  Institut de Física d’Altres Energies (IFAE) Institut de recerca Biomèdica (IRB), tots ells amb 
el segell Severo Ochoa d’excel·lència en la recerca. 

El nou centre se situa al 4t lloc a Europa en excel·lència científica, pel que fa  al nombre de 
concessions del Consell Europeu de Recerca per volum d’investigadors. 

 S’han impulsat aliances científiques amb territoris líders en R+D+I: Califòrnia, Massachussets i 
Israel, amb la voluntat principal d’obrir noves relacions i consolidar les existents. Les accions 
concretes s’emmarquen en intercanvis científics, conferències conjuntes , presentació de projectes 
conjunts i creació de xarxes. 

 

 

Catalunya és un territori líder europeu en excel·lència: 

 Amb un 1,5% de població europea, Catalunya ha captat el 3,8% dels ajuts  del Consell 
Europeu de Recerca (2007-2014); del total d’ajuts ERC captats per l’Estat, un 52% s’han 
quedat a Catalunya.  

 Des del 3r programa Marc fins al 7è, Catalunya ha multiplicat per 28 la captació de 
recursos, mentre que la dotació econòmica del programa europeu  per aquest període 
s’ha multiplicat per 8. El creixement de Catalunya és 3 vegades superior al de l’Estat i 
més de 4 vegades al del global de l’Espai Europeu de Recerca.  

 Catalunya ha captat més de 110 milions d'euros l’any 2014 (1r any del Programa 
Horitzó 2020), un 38% més que el 2007. 
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Un país connectat, en xarxa i sostenible 

 

“Davant l'escassetat de recursos, les inversions s'han de 
concentrar on hi ha més gent i activitat econòmica” 

 

 
 
 
Nova estació d’FGC Vallparadís 
Juliol 2015 

 

Un país connectat i en xarxa 

 Extensió del metro a l’Aeroport (L9) i d’FGC a Terrassa. El juliol de 2015 s’ha posat en marxa el 
perllongament d’FGC a Terrassa, amb tres noves estacions, que ha suposat una inversió de 401 
milions d’euros. El primer trimestre de 2016 la L9 arribarà a l’Aeroport del Prat. 

 Noves Rodalies de Tarragona i Girona, en servei des de març de 2014, que han transportat més de 
630.00 persones el 2014. 

 Renovació del parc mòbil d’FGC a la línia del Vallès i la línia de l’Anoia: compra de 24 nous trens 
per un valor de 151 milions d’euros. Els primers van començar a circular el gener de 2014.  

 Rebaixa de fins al 80% a joves, jubilats i persones en situació d’atur. Barcelona és, juntament amb 
París, la única gran ciutat europea que ofereix tarifes reduïdes per a tots els col·lectius socials. Pel 
que fa als títols multiviatges, agafant com a referència la T-10, Barcelona és la ciutat amb el 
preu/viatge més econòmic de les grans urbs europees. 

 Descomptes en peatges a les vies d’alta capacitat. Una vegada implantat el sistema de pagament 
segons recorregut, els descomptes poden arribar fins el 80% i s’emmarquen en el pla 
d’homogeneïtzació a les vies de peatge de la xarxa de la Generalitat, que pretén equiparar 
territorialment el preu per quilòmetre. 

Un país sostenible 

 Ampliacions dels parcs naturals de la Serralada Litoral (ampliat, +60% de superfície), de l’Alt 
Pirineu (en curs, +10%), del Montseny (en curs, +50%) i Ports de Beseit (programat). 

 S’està treballant en la creació del nous parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser (12.500 
ha transfrontereres) i de Muntanyes de Prades i el Montsec.  

 la de residus 2013-2020, un nou pla de residus que ha de suposar la creació d’entre 4.000 i 7.000 
nous llocs de treball directes i indirectes. 

 Impuls de la recollida selectiva. Fa 20 anys era l’1,4% del total dels residus municipals. Ara supera 
el 30%. Per comarques, Osona és la que té la taxa més alta, amb el 51,5%, mentre que l’Anoia és la 
més baixa amb el 16,7%. 

 Preservació del Delta de l’Ebre: fre al Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre, presentant una denúncia 
davant la Comissió Europea. 

 

 

 
Un 30% del territori de Catalunya té estatut jurídic d’espai natural protegit. 
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Suport al sector agrari, ramader i forestal 

 

“Tothom pot ajudar al creixement del país si té present que el producte de 
casa és de qualitat i cal protegir-lo” 

President Mas, 18 d’abril de 2013 

 

 

Logo identificatiu de la venda de proximitat, regulada per decret 
Gener 2013 

 El nou PDR.cat2020 suposarà una inversió global de 810,8 M€. La distribució dels fons està 
acordada amb el sector i donarà prioritat a les ajudes vinculades als plans de millora, incorporació 
de joves, ajuts a zones desafavorides i de muntanya, l’activació i ordenació del sector forestal, la 
prevenció d’incendis i els serveis de patrimoni natural i inversions per a la millora de la 
biodiversitat. 

o Catalunya ha incrementat el seu cofinançament al PDR del 42% al 50%, amb una inversió 
global de 403 M€ per compensar les retallades estatals (del 74%). 

 Elevat grau d’execució del PDR 2007-2013. A juny de 2015 el PDR de Catalunya ha executat el 
94,71% dels 942,5 M€ programats, és a dir, més de 892,6 M€. A desembre de 2014 el volum 
d’inversió generada era de 1.184 M€, més de 4.200 llocs creats, i més de 27.000 contractes 
agroambientals i actuacions de gestió sostenible. 

o Del 2011 al 2014, s’han incorporat 1.079 nous joves agricultors que han rebut un ajut 
global de 34 M€, més de 30.000 € per persona de mitjana. 

 Noves eines per avançar en els regadius del país, gràcies a les modificacions de la Llei Òmnibus 
que permet prioritzar les obres allà on hi ha major demanda. Del 2011 al 2014 s’han invertit 348,8 
M€ per posar en servei més de 10.000 ha de nous regadius i millorar-ne més de 8.000 ja existents. 

o Noves obres del Segarra-Garrigues per poder regar 20.000 noves hectàrees a Sarroca, 
Verdú, Castelldans i les Borges Blanques, amb una inversió del Govern de 60 M€. 
Actualment hi ha 13.726 ha del Segarra-Garrigues amb disponibilitat per regar, de les quals 
7.624 ja estan adherides al regadiu. 

 Pla de Lluita contra el cargol poma. Des del 2010 s’han destinat a la lluita contra aquesta plaga un 
total de 6 M€ que han servit per confinar l’espècie i evitar-ne l’expansió.  

 Creació d’una acreditació específica per a la venda de proximitat de productes agroalimentaris, 
única a Europa, que ja compta amb l’adhesió de 1.963 productors i 81 agrupacions de productors, 
un 3,6% del total de produccions agràries del país. 

 Impuls del Pla de la biomassa forestal 2014-2020 que permetrà passar d’un 20% de superfície 
forestal en gestió l’any 2013 a un 50% l’any 2020. 

 

 

Els ajuts directes de la campanya 2014 han suposat un import de més de 263 M€ per al 
sector agrícola i ramader. L’ajut més important és el pagament únic que ha suposat 248 
M€ per a 51.154 beneficiaris. 
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Per a la sostenibilitat de les finances públiques i la cohesió social 

 

Hem actuat a temps i amb seny per preservar l’estat de benestar a mig termini 

 

“Catalunya té un problema seriós d’ingressos,  
no de descontrol de la despesa” 

 

L’exercici 2010 es va tancar amb un dèficit públic del 4,48%, fet que posava en perill la sostenibilitat de 
les finances públiques. Aquesta situació s’ha revertit i millorat: 

 Reducció del dèficit públic. En quatre anys hem aconseguit reduir-lo un 43%, i hem tancat 
l’exercici 2014 amb un dèficit de -2,58% del PIB.  

 Es manté la priorització de la despesa social (més del 70% recursos). Després de 3 anys d’esforços, 
des del 2014 no s’ha reduit la despesa departamental per no perjudicar la prestació dels serveis 
bàsics a la ciutadania.  

 Control del deute i gestió de la tresoreria. Alentiment del creixement anual del deute; reducció del 
deute amb les corporacions locals; i reducció del període mitjà de pagament a proveïdors. 

 S’han aplanat les plurianualitats heretades de governs anteriors (54.200 M€ que arribaven fins al 
2107). Només en el període 2011-2015 s’han aplanat plurianualitats amb un impacte pressupostari 
de – 1.648 M€. 

 S’han pres altres mesures per aconseguir quadrar els comptes. 

o Aprimament del sector públic (60 entitats menys), venda de patrimoni (per 660 M€), 
racionalització de despeses i concentració de dependències. 

o Aprovació de nous impostos i taxes (molts d’ells impugnats per l’Estat) i reforma i 
recuperació d’altres ja existents. 

Tot plegat, en un context advers de crisi econòmica i d’ofec econòmic per part de l’Estat espanyol: 

 Un model de finançament injust, que s’hauria d’haver revisat i entrat en funcionament el 2014. 

 Un dèficit fiscal que perdura en el temps del 8% del PIB de mitjana en els darrers 25 anys, 
aproximadament 16.000 M€ (que equival a les despeses en salut, benestar i ensenyament de la 
Generalitat l’any 2011). 

 Un deute per part de l’Estat de 3.967 M€ que s’havien de destinar a infraestructures (DA3a). 

 Uns objectius de dèficit públic imposats pel Govern central que són injustos i no tenen en compte 
els esforços ni les despeses que han d’afrontar les comunitats autònomes.  

El Govern ha defensat els interessos econòmics de Catalunya mitjançant la presentació de tres recursos 
contenciosos administratius, reclamant un repartiment just dels objectius de dèficit, el pagament de la 
DA3 i reclamant la reforma del model de finançament actual. 

 

 

En el període 2010-2014, el dèficit s’ha reduït en 3.948 M€, passant del -4,48% del PIB 
(tancament 2010) al -2,58% (2014). La despesa de la Generalitat s’ha reduït un 23%. 
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Hem garantit la sostenibilitat del sistema sanitari català 

 

“El sistema sanitari , amb un 20% menys de recursos, no només ha 
aguantat, sinó que s’ha salvat gràcies a l’esforç dels professionals i de 
les administracions.” “No podem posar en risc per interès partidista el 

model sanitari català que hem fet entre tots i funciona bé.”   

