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Lluita per l’èxit escolar i una formació professional de prestigi

Ajuts amb impacte social

Plans acordats i de consens

Transparència i regeneració democràtica 

Avenç en la creació d’ocupació

Un sistema sanitari sostenible i de qualitat

Evolució de la despesa social

Dret social a l’habitatge



Una administració àgil, eficaç i amb menys costos per al ciutadà

Un sistema universitari i de recerca, altament competitiu i internacionalitzat

El sector cultural generador d’ocupació i dinamitzador del país

Un país connectat i en xarxa

Una economia oberta al món i atractiva: el nostre món és el món

Un país amb més seguretat i millor justícia

Desenvolupament rural i sostenibilitat ambiental
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JA ES CREA OCUPACIÓ I L’ATUR CAU D’UNA MANERA CONSTANT DES DE FA 24 MESOS

Des del 2013 es 
crea ocupació (EPA)

L’ocupació acumula 7 
trimestres de creixement 

i l’atur 8 de reducció. 

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.

A Espanya, Catalunya ha 
liderat el descens de l’atur el 
juny amb 59.267 persones.

Millor comportament 
que a Espanya

L’atur es redueix amb més 
intensitat a Catalunya, 
amb un 10,4% menys 

d’aturats que a la 
resta de l’Estat, 

amb un descens més 
moderat del 7,4%.

Més persones 
afiliades

El nombre de persones 
afiliades a la seguretat 

social s’ha incrementat en 
un 1,88% en els darrers 3 

anys i es recupera el llindar 
dels 3 milions de persones  

afiliades (3.055.926).

Més contractació 
laboral

La contractació laboral 
ha crescut en un 28% 

respecte el 2010.
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Més professors
S’ha augmentat la plantilla de docents en 800 

més per al nou curs escolar i es preveu per 
al nou curs 2015-16 ampliar amb 800 més.

Més graduació
La taxa de graduació de l’ESO 

ha passat de 81% el curs 2009-10 
a 87% el curs 2013-14.

Més matriculats d’FP 
Entre els cursos 2009-10 i 2014-15 s’han incrementat 

un 38% les persones matriculades en FP. 

Assolim els estàndards europeus: 
60% batxillerat – 40% FP.

Menys abandonament
S’ha reduït 10 punts la taxa d’abandonament 

escolar prematur: del 28% el 2010 al 18% el 
2015. És el primer cop que baixa del 20%.

Més FP Dual
Hem multiplicat per 6 el nombre d’alumnes d’FP dual 

en només 3 cursos amb la participació de 645 empreses i entitats 
i 122 centres educatius implicats.

Un 40% dels alumnes d’FP dual es queden a l’empresa 
un cop acabats els estudis (dades setembre 2014).

Més llengües estrangeres
Un 55% dels centres educatius de primària i secundària 
han impartit continguts curriculars en diferents llengües 

estrangeres, 13 punts més que el curs anterior.

LLUITA PER L’ÈXIT ESCOLAR 

FORMACIÓ PROFESSIONAL DE PRESTIGI 

Més facilitat per trobar feina 
El 41% de graduats en ensenyaments professionals 
troba feina entre 6 i 9 mesos després de graduar-se. 

La taxa d’atur d’aquests graduats és inferior al 
total de la taxa d’atur a Catalunya i molt inferior 

a l’atur dels joves entre 16 i 24 anys.

FP
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Programes pràctics

Pla d’atenció a la cronicitat, que ha permès reduir en 2 anys 
un 6,5% els ingressos hospitalaris d’aquests pacients. 
 

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

La satisfacció dels usuaris es manté amb una valoració de 
notable (8,5) i millora respecte els dos darrers anys. 

Han disminuït les reclamacions de tracte en 
més d’un 40% en el període 2011-15

Programes de transplantaments: el 2014 es va assolir el rècord de transplantaments (918).
 

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

Codi Ictus: tenim una de les taxes de reperfussió (desobstrucció de la artèria ocluïda) 
entre les més elevades d’Europa.

1
4

2 5

3

Els usuaris del sistema 
ho valoren positivament

Reducció de les 
llistes d’espera

S’han recuperat i millorat 
els nivells de l’any 2010.

S’ha disminuït un 12% els pacients 
en llista d’espera global i un 24% pels 

procediments quirúrgics garantits. 

El 93% dels pacients en llista d’espera 
per procediments garantits tenen un 
temps d’espera inferior a 6 mesos. 

