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El concepte de protecció social
1. El benestar social.
La noció de benestar social està àmpliament estesa i utilitzada en les societats post
industrials. Amb tot, el contingut substantiu d’aquest concepte pot presentar grans
variacions depenent dels contextos i usos. Hi ha però un consens prou ampli en
considerar quins són els elements materials estructurals del benestar social.
Així, un dels elements del benestar social més preeminent posa el focus en el fet que
tots els membres d’una societat donada disposin dels mitjans suficients per viure i
poder participar lliurement a la societat. Això pressuposa que les persones gaudeixin
de seguretat econòmica davant les situacions d’adversitat (tant si són previsibles com
la vellesa, la malaltia o l’atur, com imprevisibles, com els riscos i contingències
col·lectives d’ordre ecològic, catastròfic, etc) (Gonzàlez i Calvet, J. 1995). Un altre
element essencial en el benestar social fa referència a la necessitat de garantir unes
condicions de qualitat mínima en la participació de la població a l’activitat productiva
(horaris, seguretat en les condicions de treball, formació, promoció i remuneració, etc).
Altres elements centrals del benestar social són l’accés sense discriminació a un
sistema sanitari i educatiu amb garanties i disposar d’un allotjament que compleixi els
estàndards de confort i serveis col·lectius (Gonzàlez i Calvet, J. 1995).

2. Estat del benestar i protecció social.
Per la seva banda, els conceptes moderns d’Estat del benestar o Estat social
descansen sobre tradicions molt antigues derivades de la preocupació constant sobre
els deures del governant, els principis del bé comú, la pau i la justícia. Tanmateix, és a
partir de la revolució industrial i, molt especialment, després de la segona guerra
mundial, que es conforma l’Estat del benestar tal com el coneixem avui en dia. En
efecte, la consolidació i extensió del reformisme com a projecte polític dóna lloc a una
evolució històrica de l’Estat del benestar amb múltiples caracteritzacions. Amb tot, el
denominador comú dels estats del benestar moderns és la regulació de les forces del
mercat mitjançant el foment per part de l’estat de la protecció social de l’individu
(Ritter, G. 1991). D’aquesta concepció de la protecció social fortament vinculada a
l’Estat com a responsable i proveïdor, se’n deriva una accepció molt àmplia i oberta.
Així doncs, l’Estat del benestar és l’entramat institucional que incorpora el conjunt de
funcions i mecanismes de seguretat, protecció i regulació dels poders públics orientat
a garantir i millorar el benestar social, i per extensió, la qualitat de vida de la població.
El desenvolupament històric i la praxi política ha configurat una pluralitat de models
d’Estat del benestar en funció de diferents variables: implicació del sector públic en la
provisió dels serveis i prestacions socials, nivells de cobertura, principis rectors i fonts
de finançament o pes de les diferents esferes de la societat (Esping-Anderseen, G.
1993). No obstant això, es pot identificar un denominador comú que permet
sistematitzar uns eixos centrals en el concepte d’Estat del benestar.
En un sentit ampli, si es posa l’accent en les intervencions que incideixen de manera
explícita i directa en la qualitat de vida dels ciutadans, s’identifiquen els següents eixos
(Navarro, V. 2004):

4

-

-

-

Els serveis públics com la sanitat, l’educació i el sistema de serveis socials
(residències, centres de dia, serveis domiciliaris, ajuts a les famílies, als infants i a
la gent gran, així com a col·lectius vulnerables).
Les transferències socials de fons públics com les pensions de vellesa, viduïtat,
discapacitat, dependència, atur, així com prestacions a les famílies.
Les intervencions normatives orientades a la protecció del ciutadà en tant que
treballador (salut i seguretat laboral), consumidor (protecció del consumidor) o
resident (salut mediambiental).
Les intervencions públiques orientades a l’impuls i l’estímul per a la creació de llocs
de treball.

Des d’una altra perspectiva analítica es poden agrupar els elements centrals de l’Estat
del benestar en tres grans eixos (Gonzàlez i Calvet, J. 1995):
-

-

La xarxa de seguretat basada en el sistema de protecció social, que integra els
programes de pensions, atur, sanitat i altres programes de rendes mínimes o
assistencials i determinats serveis socials.
Les institucions proveïdores d’altres béns i serveis públics com l’educació, els
serveis col·lectius i l’habitatge.
I per últim, el sistema fiscal i les polítiques d’intervenció en l’economia.

Una tercera aproximació als components històrics que han anat conformat els Estats
del benestar identifica els següents elements característics (Recio, E. 1996):
-

-

-

Intervenció de l’Estat en els mecanismes de mercat per evitar el perjudici que les
inèrcies del funcionament d’un mercat deixat a les seves pròpies regles pot causar.
Política de plena ocupació pel fet de crear les condicions adequades per al
desenvolupament de l’activitat econòmica, de manera que tots els ciutadans pugin
tenir accés a les rendes que procedeixen de la participació en el procés productiu.
Institucionalització dels sistemes de protecció social, públics o privats, per cobrir
eventualitats que difícilment es podrien afrontar amb els nivells salarials
estàndards.
Institucionalització d’ajuts per a aquells que, per diverses raons, no estan o no
poden estar en el mercat de treball.