MHP, 17 de juny de 2015 
 
Inauguració del nou Hospital d’Olot 
Octubre 2014 

 

Tot i que el pressupost global de la Generalitat s’ha reduït en més 5.000 milions d’euros, en els darrers 
3 anys el 2015 el pes del pressupost en Salut suposa el 40% del total del pressupost de la Generalitat, 
4 punts més que el 2010, quan representava un 36%. 

 

El sistema públic ha seguit funcionant amb rigor gràcies a professionals i administracions: 

 Es destinen prop de 25 milions d’euros cada dia i més de 100.000 professionals per prevenir les 
malalties i curar els ciutadans de Catalunya. 

 Cada dia obren la porta 70 hospitals, 421 centres d’atenció primària, 240 centres de salut mental, 
140 centres sociosanitaris i 3.151 farmàcies. 

 Els hospitals atenen cada dia 12.900 pacients hospitalitzats, fan 2.400 intervencions quirúrgiques, 
atenen 8.750 urgències, fan 3.617 sessions d’hospital de dia, 42.443 consultes externes i porten 
133 nens al món. 

 Els centres de salut mental i els sociosanitaris atenen 11.450 persones ingressades i, a més, 11.504 
ambulatòriament. 

 L’atenció primària atén 183.392 malalts diàriament, als quals els estenen 534.372 receptes i 
s’administren 12.038 dosis de vacunes. 

 Diàriament hi ha 2.462 trasllats de transport sanitari urgent i 8.801 trasllats de transport sanitari 
programat.  

 Cada dia s’atenen 3.556 incidents a través del 061 CatSalut Respon i s’activen 33 codis especials 
(infart, Ictus i politraumatismes) que posen a prova la coordinació de tot el sistema, tant 
l’hospitalari con l’extrahospitalari.    

 S’ha garantit l'accés a l'assistència sanitària als estrangers empadronats a Catalunya que l'INSS va 
deixar de reconèixer. A més, s’ha reduït de 12 a 3 mesos l'accés a la cartera bàsica dels estrangers 
que no tenen condició d'assegurats. 

 

S’ha millorat en llistes d’espera i activitat quirúrgica: 

 El 2014 ha representat un punt d’inflexió en la millora de les llistes d’espera quirúrgiques: s’han 
reduït un 23,8% en els procediments garantits – assolint uns nivells similars al 2010, tot i la caiguda 
de pressupost – i un 12,0% per les intervencions no urgents. 

Actualment en cirurgia oncològica tothom espera menys de 45 dies. En cirurgia cardíaca, esperen 
menys de 3 mesos i els pacients pendents d’intervenció s’han reduït un 58% el darrer any. 
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 S’ha augmentat el nombre d’intervencions quirúrgiques garantides (de 14 a 27) i es marca un 
temps de referència i un mètode de priorització per a la resta d’operacions quirúrgiques, per a les 
proves diagnòstiques, per a la visita a l’especialista i per a la visita a atenció primària. 

L’activitat quirúrgica ha augmentat un 7% entre el 2012 i el 2014. El nombre d’hospitalitzacions ha 
disminuït un 3%, gràcies a la potenciació de la cirurgia major ambulatòria, que ha passat del 52,4% 
el 2009 al 58,4% el 2014. 

 Amb l’ampliació d’horaris als hospitals Joan XXIII, Josep Trueta, Arnau de Vilanova, per primer cop, 
hem implantat l’hemodinàmica 24 hores a totes les demarcacions. El 2010 només s’obria 8 hores. 

 

 

L’índex de satisfacció global en l’atenció ambulatòria especialitzada és de 7,8 sobre 10 i el 
grau de confiança arriba al 92%. Han disminuït les reclamacions de tracte en més d’un 40% 
en el període 2011/2015. 

 

Bons resultats en els programes de referència de salut 

El Pla de Salut 2011-2015 és el marc de referència que engloba totes les actuacions públiques en 
matèria de salut. Dos programes de referència han rebut el reconeixement de l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS): 

 La prevenció -Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP): cal treballar sobre el 80% dels 
factors determinants de salut que es troben fora del sistema sanitari com, per exemple, la dieta 
saludable, l’activitat física o la reducció del consum de tabac i alcohol. 

 L’atenció integrada -Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS): el 
model català d’atenció social i sanitària garanteix una atenció integrada i centrada en la persona.  

S’han obtingut bons resultats de diversos programes en funcionament: 

 Pla d’atenció a la cronicitat, que ha permès reduir en 2 anys un 6,5% els ingressos hospitalaris 
d’aquests pacients. S’han identificat 100.000 persones en situació de complexitat i malaltia 
avançada per aplicar Plans d’Intervenció Individual i Compartida social i sanitària. En l’entorn 
europeu només Catalunya i Escòcia disposen d’aquesta estratègia d’atenció als malalts crònics. 

 Circuit  de Diagnòstic ràpid del càncer (CDR): la mortalitat del càncer de mama s’ha reduït un 15% 
des del 2010. 

 Programes de trasplantaments: el 2014 es va assolir el rècord de trasplantaments (918). La taxa de 
trasplantaments és una de les més altes del món i superior a la de l’Estat i la dels EUA. 

 Codi Infart: en 10 anys la mortalitat per infart s’ha reduït a la meitat, la xifra més baixa d’Europa. 

 Codi Ictus: tenim una de les taxes de reperfusió (desobstrucció de l’artèria obstruïda) de les més 
elevades d’Europa. 

 Hepatitis C: Catalunya ha doblat entre gener i juny de 2015 el nombre de pacients d'hepatitis C 
tractats i ha quintuplicat la despesa farmacològica (d’1,8 M€ a 60,9M€). 

 Pla d’atenció integral a les persones amb trastorns mentals i addiccions: s’ha implantat la ruta 
assistencial de la depressió al 100% del territori, i el Codi Risc Suïcidi que el 2014 es va implantar al 
40% del territori i el 2015 s’estendrà al 100%. 

 

 

Catalunya és el tercer país europeu amb major esperança de vida. Els catalans viuen 83,2 
anys de mitjana, només per darrere d’Islàndia i de Suïssa. 
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Cap a l’èxit escolar i l’escola inclusiva  

 

“Hem prioritzat l'educació i els darrers quatre anys l'èxit 
escolar ha augmentat en 5-6 punts" 

MHP, 13 de febrer de 2015 

 

 

Visita a l’Escola Àngel Serafí de Sort 
Febrer 2014 

 

L’aplicació del Pla a favor de l’èxit escolar ha permès millorar les taxes de graduació, reduir 
l’abandonament, així com millorar en el context del plurilingüisme, entre d’altres. 

 S’ha continuat el desenvolupament del Pla per a la reducció del fracàs escolar i l’ofensiva de país 
a favor de l’èxit escolar, que concreta fites específiques en relació amb el nivell competencial dels 
alumnes, el rendiment acadèmic i l’abandonament escolar.  

o S’ha millorat la taxa de graduació d’ESO en prop de 6 punts respecte el curs 2009-2010, 
que ha passat del 81,8% al 87,5% el curs 2013-14. 

o S’ha reduït 10 punts la taxa d’abandonament escolar prematur: del 27,9% el 2010 al 17,9% 
el 2015. És el primer cop que baixa del 20% en 5 anys. 

 Més i millor gestió de les beques menjador: 

o S’han establert criteris homogenis per a la concessió de beques menjador. I, per primer 
cop, s’ha definit i garantit una beca a l’alumnat amb rendes baixes al 100%.  

o S’ha incrementat molt significativament el pressupost i beneficiaris de beques menjador 
entre els cursos 2010-11 i 2014-15: s’ha passat de 33,24 M€ a 45 M€ i de 67.377 a 79.635 
alumnes atesos.   

o Beques menjador adjudicades curs 2014-15 (a març 2015): 

 11.321 alumnes amb beca garantida del 100% 

 58.826 alumnes amb beca garantida al 50% 

 9.488 ajuts parcials assignats als consells comarcals 

o El curs vinent 2015-2016 hi haurà una dotació de 3 milions d'euros per a beques menjadors 
per a alumnes de 0-3 anys. 

 Auditoria pedagògica per a la millora dels centres. S’han fet intervencions específiques orientades 
a incrementar la taxa d’èxit escolar en centres d’educació primària, impulsant-hi canvis 
organitzatius, pedagògics i de gestió. Han suposat un suport intensiu a determinats centres – uns 
100 aproximadament – amb l’acompanyament i formació corresponents. 

o Pel que fa a les escoles que han participat en les auditories pedagògiques, realitzades en 
centres d’alta complexitat situats en entorns socioeconòmics desafavorits, les puntuacions 
han millorat entre 8,2 i 13,6 punts en els dos anys d’aplicació.  

 Desenvolupament del model plurilingüe. Aquest pla s’ha concretat en diverses accions de 
planificació, organització i desenvolupament curricular adreçades a millorar el coneixement de les 
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llengües estrangeres. A través del Pla s’han impulsat programes i accions d’innovació educativa que 
han incidit en aspectes com l’organització escolar, el disseny curricular i les aplicacions 
metodològiques a l’aula 

o Durant el curs escolar 2014-15, un 55,08% dels centres educatius de primària i secundària 
han impartit continguts curriculars en diferents llengües estrangeres, percentatge que 
significa un increment global en relació amb el curs anterior de prop de 13 punts. 

o De l’any 2011 fins al 2014 un total de 10.155 alumnes han rebut classes en horari 
extraescolar de les llengües no curriculars següents: àrab, xinès, amazig, neerlandès, 
ucraïnès, romanès, bengalí, portuguès, urdú i quítxua. 

o El curs 2015-16 es podran cursar les dobles titulacions de Batxiller i diploma de 
Baccalauréat a 43 centres, 35 públics i 8 privats. 

 Aprovació dels currículums competencials per a l’ensenyament obligatori per garantir l’adquisició 
de les competències bàsiques per part de tots els alumnes.  

 Impuls de les competències bàsiques. Programa “Ara escric”. L’objectiu del programa és potenciar 
l’escriptura com a matèria transversal en totes les assignatures a partir del curs 2015-16 a educació 
infantil, primària i secundària.  

o El programa Ara Escric es planteja com a continuació del programa L’Impuls de la Lectura, 
amb l’aval que el 90% dels centres d’educació primària han millorat els seus resultats. 

