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1. PRESSUPOSTOS 2015 DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA
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Es manté el nivell de despesa del 2014

Es recupera la paga extra dels treballadors públics i la 
jornada completa i retribució dels interins

Es protegeix la despesa social que continua sent una 
prioritat dels pressupostos 2015, que mantenen el pes 
de la despesa social en el 71,2 %



PRESSUPOSTOS 2015 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DESPESA NO FINANCERA A CÀRREC DE RECURSOS GENERALS (en termes 
SEC) PER DEPARTAMENTS
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Secció Pressupostària
Pressupost 

2014
Pressupost 

2015 

M€ M€ M€ % M€ % M€ %
Presidència 403,2 415,0 11,8 2,9 16,3 4,0 ‐4,4 ‐1,1
Governació i Relacions Institucionals 237,2 240,2 3,0 1,3 2,3 1,0 0,7 0,3
Economia i Coneixement 1.032,6 1.085,8 53,3 5,2 55,5 5,4 ‐2,3 ‐0,2
Ensenyament 4.147,4 4.432,5 285,0 6,9 268,6 6,5 16,4 0,4
Salut 8.216,2 8.342,1 125,9 1,5 126,2 1,5 ‐0,3 0,0
Interior 1.110,6 1.160,9 50,3 4,5 58,5 5,3 ‐8,2 ‐0,7
Territori i Sostenibilitat 1.368,6 1.619,4 250,9 18,3 16,3 1,2 234,5 17,1
Cultura 215,7 228,7 13,0 6,0 5,6 2,6 7,4 3,4
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 278,8 280,9 2,1 0,7 6,7 2,4 ‐4,6 ‐1,7
Benestar Social i Família 1.630,5 1.803,8 173,3 10,6 10,8 0,7 162,6 10,0
Empresa i Ocupació 527,1 652,9 125,8 23,9 12,4 2,3 113,4 21,5
Justícia 799,6 815,7 16,1 2,0 26,1 3,3 ‐10,0 ‐1,2
Subtotal departaments 19.967,4 21.077,9 1.110,5 5,6 605,3 3,0 505,2 2,5
Fons de contingència 45,0 200,0 155,0 344,4 0,0 0,0 155,0 344,4
Fons departamentals transversals 283,1 319,4 36,3 12,8 0,0 0,0 36,3 12,8
Subtotals departaments i fons transversals 20.295,5 21.597,3 1.301,8 6,4 605,3 3,0 696,6 3,4
Òrgans superiors 77,2 79,7 2,4 3,2 1,7 2,2 0,7 0,9
Deute (interessos) 2.077,0 1.713,2 ‐363,8 ‐17,5 0,0 0,0 ‐363,8 ‐17,5
Total 22.449,7 23.390,2 940,5 4,2 607,0 2,7 333,5 1,5
Total (sense interessos) 20.372,7 21.677,0 1.304,3 6,4 607,0 3,0 697,3 3,4
Total (sense impacte integració ICASS) 22.449,7 23.238,0 788,3 3,5 607,0 2,7 181,3 0,8

Var. 2015/ 2014
Var. Desp. 
personal 

Var. Resta



PRESSUPOSTOS 2015 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PRIORITAT DE LA DESPESA SOCIAL
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Pressupost Pressupost
2014 2015

Departament d'ensenyament 4.147,4 4.432,5
Departament de Salut 8.216,2 8.342,1
Departament de Benestar Social i Família 1.630,5 1.803,8
Renda mínima d'inseció 173,0 173,0
Suport a famílies en materia d'ahabitatge 78,6 84,1

Total despesa social 14.245,7 14.835,5

Total despesa social (neutralitzada canvi CTTI) 14.209,8 14.835,5

Total Departaments 19.967,4 21.077,9

Total Departaments sense increments compromisos TES 19.967,4 20.843,4

% Despesa  social (neutralitzada canvi CTTI) sobre total departaments 71,2% 70,4%

% Despesa  social (neutralitzada canvi CTTI)  sobre total departaments sense 
increments compromisos TES 71,2% 71,2%



2. PRIORITATS DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR 
SOCIAL I FAMÍLIA
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Línies estratègiques prioritàries d’actuació

Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa i l’exclusió social.
Afavorir la promoció de l’autonomia personal i donar suport a les persones en situació de dependència i 
a les persones amb discapacitat.
Enfortir les polítiques de suport a la família.
Garantir les polítiques de prevenció, atenció i protecció a la infància i l’adolescència.
Promoure la integració de les persones nouvingudes.
Millorar les oportunitats dels joves.
Treballar per avançar en la igualtat d’oportunitats de les dones.
Fomentar el civisme, el voluntariat i el suport al tercer sector social.
Direcció i planificació estratègica en la millora de l’eficiència dels serveis públics



3. PRESSUPOST DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL  
I FAMÍLIA 
FINANÇAMENT PRESSUPOST 2014-2015

7

Pressupost 
2014

Avantprojecte 
2015 %

Finançament amb recursos generals (1 a 7) 1.625,66 1.651,11 1,6%

Ingressos per prestació de serveis 152,22

Resultat no financer entitats adscrites 4,85 0,53 -89,2%

1.630,50 1.803,85 10,6%

Finançament amb recursos generals (8 a 9) 0,66 0,75 13,6%

Finançament finalista 193,95 194,90 0,5%

Ingressos propis entitats adscrites 153,50 13,22 -91,4%

Total consolidat 1.978,62 2.012,72 1,7%



EVOLUCIÓ FINANÇAMENT FINALISTA ESTAT 2010-
2015
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-91,78%

Prestació bàsica serveis socials -71,64% Maltractament infantil -100,00%
Intervenció social integral poble gitano -61,48% Pla d'acció per a persones amb discapacitats -100,00%
Assistència víctimes violència gènere -15,31% Dependència - Nivell acordat -100,00%
Pla Nacional Drogues -60,29% Fons d'acollida i integració d'immigrants -100,00%
Gestió de pensions no contributives -95,43% Menors immigrants no acompanyats -100,00%

No inclou el mínim garantit derivat de l’aplicació de la Llei 39/2006.



4. PRESSUPOST PER UNITATS
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Pressupost 
2014

Avantprojecte 
2015 %

Gabinet de la Consellera i Secretaria General 114,97 182,90 59,1%

Secretaria de Família 16,25 18,71 15,1%

DG d'Atenció a la Infància i l'Adolescència 182,37 187,70 2,9%

DG per a la Immigració 9,07 9,07 0,0%

DG de Joventut 11,58 11,58 0,0%

DG d'Acció Cívica i Comunitària 26,49 26,95 1,7%

Secretaria d'Inclusió Social i Promoció de  l'Autonomia Personal 1.580,52 1.538,38 -2,7%

Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció 13,84 13,86 0,1%

Institut Català de les Dones 7,45 7,51 0,8%

Agència Catalana de la Joventut 16,08 16,06 -0,1%

Total consolidat 1.978,62 2.012,72 1,7%



5. PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
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Pressupost 
2014

Avantprojecte 
2015 %

Capítol 1 Remuneracions del personal 148,57 157,87 6,3%

Capítol 2 Despeses corrents de béns i serveis 735,27 803,36 9,3%

Capítol 3 Despeses financeres 0,11 0,11 0,0%

Capítol 4 Transferències corrents 1.076,68 1.033,82 -4,0%

Capítol 6 Inversions reals 15,89 15,50 -2,5%

Capítol 7 Transferències de capital 1,19 1,32 11,1%

Capítol 8 Variació d'actius financers 0,91 0,75 -16,8%

1.978,62 2.012,72 1,7%



6. PRESSUPOST PER PROGRAMES
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Pressupost 
2014

Avantprojecte 
2015 %

121 Direcció i administració generals 113,71 112,16 -1,4%

313 Suport a la família 16,25 18,71 15,1%

314 Atenció a la immigració 9,07 9,07 0,0%

315 Promoció de l'autonomia personal 1.396,87 1.421,65 1,8%

316 Atenció a les persones amb discapacitat 5,08 5,08 0,0%

317 Inclusió social i lluita contra la pobresa 192,47 196,81 2,3%

318 Atenció a la infància i l'adolescència 183,58 187,14 1,9%

321 Polítiques de joventut 27,66 27,65 -0,1%

322 Polítiques de dones 7,45 7,51 0,8%

323 Acció cívica i voluntariat 26,49 26,95 1,7%

1.978,62 2.012,72 1,7%



PRESSUPOST PER PROGRAMES I TIPUS DE 
DESPESA
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7.- OBJECTIUS DEPARTAMENTALS
Pla de Govern 2013-2016

Eix 2 del Pla de Govern 2013-2016: Cohesió social i serveis d'interès públic

Objectius departamentals 2013-2016:

1. Enfortir les polítiques de suport a la família, com a estructura social bàsica, amb la 
finalitat de millorar la seva qualitat de vida i contribuir a construir una societat més 
cohesionada.