Aquestes propostes desenvolupades des de diferents aproximacions analítiques posen
l’accent en classificacions més o menys operatives i funcionals dels elements. En
termes generals però, i amb èmfasis diferents, els continguts substantius són
compartits. Tanmateix, es detecta com en la literatura actual relativa a l’Estat del
benestar i molt especialment en aquella que té a veure amb la seva anàlisi, la
protecció social com a concepte es refereix al “sistema” de protecció social, és a dir, al
conjunt de transferències (econòmiques i de serveis en espècies) orientades a
alleugerir riscos i necessitats a les llars i individus. Per tant, es tracta d’una accepció
restrictiva del concepte de protecció social, doncs afecta només a una part de la
totalitat de serveis públics i intervencions incloses en l’estructura de l’Estat del
benestar. Aquesta formulació operativa de la Protecció Social és la que fonamenta
l’actual Sistema Europeu d’Estadístiques de Protecció Social1 (SEEPROS).
1

Amb la finalitat de disposar d’una font d’informació homogènia i comparable entre països comunitaris, l’eurostat va
dissenyar l’any 1981 la metodologia SEEPROS (Sistema Europeu d’Estadístiques de Protecció Social), revisada en
profunditat l’any 1996. Davant la diversitat de continguts entre països en relació a la despesa social, la metodologia
SEEPROS ha procurat una definició que eviti ambigüitats. Així, segons aquesta metodologia, el concepte de protecció
social “inclou totes les intervencions d’organismes públics o privats destinades a alleugerir la càrrega que representa
per a les llars i els individus una sèrie establerta de riscos o necessitats, sempre que no existeixi un acord simultani i
recíproc ni individual”.
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Les prestacions socials que conformen el sistema de protecció social, d’acord amb la
metodologia SEEPROS, es poden classificar segons les següents funcions
protectores:
-

Malaltia/assistència sanitària: inclou les prestacions de manteniment de la renda i
suport en efectiu a causa d’una malaltia física o mental, amb excepció dels casos
d’invalidesa. També inclou l’atenció sanitària destinada a conservar, restablir o
millorar l’estat de salut de les persones protegides.

-

Invalidesa: inclou les prestacions de manteniment de la renda (pensions per
invalidesa) i suport en efectiu o en espècie (excepte l’atenció sanitària)
relacionades amb la incapacitat de les persones discapacitades físiques o
psíquiques.

-

Vellesa: inclou les prestacions de manteniment de la renda (pensions de jubilació)
així com altres suports en efectiu o en espècies (exceptuant l’atenció sanitària),
relacionades amb la vellesa.

-

Supervivència: inclou les prestacions de manteniment de la renda (pensions de
viduïtat i orfenesa) així com altres suports en efectiu o en espècies, relacionades
amb la mort d’un membre de la família.

-

Família/fills: inclou les prestacions en efectiu o en espècies (exceptuant l’atenció
sanitària), relacionades amb l’embaràs, el naixement, l’adopció i l’atenció dels
infants i altres familiars.

-

Atur: inclou les prestacions de manteniment de la renda (prestacions d’atur) i
l’assistència relacionada amb la situació d’atur.

-

Habitatge: inclou els ajuts per al finançament de l’habitatge.

-

Exclusió social: inclou les prestacions en efectiu o en espècies (exceptuant
l’atenció sanitària) destinades a lluitar contra l’exclusió social, sempre que no
estiguin considerades en una altra funció.

Tot i que en sentit estricte no s’inclourien les intervencions en el camp de l’educació, sí
que es considera protecció social una part important de la despesa en educació
infantil, atenent el seu caràcter parcialment protector.
D’acord amb la metodologia SEEPROS, cada sistema de protecció social pot ser
gestionat per una o diverses unitats institucionals. A Catalunya, les unitats
institucionals que participen en la gestió de la protecció social són les següents:
-

-

Administració de l’Estat (Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut
Nacional de la Seguretat Social, Servei Públic d’Ocupació Estatal, Institut Social de
la Marina...)
Administració local
Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els diversos departaments
competents
Caixes d’estalvis
Empreses
Entitats d’iniciativa social
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-

Fons de garanties salarials
Mutualitats diverses (de Previsió Social, General Judicial...)

La protecció social bàsica la duu a terme l’Administració de l’Estat mitjançant,
principalment, el Sistema de la Seguretat Social. Alhora existeixen altres modalitats de
protecció social que amplien i complementen l’acció protectora de l’Estat i del Sistema
de la Seguretat Social i que són les que solen assumir les comunitats autònomes, les
administracions locals o altres institucions privades.

3. L’Estat del benestar i la protecció social a Catalunya.
El desenvolupament de l’Estat del benestar a Catalunya ens remet al marc institucional
de l’Estat espanyol i al seu desenvolupament històric des de l’inici de la democràcia
fins l’actualitat.
La parcial descentralització competencial de l’Estat conforma una estructura singular
tant pel que fa al finançament de les diferents polítiques com a la seva prestació.
Aquesta estructura fa que actualment l’Estat sigui el responsable d’una part molt
rellevant de la despesa en protecció social (entesa com el sistema de protecció social
esmentada anteriorment) atès que en depenen el conjunt de prestacions vinculades al
treball, com les pensions i els subsidis d’atur. Les administracions autonòmiques, per
la seva banda, són competents en serveis universals d’educació i sanitat, així com els
sistemes de serveis socials. Finalment en l’àmbit de l’administració local cal subratllar
la competència exclusiva en matèria de serveis socials bàsics.
Així doncs, en l’actual marc competencial, la protecció social està dividida entre l’Estat
i les Comunitats Autònomes i, en menor mesura, els ens locals.
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El mapa de prestacions socials de Catalunya
El Mapa de prestacions socials de Catalunya és un recull ampli però no exhaustiu del
conjunt de prestacions de caràcter econòmic i de prestacions de serveis que tenen
com a finalitat el benestar social i la qualitat de vida de la població. Des d’aquest punt
de vista, l’abast del mapa de prestacions supera la formulació restringida i operativa de
la protecció social incorporant així altres serveis públics i prestacions (econòmiques i/o
de servei) que conformen l’actual Estat del benestar català.
En aquest marc, una primera definició de la protecció social a Catalunya podria ser la
següent:
La protecció social és el conjunt de mecanismes orientats a millorar i garantir el
benestar social i la qualitat de vida de la població. Aquest conjunt de
mecanismes ha de cobrir les situacions de necessitat bàsica de les persones i
família, prevenir activament les situacions de risc en contextos de vulnerabilitat
personal i d’entorn així com potenciar la igualtat d’oportunitats en l’accés als
recursos.
D’aquesta definició se’n deriven tres nivells d’intervenció i protecció:

Igualtat d’oportunitats en
l’accés als recursos

Prevenció davant
situacions de risc

Cobertura
de
necessitats
bàsiques

L’elaboració del Mapa de prestacions socials de Catalunya s’ha dut a terme a partir de
la informació facilitada per tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya i la
informació publicada per l’Administració de l’Estat.
El treball efectuat de recollida d’informació i d’anàlisi s’ha centrat bàsicament en les
prestacions socials prestades i gestionades per la Generalitat de Catalunya i
l’Administració de l’Estat i en menor mesura per les prestades i gestionades per les
administracions locals. Tot i així mancaria abordar amb més profunditat l’aportació de
l’Estat a la protecció social dels ciutadans de Catalunya així com la tasca duta a terme
per les administracions locals, les entitats del tercer sector social i altres empreses i
institucions. En aquest sentit, no s’ha comptabilitzat tampoc la totalitat del finançament,
en forma de subvencions, de la Generalitat a les entitats del tercer sector social que
treballen envers la protecció social ni la totalitat de les intervencions que puguin estar
realitzant organismes privats com les caixes d’estalvis o altres institucions. Un altre
aspecte que es podria abordar seria el dels beneficis fiscals.
Així doncs, cal considerar aquest document com una aproximació a l’abast de la
protecció social a Catalunya.
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Prestacions socials de Catalunya
1) PRESTACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC A PERSONES
El mapa de prestacions socials de Catalunya detalla les característiques de cadascuna
de les prestacions de caràcter econòmic a persones.
2) PRESTACIONS DE SERVEIS
El mapa de prestacions socials de Catalunya presenta les prestacions de serveis per
agrupacions temàtiques.

Informació que s’ofereix de cada tipus de prestació
1) PRESTACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC A PERSONES
1. Nom de la prestació / ajut
2. Font de finançament (Generalitat / Administració de l'Estat / Administracions
Locals / Unió Europea / Altres)
3. Gestió de la prestació/ajut (Generalitat / Administracions Locals / delegació
en altres organismes o entitats)
4. Breu descripció (situació de necessitat a protegir)
5. Garantia de la prestació (prestació garantida -de dret subjectiu- / prestació
subjecta a crèdits pressupostaris disponibles -de dret de concurrència-)
6. Requisits per accedir a la prestació/ajut (redactat sintètic)
7. Anys acreditats de residència a Catalunya requerits per a percebre la
prestació/ajut
8. Forma de la prestació/ajut (permanent / temporal / puntual)
9. Quantia de la prestació/ajut
10. Valoració de la situació de necessitat (especificar l'indicador que es té en
compte i el seu % d'aplicació -IRSC, IPREM, altres)
11. Abonament (directe a la persona / al prestador del servei / a tercera
persona)
12. Variabilitat de l'import (FIX / VARIABLE -modificació en funció de la
capacitat econòmica de la persona/llar, càrregues familiars, etc-)
13. Motius d'extinció, suspensió i reintegrament de la prestació/ajut (redactat
sintètic)
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14. Incompatibilitats de la prestació/ajut (redactat sintètic)
15. Nombre de beneficiaris 2012
16. Despesa 2012
17. Nombre de beneficiaris 2013
18. Despesa 2013
19. Nombre de beneficiaris 2014
20. Despesa 2014
21. Normativa de referència
22. Observacions

2) PRESTACIONS DE SERVEI
1. Nom del servei
2. Font de finançament (Generalitat / Administració de l'Estat / Administracions
Locals / Unió Europea / Altres)
3. Gestió del servei (Generalitat / Administracions Locals / altres organismes o
entitats)
4. Breu descripció (situació de necessitat a protegir)
5. Requisits per accedir al servei (redactat sintètic)
6. Nombre de beneficiaris 2012
7. Despesa 2012
8. Nombre de beneficiaris 2013
9. Despesa 2013
10. Nombre de beneficiaris 2014
11. Despesa 2014
12. Normativa de referència
13. Observacions
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Administracions públiques amb competències en les
prestacions socials de Catalunya
PRESTACIONS ECONÒMIQUES A PERSONES
 Generalitat de Catalunya:








Departament de Benestar Social i Família
Departament de Salut
Departament d’Ensenyament
Departament d’Empresa i Ocupació
Departament de Justícia
Departament de Territori i Sostenibilitat
Departament d’Economia i Coneixement

 Administració General de l’Estat




Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

 Administracions locals:


Ajuntaments i Consells Comarcals

PRESTACIONS DE SERVEIS
 Generalitat de Catalunya:









Departament de Benestar Social i Família
Departament de Salut
Departament d’Ensenyament
Departament d’Empresa i Ocupació
Departament de Justícia
Departament de Territori i Sostenibilitat
Departament d’Interior
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
Departament de Cultura



 Administració General de l’Estat




Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

 Administracions locals:


Ajuntaments i Consells Comarcals
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Anàlisi de les prestacions socials de Catalunya,
segons diverses variables
En els treballs realitzats per a l’elaboració del Mapa de prestacions socials de
Catalunya s’han identificat 79 tipus de prestacions de caràcter econòmic a persones i
90 tipus de prestacions de serveis agrupades temàticament.
En el cas de les prestacions econòmiques a persones identificades 6 estan extingides
per normativa (la cobertura de la necessitat ha estat substituïda per altres prestacions
creades normativament a posteriori) i només les continuen percebent les persones que
ja n’eren beneficiàries, sempre que mantinguin els requisits per tenir-hi dret. Aquestes
prestacions corresponen totes elles a l’àmbit competencial del Departament de
Benestar Social i Família.
Pel que fa a les prestacions de serveis cal tenir en compte que per evitar una
excessiva atomització de la informació, que dificultaria la seva anàlisi global, s’ha optat
per presentar la descripció dels serveis agrupada per àmbits temàtics.