 S’ha augmentat la plantilla de docents en més de 800 en el darrer curs escolar i es preveu per al 
nou curs 2015-16 ampliar-la amb 800 més. 

 Increment de la població escolaritzada a l’ensenyament postobligatori. Les places ofertades de 
Batxillerat per al curs 2015-2016 són 86.205, 44.835 de les quals són de primer curs (1.155 places 
més de batxillerat que el curs anterior); d’estudis de grau mitjà, les places totals ofertades són 
66.030, 37.950 de les quals són de primer curs (1.020 places més) i, d’estudis de grau superior, el 
curs 2015-16, el total places ofertades és de 60.683, 32.590 de les quals són de primer curs (1.163 
places més). 

 Aprovació del decret de plantilles i provisió de llocs de docents que perfila els llocs de treball 
docents i ha permès en el seu primer any d’aplicació el nomenament de 16.906 docents a proposta 
dels directors dels centres. 

 Professionalització de la docència. S’està desenvolupant el Programa de Millora i Innovació en la 
formació de mestres conjuntament amb la secretaria d’Universitats i Recerca. 

 Acord amb les diputacions per garantir el funcionament dels centres escolars municipals. S’han 
tancat acords per garantir ajuts a les llars d’infants i per al finançament de les escoles de música. 

 Establiment de mesures de suport educatiu específic per als alumnes  amb dificultats 
d’aprenentatge: suport escolar personalitzat a primària (SEP), programa intensiu de millora als 
alumnes de 1r i 2n d’ESO a les àrees lingüístiques i matemàtiques (PIM), atenció personalitzada a 
alumnes de 3r i 4t d’ESO mitjançant projectes singulars, unitats d’escolarització compartida, etc. 

 

 

El 2010 la taxa d’abandonament escolar prematur se situava en el 27,9%. El 2015 s’ha 
situat en el 17,9%, 10 punts menys. Per primer cop s’ha baixat del 20%. 
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Hem garantit el dret social a l’habitatge 

 

“L’habitatge és una necessitat bàsica que garanteix un principi 
fonamental de dignitat de la persona.  

L’habitatge ha d’atendre una funció social” 
Conseller Vila, 22 de febrer de 2013 

 
 
 
 
Pisos de lloguer amb protecció oficial a Sant Adrià de Besòs 
Juliol 2015 

De trobar-nos amb 3.264 pisos buits i un deute de 350 milions d’euros a promotors, hem revertit la 
situació amb l’augment del parc públic d’habitatge i dels ajuts a les famílies. 

 79.700 ajuts al pagament de l’habitatge. Sumant les prestacions al pagament del lloguer, les 
prestacions d’urgència (famílies en risc d’execució hipotecària o desnonades) o per aturats de 
llarga durada, entre 2012 i 2014 s’ha donat 79.700 ajuts al pagament de l’habitatge. Per aquest 
2015 s’espera arribar a les 40.000 famílies. 

 Reducció d’un 25% del preu dels habitatges de lloguer de la Generalitat. El preu dels habitatges 
de lloguer del parc públic de la Generalitat ha passat de 244 € a 212 € al mes de mitjana. 

 El nombre d’habitatges buits del parc públic ha baixat dels 3.264 de 2011 als 476 de 2015, tots 
situats majoritàriament en poblacions sense demanda. 

 S’ha creat la Taula sobre desnonaments per tal de vehicular mesures urgents per a les persones 
afectades amb representants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, entitats del Tercer 
Sector, entitats municipalistes, entitats financeres i Generalitat. 

 S’ha aprovat l’impost sobre els pisos buits de les entitats financeres, amb l’objectiu de potenciar 
el lloguer social. Es gravaran els pisos que faci més de 2 anys que estan desocupats sense causa 
justificada i tindrà un efecte sobre un mínim de 15.000 habitatges en mans d’entitats financeres 
situats en els 72 municipis amb més demanda. 

 Nou Pla per garantir el dret social de l’habitatge. Aprovat el maig de 2014, destina més de 500 
milions d’euros a polítiques socials i econòmiques que beneficiaran 210.000 famílies. 

 Creació del Fons d’habitatges de lloguer social, amb 24.905 pisos per a famílies vulnerables. El 
Fons s’ampliarà abans de finals d’any fins als 40.000 pisos, amb un lloguer un 20% inferior a la 
mitjana del mercat, com a mínim. 

 S’ha utilitzat el dret de tempteig i retracte per comprar pisos a les entitats financeres i destinar-
los a lloguer social. Se n’han comprat 40 i es preveu que a finals de 2016, s’hagin comprat 1.600. 

 A nivell legislatiu, s’ha modificat el codi de consum per augmentar la protecció dels consumidors 
en la contractació de crèdits o préstecs hipotecaris i s’ha aprovat la modificació del codi civil per 
incloure les tinences intermèdies, com la propietat compartida o la propietat temporal. 

 
 

 

Catalunya és el territori de l’Estat que destina més recursos propis a programes socials 
d’habitatge. Entre 2012 i 2015 la Generalitat ha doblat el nombre de llars beneficiàries de 
programes socials d’habitatge. 
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Hem impulsat plans de consens i acord en matèria social 

 

“Un país que és capaç d’assolir un gran acord sobre la infància no 
només no està perdut sinó que se’n pot sortir” 

 

 

 
Signatura del Pacte per a la infància 
Juliol 2013 

En matèria social, s’han impulsat la implicació de tots els sectors per avançar en un camí conjunt i 
consensuat i implementar solucions concretes als reptes comuns. A mode d’exemple:  

 Pacte per la Infància a Catalunya, signat el 2013 amb un conjunt de 70 institucions, amb especial 
atenció a les mesures de lluita contra la pobresa infantil. Fruit del pacte:  

o S’ha constituït la Taula Nacional per la infància per desplegar els objectius del Pacte i per 
promoure les polítiques d’infància arreu de Catalunya. 

o S’ha aprovat el Pla estratègic d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya 
2015-2018 amb un pressupost d’execució per al 2015 de 668,9 milions d’euros.  

 Pla de suport al Tercer Sector Social, acordat amb la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, que 
agrupa més de 30 federacions d’entitats socials. Després de 3 anys d’aplicació del Pla, el balanç és 
positiu i, entre les fites assolides, destaquen: 

o La creació i implementació d’eines per afavorir la contractació social a les administracions 
públiques. El 25% de la contractació pública de la Generalitat ja inclou clàusules socials. 

o La creació de línies de crèdit de l’Institut Català de Finances per a les entitats del tercer 
sector social i s’ha ampliat el Fons de Garantia de l’Economia Social a tot el tercer sector 
social (abans les associacions i les fundacions n’estaven excloses). 

 Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions amb la col·laboració de les 
entitats del sector. El juliol del 2014 es van fixar les prioritats pel 2014-2016, entre elles: 

o Estratègia per la lluita contra l’estigma de les persones amb malaltia mental.  

o Millora del sistema d’accés als serveis residencials per a persones amb problemàtica de 
salut mental 

A més d’aquests plans de concertació, s’han establert nous mecanismes com la Taula sobre els 
desnonaments o la Taula sobre la pobresa energètica per acordar solucions en aquells elements que 
requereixen solucions entre administracions i entitats de forma urgent. 

Finalment, cal recordar que el Govern es va dotar l’any 2011 de dos consells assessors en matèria 
social: el Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars (CAPSIF) i el Consell Assessor per a la 
Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari (CASOST), que han elaborat 14 i 13 informes 
respectivament, a fi d’orientar la política del Govern en aquestes matèries. 

 

 

S’ha protegit i prioritzat la despesa social: ha passat del 67,8% el 2010 al 71,2% en els 
pressupostos de 2014 i 2015. 
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Per primera vegada, Catalunya comptarà amb un pla transversal contra la pobresa. 

 

“No hem deixat de treballar en la lluita contra la pobresa, d’intensificar els 
esforços, ni d’incrementar fins on hem pogut, malgrat el context pressupostari i 

l’asfíxia fiscal que patim.” 

 

Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social 
Juliol 2015 

 

La lluita contra la pobresa ha estat un dels eixos d’actuació prioritaris del Govern, que s’hi ha implicat 
des de totes les seves àrees d’actuació. Així, el 2014 es van destinar 981 milions d’euros a la lluita 
contra la pobresa, amb la implicació directa de tots els departaments de la Generalitat.  

Recentment, s’ha aprovat el Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social 2015-
2016, dotat amb 1.066 milions d’euros per al 2015 i inclou 165 actuacions de caràcter immediat, per 
fer front a situacions urgents, però també a mitjà i llarg termini, per afrontar les situacions de pobresa 
estructural i la promoció de l’autonomia personal.  

Entre les actuacions del Pla destaquen: 

 Mesures per atendre a les persones sense llar: elaboració d’un recompte de totes les persones 
sense sostre o amb habitatge insegur o inadequat, i la constitució d’una taula específica en l’àmbit 
del Grup de Treball per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya. 

 Mesures d’estiu destinades a infants i joves de famílies vulnerables: l’increment dels centres 
oberts, 2.022 places en 70 centres oberts, per oferir atenció als infants i adolescents en situació de 
risc social, que inclou 2 o 3 àpats diaris, o el Reforç del programa l’Estiu és teu amb 1.200 places 
becades per a nens de 5 a 16 anys.  

 Reforç en polítiques de prevenció: augment del pressupost destinat a prestacions per a persones 
menors d’edat en situació de risc, amb una previsió de 4,5M€ (un increment de més del 100% 
respecte 2011). 

 Protocol per a la detecció i prevenció de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants i 
adolescents, ja en desplegament. 

D’altra banda, a fi de garantir els subministraments bàsics a les persones més vulnerables: 

 S’ha creat la Taula sobre pobresa energètica , amb entitats i institucions implicades. 

 El 2013 es va modificar el Codi de Consum per introduir el concepte de client vulnerable i prohibir la 
interrupció del subministrament d’energia durant els mesos d’hivern. El Govern va aprovar el 
Decret Llei 6/2013 per fer-ho efectiu, però l’Estat va presentar recurs al TC, cosa que va suposar que 
a partir de setembre de 2014 quedés aquesta normativa sense efecte. 