2. Promoure l'autonomia personal i donar suport a les persones en situació de dependència 
i altres situacions de vulnerabilitat per tal de potenciar la seva qualitat de vida i la seva 
integració social.

3. Potenciar les polítiques d'integració social per a les persones amb discapacitat amb 
l'objectiu d'afavorir la seva autonomia, benestar i inclusió social.

4. Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa per avançar cap a una Catalunya 
integradora i amb igualtat d’oportunitats.

5. Millorar les polítiques de prevenció, atenció i protecció a la infància i l'adolescència amb 
l'objectiu de contribuir al seu desenvolupament integral.
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Pla de Govern i Pla Departamental 2013-2016
Departament de Benestar Social i Família 

6. Fomentar el civisme, el voluntariat i el suport al tercer sector amb la finalitat d'afermar la 
confiança en la societat i les seves iniciatives.

7. Promoure la integració de les persones nouvingudes, amb drets i deures, per avançar 
cap a una societat més cohesionada. 

8. Impulsar les polítiques de joventut per tal d'afavorir la realització dels projectes de vida 
de les persones joves, la seva emancipació i el seu apoderament com a agents actius de 
la societat.

9. Desenvolupar les polítiques de dones per tal de contribuir a la consecució dels canvis 
necessaris que permetin que dones i homes puguin tenir les mateixes capacitats i 
oportunitats per participar en el procés de construcció social i per fer realitat els seus 
projectes de vida.

10. Impulsar la planificació estratègica i la gestió del coneixement en l’àmbit del benestar 
social i la millora de l’organització funcional del departament, amb l’objectiu de donar 
resposta a les realitats canviants que viu la societat catalana.
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Enfortir les polítiques de suport a la família, com estructura 
social bàsica, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de 
vida i contribuir a construir una societat més cohesionada

Actuacions destacades

Elaborar l’avantprojecte de llei de suport a les famílies.

Elaborar l’avantprojecte de llei per a la no discriminació.

Executar el conjunt d’accions incloses en el Pla integral de suport a la família.

Avançar en el suport a les famílies mitjançant les prestacions econòmiques per naixement, 
adopció, tutela o acolliment, sotmeses al nivell de renda de la unitat familiar, ampliant el 
límit d’ingressos que dóna dret als ajuts de 14.000 a 16.000 euros .

Dur a terme el pla de formació de professionals en detecció i intervenció davant casos de 
maltractaments a la gent gran. 

SUPORT A LA FAMÍLIA

Pressupost: 18,71 M€
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Enfortir les polítiques de suport a la família, com estructura 
social bàsica, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de 
vida i contribuir a construir una societat més cohesionada

Desplegar reglamentàriament el Servei d’Atenció a les Famílies (SAF) i el Servei d’Atenció
a les Famílies Especialitzat (SAFE), per tal de garantir l’acompanyament, la informació i 
l’orientació a les famílies.

Reforçar els programes “Créixer en família”, programa d’orientació educativa per a pares i 
mares; “Àpats en família”, programa d’orientació a les famílies en temes alimentaris des 
de la vessant relacional, nutricional i econòmica; i “Vacances en família”, oferta de places 
per a famílies en la Xarxa d’Albergs Socials de Catalunya.

Elaborar i fer difusió del model d’empresa familiarment responsable, per a la conciliació
familiar en l’àmbit de l’empresa. Programa “Empresa en família”. 

Desplegar la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de les persones LGBTI.
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Promoure l'autonomia personal i donar suport a les persones 
en situació de dependència, discapacitat i altres situacions de 
vulnerabilitat per tal de potenciar la seva qualitat de vida i la 
seva integració social.

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT

Pressupost: 1.426,73 M€

Actuacions destacades

Avançar en l’elaboració del model català de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a 
les persones en situació de dependència que posi l’accent en la prevenció, la promoció de 
l’autonomia personal i la vida independent.

Preservar els ajuts tècnics per potenciar l’autonomia personal així com el programa de suport 
a l’autonomia a la pròpia llar. 