1. Prestacions de caràcter econòmic a persones
En primer lloc cal fer esment a que l’Administració de l’Estat té un paper molt rellevant,
ateses les seves competències, en el finançament i gestió de prestacions
econòmiques a persones, com per exemple les pensions contributives i no
contributives de la Seguretat Social i les pensions de classes passives.
Per la seva banda, una bona part de les prestacions de caràcter econòmic a persones
que són competència de la Generalitat de Catalunya van adreçades a la cobertura de
necessitats bàsiques, com per exemple el cofinançament dels ajuts d’urgència social,
els complements de pensions baixes (no contributives, viduïtat...), la renda mínima
d’inserció, els ajuts per al menjador escolar, els ajuts per al pagament del lloguer o de
les quotes d’amortització de l’habitatge, etc.
Una altra part de les prestacions de l’àmbit competencial de la Generalitat tenen com a
finalitat la prevenció davant situacions de risc i la reducció de les condicions de
vulnerabilitat, com per exemple les prestacions de suport a les famílies.
També hi ha un tercer bloc de prestacions en l’àmbit competencial de la Generalitat
que són de caràcter universal, a les quals hi tenen dret tots els ciutadans de Catalunya
i que posen el seu accent en la igualtat d’oportunitats en l’accés als recursos, com per
exemple les prestacions de l’àmbit de la salut.
De l’anàlisi de les prestacions de caràcter econòmic a persones se’n desprèn el
següent:
-

El 39% de les prestacions corresponen a l’àmbit competencial de l’Administració
de l’Estat, el 25% a les polítiques vinculades al Departament de Benestar Social i
Família, el 9% al Departament de Justícia, el 7% al Departament d’Ensenyament,
el 6% al Departament d’Economia i Coneixement, el 5% al Departament de Salut,
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el 5% també al Departament de Territori i Sostenibilitat, el 3% al Departament
d’Empresa i Ocupació i l’1% a les administracions locals.
-

El 52% de les prestacions tenen com a font de finançament la Generalitat de
Catalunya, el 41% l’Administració de l’Estat (principalment les pensions, les
relacionades amb el sistema d’ocupació i algunes relacionades amb l’àmbit
educatiu) i la resta tenen fórmules mixtes de finançament. Tot i aquesta distribució
percentual referida al nombre de prestacions, pel que fa al volum econòmic que
representen cal destacar que el 97% de la seva despesa prové de l’Administració
de l’Estat.

-

El 63% de les prestacions són gestionades per la Generalitat de Catalunya, el 30%
per l’Administració de l’Estat, el 4% per les administracions locals i el 3%
mitjançant fórmules mixtes.

-

El 58% de les prestacions són garantides, és a dir de dret subjectiu, mentre que el
37% estan subjectes a crèdits pressupostaris disponibles i el 5% responen a
fórmules mixtes.

-

En un 82% de les prestacions no s’exigeix un nombre determinat d’anys acreditats
de residència a Catalunya, en un 13% es demanen cinc anys, en un 3% dos anys i
per la resta entre cinc i deu anys.

-

Pel que fa a la forma de prestació un 42% és permanent, un 32% temporal i un
26% puntual.

-

En un 78% de les prestacions l’abonament econòmic es fa directament a les
persones beneficiàries, en un 14% al prestador del servei, en un 5% a les
persones beneficiàries o al prestador del servei i en un 3% s’aplica una bonificació
al preu públic.

-

Pel que fa a la valoració de la situació de necessitat s’observa força variabilitat en
l’aplicació dels indicadors de referència que es tenen en compte per establir el dret
a percebre l’ajut. L’IRSC s’aplica a un nombre important de prestacions tot i que
modulat amb diferents fórmules; l’IPREM també s’utilitza però en menor mesura; el
SMI només en algunes i per a la resta de prestacions s’utilitzen altres criteris,
encara que tots ells referits als ingressos personals i/o familiars.

El nombre de beneficiaris de les prestacions de caràcter econòmic a persones l’any
2014 va ser de gairebé 3,3 milions de persones, tenint en compte que cada beneficiari
pot rebre més d’una prestació (per tant aquesta xifra pot estar comptant, en alguns
casos, diverses vegades la mateixa persona beneficiària).
Pel que fa a la despesa, el 2014 ha estat de 28.047 milions d’euros amb les següents
característiques:
-

El 97% d’aquest pressupost té com a font de finançament l’Administració de l’Estat,
concretament més de 27.195 milions d’euros, majoritàriament gestionats pel propi
Estat (bàsicament pensions, prestacions a famílies i prestacions en l’àmbit de
l’ocupació).
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-

De l’import total de la despesa del 2014, 22.473 milions (el 80%) corresponen al
finançament de les pensions contributives de la Seguretat Social i les pensions de
classes passives, finançades i gestionades per l’Administració de l’Estat.

-

El 95% de la despesa correspon a prestacions vinculades a polítiques de pensions
i ocupació (comptabilitzant també les prestacions finançades i gestionades per
l’Administració de l’Estat).

2. Prestacions de serveis
A més, el Mapa de prestacions socials de Catalunya incorpora un apartat de
prestacions de serveis, en el que s’han identificat 90 tipus de prestacions de serveis
agrupades temàticament, en el que destaquen els següents àmbits: serveis socials i
promoció social (atenció a les persones amb dependència, a les persones amb
discapacitat, a la infància, a la família, a la immigració, a la joventut...), salut (atenció
primària, especialitzada, sociosanitària...), educació (educació infantil, primària,
secundària, escolarització d’infants de 0 a 3 anys, qualificació professional...),
ocupació (centres especials de treball, serveis d’orientació i de recerca de feina,
formació i requalificació...), justícia (atenció a víctimes de delictes, atenció a menors
d’edat encausats, mesures penals alternatives, programes de rehabilitació en execució
penal...), habitatge (accés a habitatges d’emergència, assessorament a persones i
famílies en situacions d’emergència de pèrdua d’habitatge...), transport públic
(bonificacions per a determinats col·lectius), seguretat (assistència en situacions
d’emergència i atenció a les víctimes de delictes), agricultura, ramaderia i pesca
(formació professional en el sector) i cultura (drets lingüístics, dret d’accés a la
cultura...).
Una part d’aquestes prestacions donen resposta a la cobertura de necessitats
bàsiques, altres actuen com a mecanismes de prevenció davant situacions de risc
social i, finalment, altres faciliten la igualtat d’oportunitats en l’accés als recursos.
Cal fer especial esment a que per evitar una excessiva atomització de la informació,
que dificultaria la seva anàlisi global, s’ha optat per presentar la descripció dels serveis
(veure les fitxes de l’annex) agrupada per àmbits temàtics.
Tenint en compte aquest advertiment, de l’anàlisi de les prestacions de serveis se’n
desprèn el següent:
-

El 66% de les prestacions de serveis tenen com a font de finançament la
Generalitat de Catalunya, representant percentatges menors el finançament
íntegre de l’Administració de l’Estat, de l’Administració Local i altres fórmules
mixtes entre administracions.