 Amb tot, el 2015, s’ha dotat en 10 M€ el Fons d’Atenció Solidària de Subministraments Bàsics 
destinat a donar suport econòmic a les famílies que no afrontar el pagament dels serveis. 

 Més de 335.000 famílies han gaudit d’algun tipus de bonificacions al rebut de l’aigua gràcies al 
cànon social- que es va implantar a mitjans de 2011- o a l’ampliació per trams. 

 

 

El Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social 2015-2016, destina 
1.066 milions d’euros per al 2015 per a 165 actuacions de caràcter immediat. 
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Reforç de les polítiques de benestar social 

   

“Només cal veure tot el que funciona per entendre 
que aquest país, des de fa molts anys, ha posat la 

prioritat en poder cuidar de les persones que 
realment ho necessiten” 

 

 
Programes de benestar social    

 
La millora de l’eficiència del sistema com a clau per garantir-lo: 

 Enfortiment de les entitats de discapacitat: de la subvenció al concert de places per dotar d’una 
major estabilitat a les entitats. Amb el consens del Sector, s’ha passat de les 2.733 places 
concertades el 2012 (el 17,6% del total), a les 5.200 en el moment actual i amb una previsió per al 
segon semestre del 2015 d’11.215 (el 72,1% de les places).  

 S’ha elaborat el Mapa de Prestacions Socials de Catalunya, un instrument per reordenar ajuts, 
guanyar eficiència en la gestió i millorar la seva eficàcia protectora. Identifica 155 prestacions 
diferents i esdevindrà un instrument essencial per ajudar a crear la futura Agència Catalana de 
Protecció Social. 

 Un nou model d’atenció social i sanitària- el Pla 20nterdepartamental d’atenció i interacció social i 
sanitària (PIAISS)-, la materialització del model català i la necessitat d’adaptar el model assistencial 
a les necessitats de les persones. 

A més s’han impulsat plans d’acció amb actuacions concretes en tots els àmbits de l’acció social: 

 S’ha aprovat el Pla integral de suport a la família per enfortir el seu paper com a estructura social 
bàsica. 

 Més de 750 milions d’euros fins el 2016 a implementar el Pla d’Actuacions de Polítiques de 
Joventut: d’aquesta quantitat, ja es van invertir 205 milions durant el 2014 i aquest 2015 es 
destinaran 208 milions en prop de 340 mesures programades que estan distribuïdes en 7 àmbits: 
educació, trajectòria laboral, emancipació domiciliar, vida saludable, participació, accés a la cultura 
i cohesió social i territorial. 

 S’ha aprovat el nou pla de ciutadania i de les migracions per gestionar l’acollida i la integració de 
les persones nouvingudes. 

 S’ha aprovat la nova Llei d’accessibilitat per donar resposta a les necessitats actuals de les 
persones amb discapacitat a Catalunya, incorporar els avenços tecnològics a l’atenció de la 
discapacitat i simplificar la normativa. 

 La nova Llei del voluntariat, aprovada el juliol de 2015, consolida el model català de voluntariat i 
reconeix el valor social dels voluntaris, i s’ha acompanyat del Pla nacional de l’associacionisme i el 
voluntariat 2014-2015 per garantir la sostenibilitat de les entitats i implicar la ciutadania. 

 Fruit de l’aprovació de la Llei LGTBI, el setembre de 2014, ara s’està iniciant el seu desplegament. 

  

 

El finançament públic de la llei de dependència s’havia de repartir a parts iguals entre Estat 
i Generalitat: el 2014 l’Estat va destinar-hi 192 milions d’euros i la Generalitat 909 milions 
d’euros, més de 4 cops més. El 2008 la Generalitat va destinar 241 milions d’euros. 
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Garantim la seguretat de la ciutadania i dels sectors més vulnerables 

 

“Posarem l’accent en la seguretat de la gent gran, 
 parlar de seguretat és parlar de dignitat” 

Conseller Espadaler, 12 de febrer de 2015 

 
 
 
Pla Integral de seguretat de les persones grans 2015-2018 
Desembre 2014 

El Govern ha prioritzat les polítiques de seguretat pública adreçades a garantir els col·lectius i sectors 
vulnerables. Per això s’ha aconseguit una tendència a la baixa de la delinqüència en els darrers anys.  

 S’ha posat en marxa el Pla Integral de seguretat de les persones grans, pioner a Europa, que té 
l’objectiu de donar una resposta integral i coordinada, en col·laboració amb institucions i agents 
socials, per garantir una atenció de qualitat a un col·lectiu cada cop més important de la població. 

 S’ha implementat el Pla de Seguretat i Atenció a les Víctimes de violència masclista i domèstica 
als col·lectius més vulnerables com les dones, els menors i la gent gran. 

 S’ha aprovat el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya, com a eina orientadora per fomentar les 
bones pràctiques i prestigiar el cos. 

 

Polítiques de prevenció de la sinistralitat a les carreteres catalanes  

Tot i el repunt de la sinistralitat del primer semestre de 2015, provocat principalment per les 
distraccions, s’han reduït les víctimes mortals en accidents de trànsit a Catalunya en un 17,6% al 2014 i 
un 43,1% respecte el 2010. Entre les actuacions destacades: 

 S’ha aprovat el Pla Estratègic de seguretat viària a Catalunya per als anys 2014-2020 que planteja, 
per al 2020, una reducció del 50% de víctimes mortals respecte a les víctimes de l’any 2010.  

 S’han invertit 70M€ invertits en seguretat viària, especialment en els punts més conflictius:  

o C-25: amb el desdoblament (2013) s’ha passat de 15 víctimes mortals el 2010 a 1 el 2014. 

o N-II a Girona: amb la prohibició de camions, s’ha passat de 19 morts el 2012 a 2 el 2014.  

o C-55: reducció d’un 40% de l’accidentalitat en els trams on s’ha actuat fins ara.   

 El 2011 es va posar en marxa el sistema de velocitat variable i implementació del control de la 
velocitat per trams, que passava d’un sistema rígid de velocitat màxima a un model flexible per tal 
d’adequar els límits de velocitat a les situacions reals de risc i de congestió de trànsit. 

 S’ha potenciat la Mobilitat Segura als col·lectius vulnerables com és la gent gran i els motoristes, i  
recentment s’ha creat l’Observatori per a la Seguretat Viària amb l’objectiu de reduir la sinistralitat 
a la xarxa viària catalana. 

 

Catalunya ha registrat un descens del 10 % de fets penals respecte el 2010 i consolida la 
tendència a la baixa dels darrers quatre anys. 

 

Catalunya va ser el 2013 el 5è país d’Europa amb menys sinistralitat viària al costat de 
països com Dinamarca, Regne Unit, Suècia o Països Baixos.  
Catalunya és pionera a Europa pel que fa a l’educació viària en tot el cicle vital. 
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Per la transparència, la regeneració democràtica i la reforma de l’Administració 

 

Reforç de la transparència i cap a la regeneració democràtica 

 

“Restablir tant com puguem aquesta necessària confiança entre 
ciutadania i institucions, de tal manera que entre tots puguem aixecar el 

país de la situació tan delicada en la qual es troba”  

President Mas, 22 de febrer de 2013” 

 

Posada en marxa del Portal de la transparència 
Juliol 2013 

Entre les iniciatives que han situat a la Generalitat de Catalunya entre les administracions més 
transparents de l’Estat, destaquen: 

 A inicis del 2011 es va crear l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública (OSACP) 
per vetllar per l’aplicació del principi de transparència en la contractació pública. 

o L’Informe de la Comissió Europea sobre la lluita contra la corrupció de febrer 2014 
considera l’OSACP com un exemple de bona pràctica en la contractació pública. 

o Des del 2011, es publiquen quinzenalment totes les adjudicacions de contractes públics 
realitzades pels departaments de la Generalitat de Catalunya i per totes les entitats del seu 
sector públic.  

o Des del 2013 també es publiquen les modificacions contractuals i els contractes 
complementaris d’obres, i es realitzen informes periòdics d’anàlisi de la contractació. 

 El febrer de 2013, el president la Generalitat es va reunir amb els màxims representants del 
Parlament de Catalunya, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el fiscal superior de 
Catalunya, el síndic de Greuges i de l’Oficina Antifrau de Catalunya. En van sorgir 51 propostes i 
reflexions del President de la Generalitat en matèria de transparència i regeneració democràtica, 
com a full de ruta per a la transparència. 

 S’han fet públics els sous i dietes dels alts càrrecs de la Generalitat, i les variacions patrimonials 
entre el moment del seu nomenament i el seu cessament. 

 L’1 de juliol de 2015 ha entrat en vigor la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya el desembre de 2014. És més 
ambiciosa que la Llei espanyola i obre una nova via d’interacció entre ciutadania i Administració. 

 El febrer de 2013, el Govern ha creat el Comissionat per a la transparència i l’Accés a la 
Informació Pública, amb l’objectiu d’aplicar la nova Llei de la transparència, fruit del qual: 

o S’ha aprovat el Pla estratègic en polítiques de transparència 2015-2017. 

o L’1 de juliol de 2015 s’ha presentat el nou Portal de Transparència de Catalunya: “Control 
de la gestió pública del país a un cop de clic”. 

 

La Generalitat assoleix 100 punts –la màxima puntuació- en l’índex de transparència que 
elabora l’ONG Transparency International. El 2010 va obtenir 82,5 punts. 
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Hem fet una Administració més eficaç, àgil i propera amb menys costos per la ciutadania  

 

“Els països que tinguin administracions  

menys burocràtiques i més àgils  
competiran millor” 

MHP, 17 de febrer de 2012 

 
 
Portal Canal Empresa 

 
 
El Govern ha impulsat diverses actuacions  per modernitzar l’administració a partir de fer-la més àgil, 
eficient i transparent, i contribuir amb major eficàcia a la recuperació econòmica. 

 Entre 2011 i 2012 es van aprovar 5 lleis (“òmnibus”) que en modificaven un total de 87, en 
derogaven 6 totalment i 23 parcialment, amb l’objectiu d’agilitzar la major part d’àmbits 
d’activitat, des de l’agroambiental, l’econòmic i el sanitari fins al cultural o el de la seguretat.  