Implementar un nou model d’atenció diürna en l’àmbit de la gent gran que fomenti la seva 
integració a la comunitat i el seu manteniment en l’entorn familiar i social.

Oferir acompanyament i suport a les famílies: formació específica a les persones que estan 
cuidant dels familiars que es troben en una situació de dependència i serveis de respir.
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Promoure l'autonomia personal i donar suport a les persones 
en situació de dependència, discapacitat i altres situacions de 
vulnerabilitat per tal de potenciar la seva qualitat de vida i la 
seva integració social.

Elaborar la normativa reguladora del servei pre-laboral i del servei de club social per a 
persones amb trastorn mental greu.

Iniciar el desplegament reglamentari de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat, 
per tal de poder disposar d’un nou Codi d’Accessibilitat.

Avançar amb el Pla interdepartamental d’atenció i interacció dels serveis sanitaris i socials 
(PIAISS), potenciant l’autonomia personal des d’una visió transversal, amb un model 
integral centrat en les persones, amb la implicació dels sistemes de serveis socials i de 
salut. 

Prosseguir amb el procés de reconversió a concert de places amb finançament públic en 
els diferents sectors d’atenció (gent gran, discapacitat i salut mental) per tal de garantir 
una millora en l’atenció, en el sistema d’accés i en el continuum assistencial de les 
persones. 

Elaborar un protocol d'abordatge de les situacions de maltractaments de les persones 
amb discapacitat, per a protegir-ne els seus drets. 

Constituir el Consell de la Discapacitat a Catalunya (CODISCAT).
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Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa per 
avançar cap a una Catalunya integradora i amb igualtat 
d’oportunitats.

INCLUSIÓ SOCIAL I LLUITA CONTRA LA POBRESA
Pressupost: 196,81 M€Actuacions destacades

Aprovar un Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social, amb especial 
atenció en la millora de la qualitat de vida d’infants i joves de famílies vulnerables.

Definir, regular i impulsar el nou servei de distribució d’aliments, en el marc de la Taula Solidària 
de Distribució d’Aliments, per millorar els aspectes organitzatius i de gestió dels serveis existents.

Intensificar els programes destinats a infants i joves de famílies vulnerables durant l’estiu, 
mitjançant els centres oberts, el programa “Jugar i llegir”, les beques del programa “L’estiu és teu”
i mitjançant els convenis amb les federacions d’entitats en el lleure.

Vetllar per un repartiment just i equitatiu dels aliments que s’han d’assignar a Catalunya, 
provinents del nou Fons d’Ajuda Europea per a les persones més desafavorides (FEAD), perquè
donin resposta a la població en risc de pobresa. 

Donar suport a les entitats que treballen en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, 
especialment en l’atenció a famílies en situació de vulnerabilitat social amb infants a càrrec.

Intensificar la col·laboració amb els ens locals en les línies de suport a la lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social i els ajuts d’urgència social.
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Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa per 
avançar cap a una Catalunya integradora i amb igualtat 
d’oportunitats.

Mantenir les prestacions econòmiques per atendre determinades situacions de necessitat 
en què es troben les persones que no disposen de recursos suficients per afrontar-les: 
prestacions complementàries de pensions no contributives (de jubilació i d’invalidesa), 
prestacions per a atendre necessitats bàsiques i ajuts per a cònjuge supervivent.

Implementar el nou plantejament dels Plans Locals d’Inclusió Social, un cop finalitzada la 
fase de reformulació duta a terme el 2014.

Incrementar la funció de millora de l’ocupabilitat del programa Òmnia, mitjançant la 
coordinació amb les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Progressar en la implementació dels Plans de Desenvolupament Comunitari en barris i 
zones deprimides.

Impulsar la signatura de convenis de col·laboració amb entitats prestadores de serveis 
d’atenció a les persones, per tal de fomentar la contractació de persones aturades de 
llarga durada, en especial dones d’entre 25 i 45 anys amb fills a càrrec, de diferents perfils 
professionals titulades o amb capacitat de formar-se.

Reforçar la inserció sociolaboral dels joves extutelats.

Promoure els centres oberts per a infants i adolescents per a prevenir i evitar situacions 
de risc i compensar dèficits socioeducatius.
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Millorar les polítiques de prevenció, suport i protecció a la 
infància i l'adolescència amb l'objectiu de contribuir al seu 
desenvolupament integral.