-

Un 39% de les prestacions de serveis corresponen a l’àmbit dels serveis socials i la
promoció social, un 13% a l’àmbit de la justícia, un 12% al d’educació, un 9% al
d’ocupació i un altre 9% al de salut. La representació percentual de la resta
d’àmbits és menor. Insistim en que aquesta distribució percentual probablement no
és prou ajustada atès que cada departament pot haver seguit criteris diferents a
l’hora d’agrupar serveis.
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-

El 67% de les prestacions són gestionades per la Generalitat de Catalunya, el 5%
per les administracions locals i la resta mitjançant diferents fórmules mixtes entre
administracions i amb entitats.

El nombre de beneficiaris de les prestacions el 2014 ha estat de gairebé 7,3 milions de
persones, tenint en compte que cada persona pot ser beneficiària de més d’una
prestació de servei (aquesta xifra pot estar comptant, en alguns casos, diverses
vegades la mateixa persona beneficiària) i que, a més, part d’aquestes prestacions són
de caràcter universal i per tant poden accedir-hi tots els ciutadans de Catalunya, com
és el cas, per exemple, dels serveis de salut.
Pel que fa a la despesa, el 2014 ha estat de 13.860 milions d’euros amb les següents
característiques:
-

L’import més important, el 58%, correspon a l’àmbit de la salut, seguit amb un
percentatge ja molt inferior, el 26,5%, pel d’educació i amb un 11,7% pel de serveis
socials i promoció social. La resta d’àmbits representen percentatges molt menors.

3. Resum: prestacions de caràcter econòmic a persones i prestacions de serveis
De l’anàlisi del conjunt de prestacions de caràcter econòmic a persones i de
prestacions de serveis, contingudes en el Mapa de prestacions socials de Catalunya
se’n desprèn el següent:
-

Gairebé 3,3 milions de persones han estat beneficiàries el 2014 de prestacions
econòmiques i gairebé 7,3 milions de persones han estat beneficiàries de
prestacions de serveis, tenint en compte que cada beneficiari pot rebre més d’una
prestació i que, a més, part de les prestacions de serveis són de caràcter universal
i per tant poden accedir-hi tots els ciutadans de Catalunya, com és el cas, per
exemple, dels serveis de salut.

-

La despesa per al conjunt d’aquestes prestacions socials el 2014 ha suposat més
de 41.907 milions d’euros, tenint en compte que gran part d’aquesta despesa té
com a font de finançament l’Administració de l’Estat (per exemple, només la
despesa en pensions contributives de la Seguretat Social i pensions de classes
passives de l’estat suposa un import de 22.473 milions d’euros).

-

El pes més important de la despesa total analitzada de la protecció social a
Catalunya, el 64%, recau en les polítiques de pensions i ocupació, seguides per les
polítiques de salut amb un 19%, les polítiques d’educació amb un 9% i les
polítiques de serveis socials i promoció social, amb un 6%. La resta de polítiques
tenen un pes molt menor.

4. Conclusions
D’una primera anàlisi de les prestacions, en concret de les prestacions de caràcter
econòmic a persones, que conformen el Mapa de prestacions socials de Catalunya
se’n poden desprendre les següents valoracions i conclusions:
-

Tot i que probablement es podria simplificar l’actual sistema de prestacions
econòmiques, difícilment es podrà arribar a reduir a una única prestació econòmica
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que compacti totes les prestacions socials existents, atès que no totes elles donen
resposta al mateix objectiu ni persegueixen protegir o preservar la mateixa situació
de risc social per a la personal i/o família beneficiària. A més, tal com hem vist més
amunt, algunes són de caràcter puntual i altres de caràcter temporal o permanent.
-

Pel que fa al compromís que assumeix el perceptor al ser-li assignada una
prestació econòmica, i que està regulat normativament, també és diferent en
cadascuna de les prestacions.

-

Sense entrar a valorar si la cobertura poblacional de cadascun dels ajuts i les
seves quanties són suficients, sí que s’observa que, en el marc de l’àmbit
competencial de la Generalitat de Catalunya, les prestacions que s’atorguen tenen
per finalitat atendre les necessitats essencials i, amb caràcter general, es pretén
donar cobertura als diferents àmbits i funcions que conformen el sistema de
protecció social, alhora que no es produeixen excessives duplicitats entre les
diferents prestacions. Tot i així sí que seria recomanable analitzar amb més
profunditat si algunes d’elles, especialment les que tenen per objecte la cobertura
de necessitats bàsiques, es podrien racionalitzar i compactar. També es podria
avançar cap a l’establiment d’uns criteris unificats per a la valoració de les
situacions de necessitat que prenguin com a referència l’IRSC, que actualment ja
s’aplica en bona part de les prestacions però no amb la mateixa modulació.

-

Per norma general les prestacions econòmiques no són incompatibles entre elles,
tot i que sí que es té en compte el còmput total d’ingressos del beneficiari i de la
seva unitat de convivència (comptabilitzant totes les prestacions socials que pugui
estar percebent) fins arribar a un determinat nivell de renda.