Concretament: Llei 9/2011 de promoció de l’activitat econòmica; Llei 10/2011 de simplificació i 
millora de la regulació normativa; Llei 11/2011 de reestructuració del sector públic per agilitar 
l’activitat administrativa; Llei 2/2012 de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual i la 
Llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme 

 Més recentment, i per complementar la feina feta, s’ha aprovat la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que implicarà menys tràmits per al 74% de 
l’activitat econòmica a Catalunya, beneficiarà 53.700 nous negocis l’any i estalviarà 68,4 M€. 

 En el marc del Pla de la Finestreta Única Empresarial (FUE) 2011-2014, s’han eliminat 80 tràmits, 
s’han simplificat 410 i s’han implantat 334 a la carta de serveis de l’Oficina de Gestió Empresarial, 
arribant a oferir 475 tràmits en línia des d’un sol punt. 

 S’han analitzat totes les iniciatives legislatives aprovades pel Govern, a fi que no impliquessin més 
càrregues sobre la ciutadania i les empreses.  

Pel que fa a la simplificació i modernització de l’administració: 

 Des del 2010, s’ha reduït un 30% el nombre d’entitats del sector públic, superant així l’objectiu 
del 25 % que s’havia establert. Amb el canvi de Govern, es van reduir també un 20% el nombre de 
departaments.  

 Entre 2010 i 2014 s’ha reduït en més d’un 16% el nombre d’alts càrrecs i gairebé un 35 % el 
nombre de personal eventual a la Generalitat de Catalunya. 

 S’ha aprovat i s’ha posat el marxa el Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. Pla que s’articula en nou eixos: transparència, ètica, recursos humans, direcció pública 
professional, govern digital i simplificació de la tramitació administrativa, innovació i talent, 
organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sector públic de la Generalitat de 
Catalunya i col·laboració Público privada. 

 

  
 

Des del 2010 la Generalitat ha reduït el nombre d’entitats del sector públic (-30,4%), el 
nombre d’alts càrrecs (-16,7%) i el nombre de personal eventual (-34,6%). 
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Una administració de justícia adaptada als nous temps  

 

“Si tenim un Consell de Justícia propi, tindrem una 
Administració de justícia millor a casa nostra” 

 

 

Manual per a advocats, procuradors i graduats socials 
Maig 2015 

 

La modernització de l’àmbit de l’Administració de Justícia i l’agilització de la resposta a la ciutadania és 
un dels grans reptes en aquest àmbit. 

 S’ha completat per primera vegada el Codi Civil català i la seva codificació. Un procés que s’havia 
iniciat l’any 2002 i que permetrà que Catalunya disposi d’un codi civil modern i innovador. 

 S’ha donat impuls a la mediació en l’àmbit del dret privat, com a mètode voluntari i confidencial, 
per tal de guanyar temps de resposta en els conflictes i alhora reduir els costos econòmics i 
emocionals que suposa un procés judicial. Així, s’han establert les Línies estratègiques 2014-2016 
per a un nou impuls de la mediació i paral·lelament s’han signat convenis de col·laboració en 
matèria de gestió del Servei d’Orientació a la Mediació amb els catorze col·legis d’advocats de 
Catalunya i amb d’altres col·legis professionals. 

 S’ha reforçat el paper dels col·legis professionals amb el Projecte de llei d’exercici de professions 
titulades i dels col·legis professionals, que també pretén preservar les competències de la 
Generalitat en aquest àmbit, així com el model de col·legis professionals del país, amb més de 150 
anys d’història. 

 S’han iniciat les obres indispensables del Pla d’equipaments judicials 2014-2020. La tardor del 
2014 es van reprendre les obres de l’edifici judicial de Balaguer (Noguera), que estaven aturades 
des del 28 de desembre de 2012. S’ha iniciat el trasllat dels 30 Jutjats socials a la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona. 

 S’ha continuat amb el desplegament de l’oficina judicial a les quatre demarcacions. S’ha fet als 
partits judicials de Girona, Olot, La Seu d’Urgell, Cornellà de Llobregat i el Vendrell.  

 S’han executat dues de les actuacions principals del Pla director d’equipaments penitenciaris 
2013-2020. S’ha posat en funcionament el Centre Penitenciari Puig de les Basses, el qual ha 
permès el tancament definitiu del de Figueres i la reconversió del de Girona en un centre de règim 
obert.  I s’ha signat el protocol de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per transformar el 
mapa de centres penitenciaris de la ciutat.  

 També s’estan internalitzant els serveis d’alimentació dels centres penitenciaris per part del 
CIRE, per fomentar l’ocupació i la formació professional dels reclusos i incrementar les seves 
possibilitats de reinserció laboral a l’exterior. 

 S’ha iniciat la tramitació de l’Avantprojecte de llei de l’Acadèmia de Catalunya. Es pretén que 
l’Acadèmia sigui un referent del sud d’Europa en prestigi i serveis acadèmics.  

 

 

Catalunya és el territori de l’Estat que més destina a assistència jurídica gratuïta. 
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Pel dret a decidir, la transició nacional, la cultura i la projecció exterior 

 

L’exercici del dret a decidir, intentat per totes les vies 

 

“Quan una gran majoria actua amb un propòsit comú i un 
objectiu just és una força irresistible.” 

 

 

 
 
Model d’urna pel procés participatiu del 9-N 
Octubre 2014 

 

La possibilitat d’exercir el dret a decidir del poble català s’ha plantejat en reiterades ocasions en els 
darrers anys. A mode de referència cronològica sintètica: 

 El resultat electoral del novembre de 2012 va donar una mandat clar a favor del dret a decidir,  
amb una majoria superior a dues terceres parts. 

 Fruit d’aquest resultat, el president de la Generalitat va plantejar per escrit al president de l’Estat la 
necessitat d’abordar una consulta de forma pactada. 

 El desembre de 2013 s’acorda el contingut de la pregunta i la data, 9 de novembre. 

 A partir d’aquí, s’inicia un procés de negociació amb l’Estat per a la transferència de les 
competències en matèria referendària. Posteriorment, el Congrés dels Diputats va rebutjar la 
proposta per delegar a la Generalitat la competència per convocar un referèndum. 

 Després d’aquesta negativa, el setembre, el Parlament va aprovar la Llei 16/2014 de consultes 
populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, per permetre realitzar 
consultes a la ciutadania de Catalunya. 

El 27 de setembre de 2014 el president de la Generalitat va signar el Decret 129/2014 de 
convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya, amb la 
pregunta acordada el 2013.  

El president del Govern espanyol va presentar dos recursos d’inconstitucionalitat contra la Llei i 
contra el decret. El 3 de novembre el Govern va sol·licitar al Tribunal Constitucional que no 
admetés el recurs, ja que anava en contra de la llibertat ideològica i d’expressió dels catalans. 

 Davant d’aquesta situació, a fi d’acollir-se a marcs legals preexistents en matèria de participació 
ciutadana, el 9 de novembre es va celebrar 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 persones voluntàries.  

  

 

2.344.828 persones van participar en el procés participatiu del 9 de novembre de 2014. 
Resultat: 9 de cada 10 persones volen que Catalunya esdevingui un Estat, i 8 de cada 10, 
que aquest sigui independent.  
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Avançar en la construcció de les estructures d’Estat 

 

“Fer de Catalunya un país nou on 
tothom visqui millor, on es garanteixi 

la cohesió social i el benestar de les 
persones”  

President Mas, 22 de febrer de 2013” 

 
 

Llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya 
Setembre 2014 

 

La preparació de les estructures d’Estat és una tasca que s’ha de fer amb rigor i serietat, amb la 
participació d’experts en la matèria que aportin les solucions idònies i les millores necessàries per 
disposar d’un paí modern i avançat. Per això: 

 El febrer de 2013, el Govern va crear el Consell Assessor per a la Transició Nacional que ha 
elaborat 19 informes en dos anys.  

Els informes analitzen, entre d’altres, les vies d’integració de Catalunya a la Unió Europea, la 
Política monetària (euro), la viabilitat fiscal i financera, la Seguretat social catalana, el poder judicial 
o el procés constituent.   

Fruit dels 18 primers informes, s’ha publicat el “Llibre blanc per a la Transició nacional de 
Catalunya”, que recull en únic document les primeres anàlisis realitzades per disposar d’un Estat 
propi amb plenes garanties. 

 El febrer de 2015 es crea el Comissionat per a la Transició Nacional, amb l’objectiu d’avançar en el 
desplegament de les estructures d’estat. 

Per fer-ho s’ha definit conjuntament amb els diferents departaments del Govern un Pla executiu 
en què s’identifiquen les actuacions i mesures a implementar per a la constitució d’estructures 
d’estat. S’han realitzat també els treballs preparatoris del nou model de seguretat social catalana. 

 En poc més de dos anys s’han dut a terme passes importants per construir una estructura d’estat 
fonamental com la Hisenda pròpia. Entre les actuacions més destacades: 

o S’ha posat en marxa la xarxa Tributs de Catalunya (amb 167 oficines en disposició de 
realitzar tasques de recaptació executiva), el Pla de reforç dels efectius personals de 
l’Agència Tributària de Catalunya, la millora dels sistemes informàtics tributaris i 
l’establiment de les bases del model de gestió del sistema tributari català. 

o A finals de juliol s’ha presentat el nou model d’Administració Tributària per a Catalunya, 
basat en 10 informes elaborats per un centenar d’experts en fiscalitat. El model recull les 
millors pràctiques internacionals i aposta per la cooperació i la confiança amb el ciutadà, 
tot concretant: el model de governança del sistema fiscal, el model d’organització de 
l’Administració tributària, el model de gestió cadastral, el model de gestió duanera, el 
model d’organització de la fiscalitat internacional, el model de relació amb els contribuents 
i el model de sistema informàtic aplicat a la gestió tributària 

 

18 informes avalen el Llibre Blanc per a la Transició Nacional de Catalunya.   
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Acció Exterior, per encarar les bases del posicionament de Catalunya en l’esfera internacional 

 

“Promoure i defensar Catalunya a Europa i al món mitjançant 
la internacionalització de l’economia, la cultura i el 

coneixement del país”  

 
 
 
Pla estratègic d’acció exterior 2015-2018 
Juny 2015 

 

 Intensa activitat a l’exterior i agenda de reunions del president amb representants d’altres 
governs i organismes internacionals. En aquesta legislatura destaquen els viatges del president a 
Brasil, Israel, Índia, i 2 viatges als EUA. La principal destinació ha estat però Brussel·les, ciutat que el 
president visita amb certa regularitat per reunir-se amb alts representants de la Unió Europea.  