Més pes en el pressupost 
El pes del pressupost en Salut s’ha incrementat 4 punts  

entre el 2010 i el 2013, 2014 i 2015 

Un 53% més d’activitat 
quirúrgica

6 de cada 10 intervencions 
quirúrgiques programades 

són de cirurgia major 
ambulatòria.

Hemodinàmica 
24 hores

Per primer cop, hem implantat 
l’hemodinàmica 24 hores 
a totes les demarcacions. 

El 2010 només s’obria 8 hores.
2010   2011    2012     2013       2014        2015

36%

38 % 38%

40% 40 % 40 %
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Més pressupost i beneficiaris de 
la Renda Mínima d’Inserció (RMI)
S’ha incrementat en un 42,3% el pressupost de la RMI, 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. 

AJUTS PER A LA LLEI 
DE DEPENDÈNCIA

Import destinat a beques menjador (M€) Beneficiaris de beques menjador

Usuaris Estat Generalitat

Finançament de la Llei de dependència

La Generalitat ha passat d’aportar 241M€ al 2008 a 909M€ al 2014

2008         2012          2013            2014
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35

Més beques menjador 
S’ha incrementat l’import i els beneficiaris.

La Generalitat ha passat d’aportar 241M€ al 2008 a 909 M€ al 2014

Estat Generalitat

Finançament públic de la Llei de dependència

100%

50%

0%
% D’acord 
amb la Llei

Realitat
2008

66%
50%

79% 83% 83%

34%
50%

21% 17% 17%

Realitat
2012

Realitat
2013

Realitat
2014

L’Estat aporta el 17% i hauria d’aportar el 50%
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Reconeixement de 
l’Organització Mundial 
de la Salut a dos plans: 

Pla interdepartamental 
de salut pública (PINSAP)

Prevenir millor que curar: 
promoure la dieta saludable, 
activitat física, reducció de 

consum de tabac,... 

Pla Interdepartamental d’Acció 
i Interacció Social i Sanitària

El model català d’atenció social 
i sanitària garanteix una atenció 

integrada i centrada 
en la persona.

Pacte per a la Infància 
a Catalunya

Signat per 70 agents institucionals, 
polítics, econòmics i socials.

Entre els seus fruits:
Pla d’atenció integral a la infància i 
l’adolescència 2015-18.
Taula Nacional de la Infància.

Pla pel dret 
a l’habitatge 

Més de 500 milions d’euros 
a polítiques socials i econòmiques 
que beneficiaran 250.000 famílies.

Acord pel Diàleg 
Social Permanent

Acordat el març de 2014 
entre el Govern i els agents 
econòmics i socials.

Incorpora dos plans de xoc de mesures 
urgents, amb un elevat grau d’execució, 
i 200 mesures a mig i llar termini.

Pla Integral d’atenció a les persones 
amb trastorn mental i addicions

S’ha acordat amb el sector una 
priorització d’actuacions pel 2014-16 
que centra els esforços en aquest 
col·lectiu i les seves famílies.

Pla de Suport al 
Tercer Sector Social

Acordat amb la Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social, que agrupa 
33 federacions d’entitats socials.

Balanç positiu després de 3 anys d’aplicació.

Pla de lluita contra la pobresa 
i per la inclusió social 2015-16

175 actuacions i més 
de 1.000 milions d’euros 
per a l’any 2015.
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Índex de transparència de 
les comunitats autònomes 

(INCAU)
Transparency Internacional Espanya

Oficina de Supervisió 
i Avaluació de la 

Contractació Pública

Creada el 2011 
per garantir la 

transparència en la 
contractació pública.

Tota la informació 
sobre contractació

 a l’abast

Des del 2011, es 
publiquen totes les 
adjudicacions de 

contractes públics i 
des del 2013 totes 
les modificacions 

contractuals. 

Portal de la 
transparència

En un sol punt tota 
la informació de 
l’administració:
Sous i dietes, 
contractació, 
organismes, 

pressupostos,...

Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern

Una llei més ambiciosa 
que l’espanyola

100 / 100

>82,5
2010

100
2014

1a posició Estat espanyol

La Comissió 
Europea reconeix 

l’Oficina de Supervisió 
i Avaluació de la 

Contractació Pública 
com un exemple de 

bona pràctica
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Les partides socials han estat prioritàries 
han arribat al 71,2% del pressupost, 
3,4 punts més que el 2010.