-

El 97% del pressupost destinat a prestacions de caràcter econòmic a persones té
com a font de finançament l’Administració de l’Estat, concretament més de 27.195
milions d’euros, majoritàriament gestionats pel propi Estat (pensions, prestacions
en l’àmbit de l’ocupació i prestacions familiars). Aquest fet respon a la distribució
competencial que estableix el marc legislatiu vigent.

-

És de destacar també, tal i com s’ha esmentat anteriorment, que els anys
acreditats de residència a Catalunya no són determinants en una gran majoria de
les prestacions econòmiques a l’hora de ser concedides.

Fent una valoració ja més general del conjunt de prestacions, tant de les econòmiques
com de les de servei, es pot concloure el següent:
-

L’anàlisi efectuada s’ha centrat bàsicament en les prestacions socials prestades i
gestionades per la Generalitat de Catalunya i en menor mesura per les prestades i
gestionades per l’Administració de l’Estat i les administracions locals. Mancaria
abordar amb més profunditat l’aportació de l’Estat a la protecció social dels
ciutadans de Catalunya així com la tasca duta a terme per les administracions
locals i les entitats del tercer sector social. En aquest sentit, no s’ha comptabilitzat
tampoc la totalitat del finançament, en forma de subvencions, de la Generalitat a
les entitats del tercer sector social que treballen envers la protecció social ni la
totalitat de les intervencions que puguin estar realitzant organismes privats com les
caixes d’estalvis o altres institucions. Un altre aspecte que es podria abordar seria
el dels beneficis fiscals.
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-

El pes més important de la despesa total analitzada de la protecció social a
Catalunya, el 64%, recau en les polítiques de pensions i ocupació, seguides per les
polítiques de salut amb un 19%, les polítiques d’educació amb un 9,% i les
polítiques de serveis socials i promoció social, amb un 6%. La resta de polítiques
tenen un pes molt menor.

-

Tal com s’ha vist anteriorment, la despesa per al conjunt d’aquestes prestacions
socials el 2014 ha suposat més de 41.907 milions d’euros, tenint en compte que,
atès el marc competencial vigent, gran part d’aquesta despesa té com a font de
finançament d’Administració de l’Estat (per exemple, només la despesa pensions
contributives de la Seguretat Social i pensions de classes passives de l’estat
suposa un import de 22.473 milions d’euros). En aquest context -i tenint en compte
que les competències en l’àmbit de la protecció social són compartides entre
l’Administració de l’Estat, les comunitats autònomes i en menor mesura els ens
locals- l’aportació de la Generalitat de Catalunya no deixa de ser significativa.

5. Aproximació a la despesa de les administracions locals
Com a complement de l’anàlisi efectuat anteriorment també s’ha dut a terme una
estimació de la despesa de les administracions locals en prestacions de protecció
social a partir de les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques sobre la liquidació dels pressupostos del 2013 (darreres dades disponibles)
de les Entitats Locals de Catalunya i la informació facilitada pel Departament
d’Economia i Coneixement de la Generalitat.
De la informació obtinguda s’estima que l’any 2013 el 38% de la despesa de les
administracions locals en protecció social es va destinar a l’àmbit de les pensions,
l’ocupació i els serveis socials, el 31% a l’àmbit de l’educació, el 23% a l’àmbit de la
vivenda i el 8% a l’àmbit de la salut.
L’import total estimat que els ens locals de Catalunya van destinar a prestacions
socials l’any 2013 va ser de 1.616 milions d’euros.
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Prestacions de caràcter econòmic a persones
1. Relació de prestacions per administració competent
ADMINISTRACIÓ DE
L’ESTAT

-

-

Prestacions familiars (3 modalitats)
Pensió no contributiva per jubilació
Pensió no contributiva per invalidesa
Prestacions derivades de la Llei d'Integració Social dels
Minusvàlids (LISMI)
Pensions assistencials del Fons d'assistència social
Prestació per desocupació
Subsidi per desocupació
Renda Activa d'Inserció
Programa de requalificació de les persones que hagin esgotat
la seva protecció per desocupació (PREPARA)
Incapacitat temporal
Risc durant l’embaràs
Risc durant la lactància natural
Maternitat
Paternitat
Cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu
Assegurança escolar (3 modalitats)
Incapacitat permanent
Jubilació
Pensió de viduïtat i prestació per viduïtat (2 modalitats)
Orfandat
A favor de familiars
Pensions de classes passives: jubilació
Pensions de classes passives: a favor de familiars
Ajuts a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de mobilitat per a
alumnat que cursi estudis postobligatoris i superiors no
universitaris
Beques de caràcter general per a estudis universitaris

-

Ajuts d’urgència social

-

Complement de pensions no contributives (PNC)
Ajuts assistencials de protecció als cònjuges supervivents
Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a
determinats col·lectius
Prestació econòmica vinculada a servei per a persones en
situació de dependència
Prestació econòmica d'assistència personal per a persones en
situació de dependència
Prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar i suport
als/a les cuidadors/es no professionals
Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat
Prestació per atendre les necessitats bàsiques
Programa de suport a les famílies amb una persona gran
discapacitada
Programa d’ajuts de suport econòmic a les persones grans
amb dependència
Ajut de suport a persones amb dependència dins del marc

-

ADMINISTRACIÓ LOCAL
GENERALITAT DE
CATALUNYA
DEPARTAMENT DE
BENESTAR SOCIAL I
FAMÍLIA

-
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-

DEPARTAMENT DE
SALUT

-

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

-

-

-

d’actuacions del programa Viure en Família
Programa de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a
persones amb discapacitat
Prestació per a menors d'edat en situació de risc
Prestació per a l'acolliment d'una persona menor d'edat
tutelada per la Generalitat: acolliment en família extensa
Prestació per a joves extutelats/ades
Prestació per a l'acolliment d'una persona menor tutelada per
la Generalitat: acolliment en família aliena
Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès a nivell
d’ingressos de la unitat familiar
Fons de garantia de pensions i prestacions
Ajut econòmic de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere
Prestació econòmica de pagament únic del Pla d'Ajuda al
Retorn
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar l’import
abonat per un article ortoprotètic
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar l'import
abonat per rebre atenció sanitària urgent de caràcter vital
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar l'import
abonat pels serveis d'atenció sanitària rebuts a l'estranger
Ajuts per despeses d’estada i manutenció de pacients i/o
acompanyants per determinats tractaments fora del seu
domicili habitual
Menjador escolar (2 modalitats: prestació del menjador
obligatori amb caràcter gratuït i ajuts individuals al menjador
escolar)
Transport escolar gratuït per a determinats col·lectius (2
modalitats: prestació del transport obligatori amb caràcter
gratuït i transport escolar no obligatori)
Bonificacions i exempcions del preu públic de llars d'infants de
titularitat de la Generalitat