 Obertura de noves delegacions de la Generalitat a Roma, Viena, Lisboa, la Santa Seu i Rabat i 
trasllat de la delegació de Nova York a Washington. 

 S’ha reforçat la delegació del Govern davant la UE, mitjançant el nomenament del seu 
representant permanent, 

 S’ha aprovat la Llei 16/2014 de l’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea i s’ha creat la 
Comissió Interdepartamental i el Consell de l’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea. 

 El Pla Estratègic de l’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2015-2018, aprovat el juliol 
de 2015, fixa 4 objectius estratègics, 17 objectius operatius i 143 línies d’actuació per reforçar i 
donar més coherència a la projecció internacional de Catalunya. 

 Per primera vegada s’ha impulsat la institucionalització i execució efectiva de la relació entre els 
ciutadans de Catalunya residents a l’exterior i les institucions de Catalunya. En aquest sentit, 
destaca l’aprovació del Projecte de llei de la comunitat catalana de l’exterior. 

 S’ha donat compliment a la creació del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior, eina 
mitjançant la qual la Generalitat està en disposició d’establir canals de comunicació i relació directa 
amb els conciutadans expatriats. 

 Pel que fa a cooperació al desenvolupament, s’ha aprovat el Pla director de Cooperació al 
desenvolupament 2015-2018, el principal instrument de planificació de la política de cooperació al 
desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. El document aposta per la defensa, protecció i 
garantia dels drets humans de les dones i dels drets col·lectius dels pobles com a elements 
específics de la cooperació catalana. 

Els recursos de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament s’han incrementat un 38%: 
fins els 8,6 M€ l’any 2015. Així mateix és important destacar la convocatòria pública de 
subvencions amb un pressupost de 3,4 milions d’euros, la primera convocatòria de cooperació del 
Govern dels darrers quatre anys.   

 
  

 

Hi ha 3.150 empreses catalanes amb filials a l’estranger amb un total de 8.350 filials. 
La inversió bruta catalana a l’estranger el 2014 ha estat de 3.397,9 milions d’euros, un 
50,2% més que l’any 2013 
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El sector de la cultura, generador d’ocupació i dinamitzador del país 

 

“El nostre petroli és la nostra creativitat,                                        
la nostra cultura i el nostre talent””  

President Mas, Premis Nacionals de Cultura 
Juny de 2015 

 

Posada en marxa de la Biblioteca Sant Valentí de Navarcles 
Abril 2013 

 S’ha dotat el sector de més finançament i liquiditat:  

o Amb la creació de l’impost als operadors de comunicacions electròniques es podran 
aportar uns 20 M€ anuals més per al foment de l’audiovisual. 

o S’ha constituït la Fundació Catalunya Cultura a fi de convèncer les empreses perquè 
apostin per la cultura. 

o S’han consolidat les aportacions reintegrables com un instrument financer indispensable 
per al sector cultural, tot passant  de 3,3 M€ a 7,2 M€ en 5 anys (2010-2014).  

 Mai abans tantes persones havien participat en la cultura popular farcint d’activitat més de 500 
equipaments culturals i 9.000 associacions culturals amb prop d’un milió de socis. Aquestes 
associacions distribuïdes en els 947 municipis de Catalunya i vertebrades, en bona part, per 60 
federacions i 3 confederacions, organitzen més de 130.000 activitats culturals a l’any, conferències, 
exposicions, activitats formatives, espectacles, etc. 

 Hem ofert a tots els ciutadans una forma diferent de veure i viure el patrimoni cultural. S’han 
millorat els principals  conjunts monumentals del territori i s’han creat nous formats d’activitats 
culturals vinculades al patrimoni. Estem executant, entre d’altres, un Pla d’acció sobre 6 dels 
principals conjunts monumentals (Ullastret, Empúries, Sant Pere de Rodes, Miravet, Santa Maria 
de Vallbona de les Monges i Escaladei) amb una inversió per valor de 2 M€.  

 Hem aconseguit que el català sigui una llengua amb  amplitud universal. Més de 10 milions de 
persones el parlen (segons l’estudi presentat el 2013 per Òmnium Cultural, la Plataforma per la 
Llengua i l’Institut d’Estudis Catalans, el 72,4% de la població que habita els territoris 
catalanoparlants sap parlar el català); les marques digitals globals aposten pel català per atraure 
usuaris; el català és una de les llengües del món amb més continguts a Internet; els webs més 
visitats a Catalunya són en català; el català és una de les primeres llengües de Wikipedia i es troba 
entre les primeres llengües d’Europa en traducció automàtica. 

 Amb el Pla Nacional de Lectura hem aconseguit que l’índex de lectura a Catalunya s’acosti al de 
la Unió Europea. El  percentatge de catalans que llegeix llibres ha passat del 61,9% el 2010 al 65,3% 
i la lectura de llibres ha esdevingut la quarta activitat cultural que genera més interès.  

 Des del 2011 s’han construït, ampliat o reformat 73 biblioteques amb una inversió de 44M€, fet 
que permès al 93,5% de la població disposar de servei de biblioteca al seu municipi. També s’ha 
posat en marxa el servei de préstec en línia gratuït de llibres electrònics. Cultura i la Diputació de 
Barcelona han col·laboren per assolir un catàleg col·lectiu de les biblioteques públiques, la creació 
d’un carnet unificat per a tot Catalunya i la possibilitat del préstec interbibliotecari. 

 

Les indústries culturals i creatives a Catalunya agrupen més de 10.000 empreses, més de 
90.000 treballadors i facturen més de 17.500 milions d’euros. 
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10 projectes estratègics d’acció de govern i per a la transició nacional 2015 
BALANÇ DE SITUACIÓ 

 

A inicis de 2015, el Govern es va comprometre a impulsar 10 projectes estratègics d’acció de govern i 
per a la transició nacional durant el primers 9 mesos de 2015 i fins a les eleccions del 27 de setembre. 

Al llarg d’aquests darreres mesos, s’ha avançat en tots els àmbits objectiu, amb la finalitat d’impulsar la 
recuperació econòmica i la creació d’ocupació, garantir la protecció i la cohesió social i bastir un pla 
executiu per preparar les estructures d’un nou estat.  

 

1. PROJECTES URGENTS PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ 

Complint amb l’objectiu marcat, s’han aprovat 3 noves lleis que donen una empenta important a la 
creació d’ocupació, ja que incideixen directament en la millora de l’ocupabilitat, en la formació al 
llarg de tota la vida i en la reducció d’obstacles per impulsar una activitat empresarial. 

 Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals. 

 Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya. 

 Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

S’han impulsat programes d’ocupació adreçats als col·lectius amb majors dificultats d’inserció 
laboral: 80 milions d’euros per al Pla de Garantia Juvenil, 10,8 milions d’euros a programes per a 
persones que cobren la RMI i 140 milions d’euros per a programes d’ocupació fruit de l’acord amb 
les quatre diputacions. 

 

2. POLÍTIQUES INNOVADORES AL SERVEI DEL TEIXIT INDUSTRIAL I EMPRESARIAL CATALÀ 

S’ha avançat a posar en marxa els instruments clau per al desenvolupament d’una política 
industrial que permeti fer més competitius els sectors estratègics del país i consolidar la 
producció en R+D+I. 

 En el marc de l’Estratègia Industrial s’han definit 7 Programes d’Impuls amb 158 accions 
per a la internacionalització, la innovació i la col·laboració empresarial. 

 S’ha avançat en l’acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció de nous projectes 
emmarcats en el programa FEDER 2014-2020. 

 Impuls del procés d’integració dels centres TECNIO en un nou centre integrat de 
transferència tecnològica de referència. S’ha aprovat destinar 30 milions d’euros a Eurecat 
per impulsar aquest centre, que serà referent de la política de transferència tecnològica de 
Catalunya.  

 3a convocatòria del Pla Doctorats industrials i impuls de nous programes d’Indústria del 
Coneixement. 

 S’ha creat el Clúster de Biomassa, format per una quarantena d’empreses. 
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 S’ha avançat en el Disseny de la nova Agència del Medi Ambient i del Territori i s’ha seguit 
amb l’impuls de la T-Mobilitat. 

 

3. PLA PER A LA LLUITA CONTRA LA POBRESA I PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL 

El Govern treballa amb els acords presos en el Ple del Parlament (12 de març de 2014) i aposta per 
una major coordinació amb les institucions i agents per abordar les diferents problemàtiques 
existents i garantir la inclusió social de les persones que es troben en una situació més vulnerable. 

 S’han complert el 77% dels acords presos en el marc del Ple contra la Pobresa al Parlament 
de Catalunya i s’ha aprovat un nou pla d’acció per al 2015-2016 amb un pressupost de  
1.066 milions d’euros. 

 S’ha incrementat en 12 milions d’euros el pressupost per a la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI) fins als 185 milions d’euros, la xifra més elevada de la història de la prestació. Un 
major pressupost que permetrà poder arribar a més persones (28.500 titulars). 

 

4. PLA DE SUPORT A LES FAMÍLIES I MESURES PER REFORÇAR L’ESTAT DEL BENESTAR: SALUT, 
BENESTAR SOCIAL I HABITATGE 

El Govern consolida les mesures que s’han desenvolupant en aquest àmbit i que tenen una 
incidència directa en el benestar i la protecció de les persones i les famílies. 

 

Infància i famílies: 

 S’han incrementat en un 10,5% el nombre de les places destinades al programa de 
vacances en família 2015. 

 S’està treballant en una nova llei de suport a les famílies i s’ha aprovat el 
desenvolupament d’un pla per a la infància i l’adolescència, amb més de 668 milions 
d’euros per al 2015. 

 

Salut: 

 A Catalunya s’ha garantit la cobertura sanitària a tota la població resident. A més, 
CatSalut i la Creu Roja han signat un conveni per facilitar l’accés a la targeta sanitària als 
residents a Catalunya sense empadronament i en situació de vulnerabilitat. 

 S’ha millorat la gestió de les llistes d’espera: es redueix el temps d’espera (el 2014 un 12 
% respecte el 2013). El 2015 s’ha incorporat el criteri clínic en la priorització de les llistes 
d’espera com ara la gravetat de la malaltia i les seves repercussions en la qualitat de vida 
dels pacients, els riscos associats a la demora i l’efectivitat clínica. 