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
Pressupost: 187,14 M€

Actuacions destacades

Aprovar el Pla d‘atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2017 i el seu Pla 
d’actuació anual per al 2015, en el marc del desplegament del Pacte per a la Infància a 
Catalunya.

Impulsar la constitució dels Consells de Participació Territorial d’Infància i Adolescència.

Reordenar i actualitzar el sistema de protecció a la infància i l’adolescència, tant pel que fa a 
la seva dimensió organitzativa com  a la població destinatària.

Identificar el mapa de recursos de salut mental i addiccions del sistema de protecció a la 
infància i l’adolescència, en el marc del Pla Interdepartamental de Salut Mental i Addiccions.

Consolidar la implementació del Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI) als 
hospitals, fer la connexió interoperativa amb el sistema informàtic dels mossos d’esquadra i 
iniciar la seva implantació als centres d’ensenyament i als centres d’atenció primària.

Difondre els serveis del telèfon Infància Respon 116.111.
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Millorar les polítiques de prevenció, suport i protecció a la 
infància i l'adolescència amb l'objectiu de contribuir al seu 
desenvolupament integral.

Dur a terme una campanya per a la prevenció del maltractament infantil.

Iniciar els treballs per a la realització d’una enquesta sobre l’estat del benestar de la 
infància i l’adolescència amb l’objectiu de proporcionar informació rellevant i actualitzada 
que contribueixi a l’orientació de les polítiques d’infància i adolescència. 

Completar el desplegament de la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i 
l’adolescència: decret de regulació del procediment i de les mesures de protecció a la 
infància i l’adolescència en situació de risc, desemparament o guarda protectora, decret 
de regulació del procediment per facilitar el coneixement dels orígens biològics, decret 
regulador dels equips tècnics (EAIA, ETCA i EVAMI) i decret de regulació del suport 
posterior a l’emancipació o a la majoria d’edat.

Seguir defensant l’exercici ple de les nostres competències com a entitat competent i 
autoritat central reconeguda pel Conveni de la Haia, en els processos d’adopció
internacional.

Intensificar l’acolliment familiar en família aliena i potenciar especialment l’acolliment 
especialitzat (Unitat Convivencial d’Acció Educativa), que es caracteritza per 
l’especialització i l’alta disponibilitat de les persones acollidores.

Potenciar el Servei d’Atenció Postadoptiva.
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Fomentar el civisme, el voluntariat i el suport al tercer sector
amb la finalitat d'afermar la confiança en la societat i les seves 
iniciatives.

ACCIÓ CÍVICA I VOLUNTARIAT
Pressupost 2015: 26,95 M€

Actuacions destacades

Implementar el II Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat.

Fomentar les actuacions que promoguin la cohesió i el desenvolupament comunitari, a 
través de la xarxa d'equipaments cívics.

Promoure actuacions de suport al tercer sector social, en el marc del Pla de Suport al 
Tercer Sector Social de Catalunya.
Revisar i redefinir el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya.
Executar el III Pla Integral del Poble Gitano, fent especial èmfasi en les fites establertes a 
nivell europeu: educació, treball, habitatge i salut.
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Promoure la integració de les persones nouvingudes, amb 
drets i deures, per avançar cap a una societat més 
cohesionada.

ATENCIÓ A LA IMMIGRACIÓ
Pressupost: 9,07 M€

Actuacions destacades

Implementar el Pla de Ciutadania i les Migracions: horitzó 2016.

Impulsar els serveis d’acollida, d’acord amb el decret aprovat pel Govern el passat mes de 
novembre i cofinançar les activitats dels ens locals en relació als serveis d’acollida.

Aprovar un Pla per a la Mobilitat Internacional.

Executar el Pla de Protecció Internacional de Catalunya i crear una línia d’ajuts a entitats 
per activitats relacionades amb l’asil i l’atenció a les persones refugiades.

Intensificar les estratègies de lluita contra el racisme i la xenofòbia.
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Impulsar les polítiques de joventut per tal d’afavorir la 
realització de projectes de vida de les persones joves, la seva 
emancipació i el seu apoderament com a agents actius de la 
societat.

POLÍTIQUES DE JOVENTUT
Pressupost: 27,65 M€

Actuacions destacades

Desenvolupar el Pla d’actuació de les polítiques de joventut de la Generalitat: horitzó 2016.