DEPARTAMENT
D’EMPRESA I
OCUPACIÓ

-

Renda mínima d'inserció
Beques per a accions formatives

DEPARTAMENT DE
JUSTÍCIA

-

Dret d'assistència jurídica gratuïta
Ajuts per situacions especials
Despeses associades a sortides a l'exterior
Necessitats bàsiques
Suport als tractaments especials
Suport als processos d'inserció sociolaborals i formatius.
Suport als fills d’interns/nes

DEPARTAMENT DE
TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

-

Prestacions per al pagament del lloguer
Prestació econòmica d'urgència especial per al pagament del
lloguer, de quotes d'amortització hipotecària en situacions
especials, i per atendre persones que han perdut l'habitatge
com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució
hipotecària
Prestació econòmica d’urgència especial. Convocatòria
extraordinària per al pagament del lloguer o quotes
d’amortització hipotecària adreçada a persones en situació
d’atur de llarga durada

-
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I
CONEIXEMENT

-

Ajut implícit

-

Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de
l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA)
Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (ACA)
Préstec per al finançament de la matrícula dels estudiants
universitaris (FINAN)
EQUITAT
Exempcions dels preus de la matrícula universitària

-

Nombre de
prestacions

Administració
Administració de l'Estat
Administració Local
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Salut
Departament de Ensenyament
Departament d'Empresa i Ocupació
Departament de Justícia
Departament de Territori i Sostenibilitat
Departament d'Economia i Coneixement

31
1
20
4
5
2
7
4
5

TOTAL

79

Administració de l'Estat

5%

Administració Local

6%

9%
39%

3%

Departament de Benestar Social i
Família
Departament de Salut
Departament de Ensenyament

7%

Departament d'Empresa i Ocupació

5%
Departament de Justícia

1%
25%

Departament de Territori i
Sostenibilitat
Departament d'Economia i
Coneixement

Î El 39% de les prestacions
econòmiques corresponen a l’àmbit
competencial de l’Administració de
l’Estat
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2. Font de finançament

Nombre de
prestacions

Font de finançament
Administració de l'Estat
Generalitat de Catalunya

32
41

Mixta: Administracions Locals / Generalitat de Catalunya

1

Mixta: Administració de l'Estat / Generalitat de Catalunya

4

Mixta: Generalitat de Catalunya / Entitats privades

1
TOTAL

1% 5%

79

1%
Administració de l'Estat
Generalitat de Catalunya

41%
Mixta: Administracions Locals /
Generalitat de Catalunya
Mixta: Administració de l'Estat /
Generalitat de Catalunya

52%

Mixta: Generalitat de Catalunya /
Entitats privades

Î El 52% de les prestacions
econòmiques tenen com a font de
finançament la Generalitat de
Catalunya
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Relació de prestacions per font de finançament
Font de finançament

Prestació

ADMINISTRACIÓ DE
L’ESTAT

-

-

-

GENERALITAT DE
CATALUNYA

-

Prestacions familiars (3 modalitats)
Pensió no contributiva per jubilació
Pensió no contributiva per invalidesa
Prestacions derivades de la Llei d'Integració Social
dels Minusvàlids (LISMI)
Ajut econòmic de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere
Ajuts a l’alumnat amb necessitat específica de
suport educatiu
Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de
mobilitat per a alumnat que cursi estudis
postobligatoris i superiors no universitaris
Prestació per desocupació
Subsidi per desocupació
Renda Activa d'Inserció
Programa de requalificació de les persones que
hagin esgotat la seva protecció per desocupació
(PREPARA)
Beques per a accions formatives
Incapacitat temporal
Risc durant l’embaràs
Risc durant la lactància natural
Maternitat
Paternitat
Cura de menors afectats per càncer o altra
malaltia greu
Assegurança escolar (3 modalitats)
Incapacitat permanent
Jubilació
Pensió de viduïtat i prestació per viduïtat (2
modalitats)
Orfandat
A favor de familiars
Pensions de classes passives: jubilació
Pensions de classes passives: a favor de familiars
Beques de caràcter general per a estudis
universitaris

BSF
BSF
BSF
BSF

Complement pensions no contributives (PNC)
Ajuts assistencials de protecció als cònjuges
supervivents
Prestació per al manteniment de les despeses de
la llar per a determinats col·lectius
Programa d'atenció social a les persones amb
discapacitat
Prestació per atendre les necessitats bàsiques
Pensions assistencials del Fons d'assistència
social
Programa de suport a les famílies amb una
persona gran discapacitada
Programa d’ajuts de suport econòmic a les
persones grans amb dependència
Ajut de suport a persones amb dependència dins