Evolució del pes de la despesa social 
respecte de la despesa total (M€)

74%

72%

70%

68%

66%

64%

62%

60%
2010       2014        2015

67
,8

% 71
,2

%

71
,2

%



Més ajuts per 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’han donat 79.700 ajuts. 
Per aquest 2015 s’espera arribar 
als 40.000, el doble que al 2012.

2012     2013        2014         2015
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Impost sobre els pisos buits 
de les entitats financeres

Afectarà com a mínim 15.000 pisos 
en mans d’entitats financeres en 

els 70 municipis amb major 
demanda d’habitatge.

Reducció dels preus 
del lloguer

De 244 a 212 
euros al mes.

-25%

S’ha passat de 3.264 pisos buits 
el 2011 a 476 el 2015, els pisos 

buits restants estan ubicats en 
zones sense demanda.

2011 2015

3.264 
habitatges buits

476 
habitatges buits

Catalunya és el territori de l’Estat que destina més recursos propis a programes socials d’habitatge

Pla de xoc per reduir
els pisos buits



La despesa 
mitjana diària es 

va situar l’any 2014 
en 120 euros, un 
22,5% més que 

el 2010.

Per primer cop 
es van superar els 

15.000 M€ 
de despesa, 

un 44,7% més 
que el 2010.
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Des del 2008 es ven més a la resta del món 
que al mercat espanyol

Rècord de turisme i despesa estrangera

Rècord d’empreses
exportadores

Les empreses exportadores 
regulars han crescut un 21% 
entre 2011 i 2014

Rècord 
d’exportacions per 
4t any consecutiu

Catalunya es situa a la 7a. posició 
de la UE en exportacions per 

càpita. S’exporta el 25% 
de tot l’estat.

L’any 2014 
Catalunya va rebre 
16,8 milions de 

turistes estrangers, 
un 27,8% més que 

l’any 2010.

61,1% 39,9 %

Vendes
al món

Vendes a 
Espanya

2014

2008         2009         2010         2011         2012         2013         2014

15.946 M
€

-4,6 %2008
2011 +21%2011

2014

Lideratge 
en inversió 
estrangera
Segons FDi Markets, Catalunya va ser la regió 
de l’Europa continental que va crear més llocs 
de treball per projectes d’inversió estrangera. 
103 nous projectes que van suposar 1.892 M€ 
i 6.548 llocs de treball.
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Amb un 1,5% de població europea, Catalunya ha captat el 3,8% 
dels ajuts del Consell Europeu de Recerca (2007-14); 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 és un territori 
líder europeu en excel·lència

% de Catalunya en el marc europeu

* Dada relativa a l’Espai Europeu de Recerca, àmbit del Programa i no de la UE.

Captació de 
recursos en 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.

x28

52 %

110
M€

Població (Cat/UE)

Fons 7M (2997/2013) *

Publicacions (2010)

Ajuts ERC (2007-2014)

Millors universitats de menys de 50 anys 
(QS) % al Rànquing 2014 * 

1,5%

0 %

2,2 %

3,0 %

3,8 %

15,0 %
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Més 
seguretat

Catalunya ha registrat 
un descens del 10 % 

de fets penals respecte 
el 2010 i consolida la 

tendència a la baixa dels 
darrers quatre anys.

2014, el millor any 
de la història del CIRE 
pel que fa a ocupació

En complir 25 anys de vida, 
el Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció assoleix 

una mitjana de persones 
ocupades de 4.011 

persones ocupades, la 
millor xifra fins al moment.

Assistència 
jurídica gratuïta

Catalunya és el territori 
de l’Estat que més 

destina a assistència 
jurídica gratuïta.

Menys reincidència 
penitenciària

La taxa de reincidència 
penitenciària s’ha reduït 

en 10 punts des del 2008: 
s’ha passat del 40,3% 
al 30,2%, que a més, 

representa la taxa més 
baixa des del 1992.

Menys sinistralitat 
a les carreteres

Les víctimes mortals en accidents 
de trànsit a les carreteres catalanes 
ha caigut un 43% respecte el 2014.

L’any 2014 hi ha hagut 30 víctimes 
mortals menys a les carreteres 

catalanes respecte al 2013, 
un 17,6% menys. 

5è
Catalunya va ser el 5è 
país d’Europa amb menys 
sinistralitat viària al 2013

10%
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Indústries culturals i creatives
Agrupen més de 10.000 empreses, més de 90.000 treballadors i facturen més de 17.500 milions d’euros.