Participar en la implementació del Programa de Garantia Juvenil, promogut per la Unió
Europea, mitjançant les Oficines Joves i els Punts d’Informació Juvenil, i conjuntament amb 
la Xarxa d’Oficines del SOC.

Desplegar territorialment la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil.

Cooperar amb els consells comarcals en polítiques de joventut i suport als projectes 
d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ajuntaments duen a terme en el marc del Pla 
Nacional de Joventut. 

Donar suport a les associacions juvenils i entitats que ofereixen serveis a la joventut i a les 
entitats de lleure.

Incrementar els serveis i avantatges del Carnet Jove



26

POLÍTIQUES DE DONES

Pressupost: 7,51 M€

Actuacions destacades

Desenvolupar el Programa d’intervenció integral contra la violència masclista.

Reforçar la xarxa d'atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència 
masclista.

Intensificar la difusió de la línia 900 900 120 d’atenció a dones en situació de violència 
masclista.

Avaluar els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones i la xarxa de recursos contra la 
violència masclista i organitzar el primer congrés dels SIAD’s.

Prevenir les relacions abusives entre els joves adolescents com a forma de combatre la 
violència masclista.

Desenvolupar les polítiques de dones per tal de contribuir a la 
consecució dels canvis necessaris que permetin que dones i homes 
puguin tenir les mateixes capacitats i oportunitats per participar en el 
procés de construcció social i per fer realitat els seus projectes de 
vida.
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DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA EN LA MILLORA DE 
L’EFICIÈNCIA DELS SERVEIS PÚBLICS

Pressupost: 112,16 M€

Actuacions destacades

Elaborar el segon Pla Estratègic de Serveis Socials i el segon Pla de Qualitat, com a
instruments per a ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessaris per assolir els 
objectius de la política de serveis socials. 

Millorar l'equitat i la qualitat en l'atenció als serveis socials a la ciutadania a partir de 
l'elaboració i desenvolupament del Model dels Serveis Socials Bàsics com a primer nivell del 
sistema públic dels serveis socials. 

Presentar el Pla Director de Serveis Socials Especialitzats en què s’estableixen zones 
d'actuació preferent, d'acord amb les necessitats dels diferents col·lectius, tot tenint en compte 
l'equilibri territorial, el marc pressupostari i la sostenibilitat del sistema. 

Garantir la coordinació i cooperació interadministrativa amb els ens locals mitjançant la 
subscripció de contractes-programa en tots els àmbits competencials del Departament. 

Impulsar la planificació estratègica i la gestió del coneixement en 
l’àmbit del benestar social i la millora de l’organització funcional del 
departament, amb l’objectiu de donar resposta a les realitats 
canviants que viu la societat catalana
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Promoure la utilització i consolidació d’un sistema d’informació comú per a tots els ens locals, 
que millori la qualitat, fiabilitat i homogeneïtat de la informació referent als serveis socials 
prestats pels ens locals i, alhora, permeti fer un pas endavant en el disseny i implementació de 
la Història Social Compartida.

Impulsar la Càtedra de Serveis Socials per tal que esdevingui un referent en el posicionament 
dels serveis socials en la societat del coneixement per a tots els professionals de Catalunya. 

Elaborar el Pla Director de Formació per a professionals de serveis socials 2015-2018.

Presentar l’estadística d’indicadors territorials sobre la població en risc a la pobresa 
econòmica, la privació material i l'exclusió social, a nivell territorial d’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials.

Realitzar la segona estadística sobre l'activitat econòmica dels centres i les entitats de serveis 
socials, per obtenir i facilitar informació sobre l'abast econòmic dels serveis socials 
especialitzats, en termes d’aportació a l’economia catalana.

Simplificar el procediment de concessió de subvencions a entitats mitjançant la presentació de 
sol·licituds i la tramitació íntegrament de forma electrònica. El nou model respon al compromís 
adquirit amb el Tercer Sector per minorar les càrregues administratives i agilitar el procés de 
concessió de subvencions..

Intensificar les actuacions del Comitè d’Ètica en l’àmbit dels Serveis Socials

Impulsar la planificació estratègica i la gestió del coneixement en 
l’àmbit del benestar social i la millora de l’organització funcional del 
departament, amb l’objectiu de donar resposta a les realitats 
canviants que viu la societat catalana



www.gencat.cat/benestarsocialifamilia