 S’han ampliat a 27 les operacions amb temps d’espera garantit. 

 S’ha abordat el tractament de l’hepatitis C, en els primers mesos de l’any s’hi han 
destinat 44,5 milions d’euros. 
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Habitatge:  

 Més beneficiaris en els programes socials d’habitatge: de 25.500 famílies el 2013 a les 
40.000 previstes a finals del 2015. 

 S’han convocat nous ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial.  

 S’ha constituït el Fons d’habitatges de lloguer social amb 24.905 pisos per a famílies en 
situació de vulnerabilitat. 

 

Gent gran:  

 Accions de suport a la gent gran: s’ha creat el torn ofici específic per a la gent gran i una 
nova línia d’ajuts per fer obres de condicionament dels habitatges. 

 

5. APOSTA PER L’ENSENYAMENT I LA CULTURA, PILARS D’UN PAÍS COHESIONAT 

L’educació i la cultura són fonamentals per garantir la cohesió social i oferir oportunitats de 
present i de futur a les persones. 

 El Govern seguirà defensant el model d’escola catalana i inclusiva en el marc de la Llei 
d’Educació de Catalunya en el proper curs 2015-2016. 

 S’ha aprovat el currículum d’educació primària i està a punt d’aprovar-se el de 
secundària. Els dos nous decrets ordenen els ensenyaments d’aquestes etapes 
educatives i donen pes a l’aprenentatge per competències. 

 Consolidació dels programes de suport a la lectura: programa Lletres a les aules i Lletres 
en viu. 

 S’han inaugurat 14 noves biblioteques durant el primer semestre de l’any. 

 Es manté l’objectiu de destinar 50 milions d’euros al sector empresarial creatiu català. 

 

6. DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON 
GOVERN 

Per garantir bones pràctiques en la gestió pública, cal dotar-se d’eines que facilitin la transparència 
i l’accés a la informació pública. Per això, s’ha creat el Comissionat per a la Transparència que ha 
d’impulsar el desplegament de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

Gràcies a això, s’ha creat un pla estratègic d’aplicació de la llei; s’ha dut a terme l’aprovació del 
decret regulador del registre de grups d’interès i l’impuls de mesures d’organització interna de 
l’Administració; i s’ha constituït la Comissió Interdepartamental de la Transparència de la 
Generalitat de Catalunya. 
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7. IMPULS DE LA LLEI PER A LA NO-DISCRIMINACIÓ 

S’ha impulsat l’elaboració d’un projecte de llei per a la no discriminació i per fer efectiu el dret a 
la igualtat de tracte per raó de religió, ètnia, edat, discapacitat, orientació sexual, etc., que ja ha 
iniciat la seva tramitació en el sí del Govern. 

 

8. PLA EXECUTIU PER A LA PREPARACIÓ DE LES ESTRUCTURES D’ESTAT 

Un dels objectius d’aquest Govern és acabar la legislatura amb un pla executiu per al 
desenvolupament de les estructures d’Estat que el país necessita en el procés de transició 
nacional.  

 Per coordinar aquestes tasques, s’ha creat el Comissionat per a la Transició Nacional, 
que depèn del Departament de la Presidència que està definint conjuntament amb els 
diferents departaments del Govern un Pla executiu en què s’identifiquen les actuacions i 
mesures a implementar per a la constitució d’estructures d’estat. 

 Paral·lelament, s’ha presentat el nou model d’Administració Tributària de Catalunya, 
fruit de la col·laboració de més d’un centenar d’experts, que concreta: 

o El model de governança del sistema fiscal,  

o El model d’organització de l’Administració tributària,  

o El model de gestió cadastral,  

o El model de gestió duanera,  

o El model d’organització de la fiscalitat internacional,  

o El model de relació amb els contribuents, i  

o El model de sistema informàtic aplicat a la gestió tributària. 

 S’han elaborat els treballs preparatoris del nou model de seguretat social catalana. 

 

9. REFORÇ I CONSOLIDACIÓ DE L’ACCIÓ EXTERIOR 

Per garantir el posicionament de Catalunya al món s’ha avançat en aquestes actuacions: 

 Desplegament de la Llei catalana de l’acció exterior i de les relacions amb la UE. 

 S’ha aprovat el Pla estratègic de l’acció exterior 2015-2018 amb 143 actuacions. 

 S’han reforçat les estructures i serveis exteriors de Catalunya: noves delegacions a Àustria 
i Itàlia. Aplicació del programa de suport a l’acció exterior. 

 

10. PLA D’INFRAESTRUCTURES ESTRATÈGIQUES 

Les infraestructures són una peça clau per a la bona marxa del país i cal garantir d’una banda, la 
seva seguretat i, de l’altra, l’assumpció de les plenes competències en la seva gestió perquè siguin 
útils per a la ciutadania, el territori i les empreses. 
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 S’està treballant en un Pla d’Infraestructures estratègiques (aigua, energia, transport, 
logística, mobilitat i telecomunicacions).  

 En el marc dels treballs del Comissionat per a la Transició Nacional s’està valorant quins són 
els procediments per assumir les competències en aquelles infraestructures clau en què la 
Generalitat encara no té plena competència. 
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Balanç de l’agenda legislativa 

 

Lleis 

Durant la X Legislatura, el Govern de la Generalitat ha aprovat 44 projectes de llei. D’aquests, 33 
s’han convertit en llei, amb l’aprovació del Parlament de Catalunya. 10 estan en tràmit parlamentari i 
1, no ha continuat la tramitació parlamentària. 

Actualment, a més, hi ha en tràmit 8 avantprojectes de llei més en el sí del Govern. 

En aquest mateix període, el Govern ha aprovat 53 memòries preliminars d’avantprojectes de llei. 
D’aquestes, 19 han desembocat en l’aprovació d’una llei, 11 en l’aprovació d’un projecte de llei que 
estan en tràmit en el Parlament i 1 que no ha seguit aquesta tramitació. 8 més s’estan tramitant com 
a avantprojectes de llei en el si del Govern. 14 memòries preliminars més, al finalitzar la X Legislatura, 
no han estat originat cap avantprojecte de llei. 

Decrets llei 

D’altra banda, el Govern ha aprovat 21 decrets llei. El Parlament n’ha validat 17, n’ha derogat 3 i el 
darrer aprovat, el juliol de 2015, està dins del termini de validació. S’ha d’assenyalar que 2 d’aquests 
decrets llei el Parlament, a més de validar-los, els està tramitant com a projectes de llei. 

 

Lleis aprovades  

Durant la X Legislatura, fruit dels projectes de llei elaborats pel Govern, el Parlament ha aprovat les 33 
lleis següents: 

2013 

1. Llei 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials 
oneroses de béns immobles. 

 

2014 

2. Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014  

3. Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic  

4. Llei 5/2014, de 8 d’abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya dels 
anys 2013 i 2014  

5. Llei 6/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc.  

6. Llei 8/2014, de 3 de juliol, de fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i 
Empresarials de Catalunya i del Col·legi d’Economistes de Catalunya en el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.  

7. Llei 9/2014, de 31 de juliol, que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes.  
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8. Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera 
produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera 
produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear.  

9. Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.  

10. Llei 14/2014, del 13 de novembre, de modificació de les lleis 22/1985, de creació del Col·legi 
Professional de Periodistes de Catalunya; 12/1998, de creació del Col·legi de Publicitàries i 
Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya; 11/2003, de creació del Col·legi Professional de 
Disseny Gràfic de Catalunya, i 24/2003, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de 
Catalunya.  

11. Llei 15/2014, del 4 de desembre, de l’impost sobre la provisió de continguts per part de 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la 
difusió cultural digital.  

12. Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.  

13. Llei 17/2014, del 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals 
agràries.  

14. Llei 18/2014, del 23 de desembre, de modificació de la Carta Municipal de Barcelona.  

15. Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en 
matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum. 

16. Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de 
l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.  

 

2015 

17. Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 

18. Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives 

19. Llei 4/2015, del 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès. 

20. Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu 
als drets reals. 

21. Llei 6/2015, del 13 de maig, d’harmonització del Codi civil de Catalunya (Projecte de llei de 
modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya, i de modificació 
de la Llei 10/2018, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions). 

22. Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de 
l’esport. 

23. Llei 9/2015, del 12 de juny, de modificació de la Llei 7/2007, de l’Agència Tributària de 
Catalunya, per a l’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència. 

24. Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals. 

25. Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives. 

26. Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya. 
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27. Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes 
tributàries i de la Llei 3/2012. 

28. Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya. 

29. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica. 

30. Llei del voluntariat i de foment de l’associacionisme 

31. Llei de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries 

32. Llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del 
Codi civil de Catalunya. 

33. Llei per la qual es modifica la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. (GV. del 
14.07.15).  

 

Projectes de llei en tràmit parlamentari 

Al finalitzar la X Legislatura, han quedat en tràmit parlamentari 10 projectes de llei prèviament 
aprovats pel Govern.  

1. Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la llei 23/1998, de 
30 de desembre, d’estadística de Catalunya. (GV 21.04.15) 

2. Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior. (GV 21.04.15) 

3. Projecte de llei del sòl d’ús agrari. (GV 17.03.15) 

4. Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a obligacions i els contractes. 
(GV 17.02.15) 

5. Projecte de llei de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals. (GV 
21.10.2014) 

6. Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives. (GV 09.09.14) 

7. Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema. (GV 01.4.14) 

8. Projecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat 
institucional per a afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació. (GV 
11.02.14) 

9. Projecte de llei de governs locals de Catalunya. (GV 30.07.2013) 

10. Projecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. (GV del 21.7.15) 

 

D’altra banda, 2 decrets llei que ha aprovat el Govern, el Parlament a més de validar-los els està 
tramitant com a projectes de llei:  

1. Projecte de llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges 
provinents de processos d’execució hipotecària. (GV 24.03.2015-És el Decret Llei 1/2015, de 24 
de març). 
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2. Projecte de llei de creació del Registre de traductors i intèrprets judicials per a la seva actuació 
davant els òrgans judicials amb seu a Catalunya. (GV 23.12.2014- És el Decret llei 8/2014, de 23 
de desembre). 