Més recursos pel sector cultural
Impost als operadors de comunicacions electròniques per aportar uns 20 M€ anuals més per al foment de l’audiovisual.

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%. 

El català, llengua amb amplitud universal 
Més de 10 milions de persones el parlen. Les marques digitals globals aposten pel català per atraure usuaris. 
El català és una de les llengües del món amb més continguts a Internet.

Associacionanisme i cultura popular
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.

Catalunya, país de festivals
360 festivals de música arreu del país, alguns d’ells considerats els millors del món (Primavera Sound, Sònar...).

Any de les biblioteques
71 noves biblioteques en 4 anys. El 93,5% de la població té un servei de biblioteca al seu municipi.

20M€



Test 
de pimes

Implantat el 2014, ha permès introduir 
mesures més flexibles per a les 

empreses en el 65% de les 
normes analitzades.
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Aprimament del sector públic Menys alts càrrecs i menys personal eventual

Es redueix en més d’un 16% el nombre d’alts càrrecs a la Generalitat de Catalunya 
des de 2010 i gairebé un 35% el nombre de personal eventual 

Alts 
càrrecs

Personal
eventual2010 2010

197 208
2014

2014

164 136

 12 Departaments
-20 % (en comparació amb la VIII legislatura)

 190 Entitats de sector públic
-30,4 % (en comparació amb la VIII legislatura)

Lleis 
Òmnibus

5 lleis que modifiquen 87 lleis, en deroguen 6 i 
23 parcialment per a la promoció de l’activitat 

econòmica, la simplificació normativa i 
la reestructuració del sector públic.

Llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals 

de Catalunya i d’impuls de l’activitat
Pot beneficiar 53.700 nous negocis l’any i 

suposa un estalvi de 68,4 milions d’euros.

Pla de Finestreta Única 
Empresarial 2011-14

80 tràmits menys.
410 tràmits més simples.

334 nous tràmits a la carta 
de serveis.
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Tarifes reduïdes 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.

Els títols socials 
o bonificats ja són 

1 de cada 4.  

Rodalies de 
Tarragona i Girona

En servei des de 
març de 2014.

Més de 
631.000 usuaris.

Més integració 
tarifària

T-Mobilitat, en marxa.

El sistema tarifari de 
Barcelona queda format 

per 346 municipis 
i 5,7 milions de 

persones, després de 
la incorporació d’Osona.

Descomptes a 
les vies d’alta 

capacitat

Als peatges de la C-32 
al Maresme i al Garraf 

i a la C-16 entre 
Terrassa 

i Manresa.

Rècord de 
viatgers a 

l’aeroport de 
Barcelona-El Prat

37,6 milions de 
passatgers el 2014, 

un 28,8% més 
que el 2010.

3.078.781 
passatgers 

intercontinentals 
el 2014, un 11% més 

que el 2013.

Tràfic al Port de 
Barcelona

El 2014 van créixer 
tots els segments 

de càrrega. 

El tràfic total va 
augmentar un 
9%, dels quals 

l’exportació manté 
un creixement anual 

sostingut des de 
2012 d’entre el 8 

i el 10%.

80%
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Menys 
generació de 

residus

En 4 anys s’ha reduït 
d’1,53 kg/hab/dia el 

2010 a 1,33 kg/hab/dia 
el 2014.

Aquestes dades 
ens situen a xifres 

de l’any 1997 i és un 
valor molt similar al 

de la mitjana europea 
(1,32 kg/hab i dia). 

Més 
recollida 
selectiva

Fa 20 anys era l’1,4% 
del total dels residus 

municipals. 
Ara supera el 30%. 

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%.

Nou rècord de 
disminució del 

consum d’aigua 

S’ha reduït un 6% 
el consum d’aigua a 

Catalunya des 
del 2010.

El consum a l’AMB 
s’acosta als recomanats 

per l’OMS.

Pla de 
desenvolupament 

rural

Catalunya es troba 
entre les comunitats 

autònomes amb major 
grau d’execució, el 

94,71% dels 942,5 M€ 
programats.

Més 
superfície 
de regadiu

Del 2011 al 2014 
hi ha més de 
10.000 ha de 

nous regadius 
i s’han millorat 

més de 8.000 ha 
d’existents.

Joves 
agricultors

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.