 

Projecte de llei que ha aprovat el Govern, però que no ha tirat endavant en el Parlament com a tals 

Només un projecte de llei aprovat pel Govern no ha tirant endavant en el Parlament: 

1. Projecte de llei de mesures en matèria de transparència i accés a la informació pública. (GV del 
2.12.14) 

 

Projectes de llei en tràmit en el Govern 

A l’acabar la X Legislatura resten en tràmit dins del Govern 8 projectes de llei: 

1. Avantprojecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació. 

2. Avantprojecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. 

3. Avantprojecte de llei de ports i transport marítim i fluvial. 

4. Avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires. 

5. Avantprojecte de llei de l’arquitectura. 

6. Avantprojecte de llei de canvi climàtic. 

7. Avantprojecte de llei de l’Acadèmia de Catalunya. 

8. Avantprojecte de llei per la qual es declara d’interès públic i s’aprova el Projecte elBulli 1846. 

 

Memòries preliminars a l’inici de la tramitació de l’avantprojecte de llei corresponent aprovades pel 
Govern durant la X Legislatura 

Durant la X Legislatura el Govern ha aprovat 53 memòries preliminars d’avantprojectes de Llei. 

 

19 han desembocat en l’aprovació d’una llei: 

1. Avantprojecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als 
drets reals. (Llei 5/2015, del 13 de maig) 

2. Avantprojecte de llei de modificació dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya. (Llei 6/2015, del 13 de maig, d’harmonització del Codi civil de Catalunya) 

3. Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat de les activitats, 
instal·lacions i productes industrials. (Llei 9/2014, de 31 de juliol) 

4. Avantprojecte de llei de l’acció i el servei exterior de Catalunya. (Llei 16/2014, del 4 de 
desembre) 

5. Avantprojecte de llei del Protectorat de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat 
pública. (Llei 21/2014, del 29 de desembre) 

6. Avantprojecte de llei de la formació professional. (Llei 10/2015, del 19 de juny) 
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7. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de les professions de 
l’esport. (Llei 7/2015, del 14 de maig) 

8. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, de 8 de novembre, de creació del 
Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, de 5 de novembre, de creació 
del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 24/2003, de 
4 de juliol, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 11/2003, 
de 13 de juny, de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya. (Llei 
14/2014, del 13 de novembre) 

9. Avantprojecte de llei que regula les formes alternatives d’accés a la propietat, i de modificació 
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. (Aprovada pel Parlament el 
23.7.15) 

10. Avantprojecte de llei de reforma parcial de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives. (Llei 
12/2015, del 9 de juliol) 

11. Avantprojecte de llei d’ocupació de Catalunya i del Servei d’Ocupació de Catalunya. (Llei 
13/2015, del 9 de juliol) 

12. Avantprojecte de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de 
serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió 
cultural digital. (Llei 15/2014, del 4 de desembre) 

13. Avantprojecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits. (Llei 14/2015, del 21 de juliol) 

14. Avantprojecte de llei per la qual s’aproven determinades mesures relatives al Fons de 
Cooperació Local de Catalunya 2013 i 2014. (Llei 5/2014, de 8 d’abril) 

15. Avantprojecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de 
Catalunya. (Llei aprovada el 22 de juliol 2015) 

16. Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials de titulats mercantils i empresarials de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis Oficials de Titulats Mercantils i 
Empresarials de Catalunya i del Col·legi d’Economistes de Catalunya en el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. (Llei 8/2014, de 3 de juliol) 

17. Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya. (Llei 16/2015, del 21 de juliol) 

18. Avantprojecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. (Llei 
15/2015, del 21 de juliol) 

19. Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries (Llei 
17/2014, del 23 de desembre) 

 

11 han desembocat en aprovació d’un projecte de llei per part del Govern i estan en tràmit 
parlamentari: 

1. Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya.  

2. Avantprojecte de llei del sòl agrari. 

3. Avantprojecte de llei per a la transparència i sostenibilitat del sector de la comunicació.  

4. Avantprojecte de llei d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.  

5. Avantprojecte de llei de llei de creació de determinats impostos mediambientals.  
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6. Avantprojecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives.  

7. Avantprojecte de llei de la Catalunya exterior (Projecte de llei de la comunitat catalana a 
l’exterior) 

8. Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 
23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya. 

9. Avantprojecte de la primera llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a obligacions i 
contractes.  

10. Avantprojecte de llei per la qual es modifica la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i 
documents.   

11. Avantprojecte de llei de la direcció pública professional de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic. (GV del 21.7.15)  

 

1 ha desembocat en aprovació d’un projecte de llei per part del Govern però no ha seguit el  tràmit 
parlamentari corresponent per esdevenir llei: 

1. Avantprojecte de llei de mesures en matèria de transparència i accés a la informació pública 
(memòria aprovada el 25.11.14, projecte de llei aprovat pel  GV del 2.12.14 però no consta en 
tràmit parlamentari) 

 

8 estan seguint la tramitació d’avantprojecte de llei en el sí del Govern 

1. Avantprojecte de llei per a la no discriminació. 

2. Avantprojecte de llei de creació de l’organisme encarregat de la gestió de la ciberseguretat  

3. Avantprojecte de llei de ports i transports marítims i fluvials  

4. Avantprojecte de llei reguladora de l’activitat de comerç, serveis i fires.  

5. Avantprojecte de llei de l’arquitectura 

6. l'avantprojecte de llei de canvi climàtic de Catalunya 

7. Avantprojecte de llei de l’Acadèmia de Catalunya.  

8. Avantprojecte de llei de declaració d’interès públic i d’aprovació del projecte Bulli Foundation.  

 

14 resten pendent d’iniciar la tramitació com a avantprojecte de llei en el sí del Govern 

1. Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya. 

2. Avantprojecte de llei de finances locals de Catalunya. 

3. Avantprojecte de llei de la funció inspectora i de control, i del procediment i règim sancionador 
en matèria d’agricultura i ramaderia. 

4. Avantprojecte de llei de mesures en matèries d’horaris comercials i determinades activitats de 
promoció. 

5. Avantprojecte de llei marc de la protecció social de Catalunya. 

6. Avantprojecte de llei de prevenció, control i qualitat ambiental. 



 

 

 

 

 

Aixecar Catalunya – Balanç de legislatura 40 

7. Avantprojecte de llei d’organització i de funcionament de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i del seu sector públic. 

8. Avantprojecte de llei de mesures d’ordenació de l’ocupació pública. 

9. Avantprojecte de llei de suport a les famílies. 

10. Avantprojecte de llei de protecció de la seguretat de l’espai públic. 

11. Avantprojecte de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural. 

12. Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral català.  

13. Avantprojecte de llei de desenvolupament rural. 

14. Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Catalunya i d’Enginyers Tècnics i Perits de Telecomunicació de Catalunya en el Col·legi 
Professional de les Enginyeries Tècniques en Informàtica i de Telecomunicacions de Catalunya  

 

Decrets llei aprovats pel Govern 

El Govern ha aprovat els 21 decrets llei següents, del quals, el Parlament n’ha validat 17, n’ha 
derogat 3. L’últim (1) està dins del termini de validació per part del Parlament: 

 

2012 

1. Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit. 
(Aprovat pel GV del 18.12.12. Validat i tramitat al Parlament com a projecte de llei. El 
Parlament va aprovar la Llei 4/2014, de 4 d'abril, de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit). 

2. Decret llei 6/2012, de 27 de desembre, de modificació de la disposició addicional tercera de la 
Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. 
(Validat pel Parlament el 23.01.13) 

3. Decret llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten 
l’impost sobre el patrimoni. (Validat pel Parlament el 24.01.13) 

4. Decret llei 8/2012, de 27 de desembre, de modificació de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del 
llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. (Validat pel Parlament el 
24.01.13) 

 

2013 

5. Decret 1/2013, de 22 de gener, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga 
pressupostària. (Validat. 13.02.13) 

6. Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal dels personal al servei de l’Administració de la Generalitat, 
del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. (Validat pel Parlament el 
10.04.13) 

7. Decret llei 3/2013, del 25 de juny, sobre el règim de millores de la prestació econòmica 
d’incapacitat temporal del personal funcionari al servei de l’Administració de justícia a 
Catalunya. (Validat. Ple de 17.07.13) 
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8. Decret llei 4/2013, de 22 d’octubre, pel qual s’autoritza l’Institut Català de Finances a constituir 
una societat anònima perquè actuï com a entitat de crèdit i es modifiquen determinats 
preceptes del Text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2002, de 24 de desembre. (Derogat. Publicació de la derogació en el BOPC de 20.01.14) 

9. Decret llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures de racionalització i simplificació de 
l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya.  (Derogat. Publicació de la 
derogació al BOPC de 20.01.14) 

10. Decret llei 6/2013, de 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya. (Validat pel Parlament el 22.01.14) 

 

2014 

11. Decret llei 1/2014, de 3 de juny, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny. 
(Validat pel Parlament el 25.06.14) 

12. Decret llei 2/2014, de 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. (Validat pel Parlament el 10.07.14) 

13. Decret llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual s’estableixen mesures urgents per a l’aplicació a 
Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local. (Derogat. Publicació de la derogació en el BOPC de 04.08.14) 

14. Decret llei 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per adaptar els 
convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l'Administració de la 
Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local. (Validat pel 
Parlament el 26.8.2014). 

15. Decret llei 5/2014, del 9 de desembre, de segona modificació de la disposició addicional 
tercera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
normativa. (Validat pel Parlament el 17.12.14) 

16. Decret llei 6/2014, de 23 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga 
pressupostària. (Validat pel Parlament el 21.1.2015) 

17. Decret llei 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroga la lletra b) de l’apartat 3 i el segon 
paràgraf de l’apartat 4 de l’article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació 
dels equipaments comercials. (Validat pel Parlament el 21.1.15). 

18. Decret llei 8/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea el Registre de traductors i intèrprets 
judicials per a la seva actuació davant els òrgans judicials amb seu a Catalunya. (Validat per 
Parlament el 21.1.15). 

19. Decret llei 9/2014, del 30 de desembre, de mesures urgents en matèria de despeses de 
personal. (Validat pel Parlament el 21.1.15). 

 

2015  

20. Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització 
dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. (Validat pel Parlament el 
30.04.15) 
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21. Decret llei 2/2015, de 28 de juliol, pel qual es modifica parcialment el Text refós de la Llei de 
l’Institut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre. 

 