BSF
BSF

BSF
ENS
ENS

EMO
EMO
EMO
EMO

EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO

EMO
EMO
EMO
EMO
EMO

EMO
EMO
EMO
EMO
ECO

BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

del marc d’actuacions del programa Viure en
Família
Programa de suport a l’autonomia en la pròpia llar
per a persones amb discapacitat
Prestació per a menors d'edat en situació de risc
Prestació per a l'acolliment d'una persona menor
d'edat tutelada per la Generalitat: acolliment en
família extensa
Prestació per a joves extutelats/ades
Prestació per a l'acolliment d'una persona menor
tutelada per la Generalitat: acolliment en família
aliena
Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment
sotmès a nivell d’ingressos de la unitat familiar
Fons de garantia de pensions i prestacions
Prestació econòmica de pagament únic del Pla
d'Ajuda al Retorn
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l’import abonat per un article ortoprotètic
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l'import abonat per rebre atenció sanitària urgent
de caràcter vital
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l'import abonat pels serveis d'atenció sanitària
rebuts a l'estranger
Ajuts per despeses d’estada i manutenció de
pacients i/o acompanyants per determinats
tractaments fora del seu domicili habitual
Menjador escolar (2 modalitats: prestació del
menjador obligatori amb caràcter gratuït i ajuts
individuals al menjador escolar)
Transport escolar gratuït per a determinats
col·lectius (2 modalitats: prestació del transport
obligatori amb caràcter gratuït i transport escolar
no obligatori)
Bonificacions i exempcions del preu públic de llars
d'infants de titularitat de la Generalitat
Renda mínima d'inserció
Dret d'assistència jurídica gratuïta
Ajuts per situacions especials
Despeses associades a sortides a l'exterior
Necessitats bàsiques
Suport als tractaments especials
Suport als processos d'inserció sociolaborals i
formatius.
Suport als fills d’interns/nes
Prestacions per al pagament del lloguer
Prestació econòmica d'urgència especial per al
pagament del lloguer, de quotes d'amortització
hipotecària en situacions especials, i per atendre
persones que han perdut l'habitatge com a
conseqüència d'un procés de desnonament o
d'execució hipotecària
Prestació econòmica d’urgència especial.
Convocatòria extraordinària per al pagament del
lloguer o quotes d’amortització hipotecària
adreçada a persones en situació d’atur de llarga
durada
Ajut implícit

BSF
BSF
BSF

BSF
BSF

BSF
BSF
BSF
SLT
SLT

SLT

SLT

ENS

ENS

ENS
EMO
JUS
JUS
JUS
JUS
JUS
JUS
JUS
TES
TES

TES

TES
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-

-

Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les
comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i
Solsonès (APA)
Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits
(ACA)
Exempcions dels preus de la matrícula
universitària

ECO

ECO
ECO

MIXTA:
ADMINISTRACIONS
LOCALS /
GENERALITAT DE
CATALUNYA

-

Ajuts d’urgència social

Administracions
locals / BSF

MIXTA:
ADMINISTRACIÓ DE
L’ESTAT /
GENERALITAT DE
CATALUNYA /

-

Prestació econòmica vinculada a servei per a
persones en situació de dependència
Prestació econòmica d'assistència personal per a
persones en situació de dependència
Prestació econòmica per a cures en l'entorn
familiar i suport als/a les cuidadors/es no
professionals
Equitat

BSF

Préstec per al finançament de la matrícula dels
estudiants universitaris (FINAN)

ECO

-

MIXTA:
GENERALITAT DE
CATALUNYA /
ENTITATS
PRIVADES

-

BSF
BSF

ECO
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3. Gestió de la prestació/ajut

Nombre de
prestacions

Administració
Administració de l'Estat

24

Generalitat de Catalunya

50

Administracions Locals

3

Mixta: Administració de l’Estat / Generalitat de Catalunya

2

TOTAL

79

4% 3%
30%

Administració de l'Estat
Generalitat de Catalunya
Administracions Locals
Mixta: Administració de l’Estat /
Generalitat de Catalunya

63%

Î El 63% de les prestacions
econòmiques són gestionades per la
Generalitat de Catalunya
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Relació de prestacions per gestió de la prestació/ajut
Gestió de la
prestació

Prestació

ADMINISTRACIÓ DE
L’ESTAT

-

-

GENERALITAT DE
CATALUNYA

-

-

Prestacions familiars (3 modalitats)
Prestació per desocupació
Subsidi per desocupació
Renda Activa d'Inserció
Programa de requalificació de les persones que
hagin esgotat la seva protecció per desocupació
(PREPARA)
Incapacitat temporal
Risc durant l’embaràs
Risc durant la lactància natural
Maternitat
Paternitat
Cura de menors afectats per càncer o altra
malaltia greu
Assegurança escolar (3 modalitats)
Incapacitat permanent
Jubilació
Pensió de viduïtat i prestació per viduïtat (2
modalitats)
Orfandat
A favor de familiars
Pensions de classes passives: jubilació
Pensions de classes passives: a favor de familiars

Pensió no contributiva per jubilació
Pensió no contributiva per invalidesa
Complement pensions no contributives (PNC)
Ajuts assistencials de protecció als cònjuges
supervivents
Prestació per al manteniment de les despeses de
la llar per a determinats col·lectius
Prestació econòmica vinculada a servei per a
persones en situació de dependència
Prestació econòmica d'assistència personal per a
persones en situació de dependència
Prestació econòmica per a cures en l'entorn
familiar i suport als/a les cuidadors/es no
professionals
Programa d'atenció social a les persones amb
discapacitat
Prestació per atendre les necessitats bàsiques
Prestacions derivades de la Llei d'Integració Social
dels Minusvàlids (LISMI)
Pensions assistencials del Fons d'assistència
social
Programa de suport a les famílies amb una
persona gran discapacitada
Programa d’ajuts de suport econòmic a les
persones grans amb dependència
Ajut de suport a persones amb dependència dins

BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF

BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
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-

-

-

-

-

-

-

-

del marc d’actuacions del programa Viure en
Família
Programa de suport a l’autonomia en la pròpia llar
per a persones amb discapacitat
Prestació per a menors d'edat en situació de risc
Prestació per a l'acolliment d'una persona menor
d'edat tutelada per la Generalitat: acolliment en
família extensa
Prestació per a joves extutelats/ades
Prestació per a l'acolliment d'una persona menor
tutelada per la Generalitat: acolliment en família
aliena
Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment
sotmès a nivell d’ingressos de la unitat familiar
Fons de garantia de pensions i prestacions
Ajut econòmic de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere
Prestació econòmica de pagament únic del Pla
d'Ajuda al Retorn
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l’import abonat per un article ortoprotètic
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l'import abonat per rebre atenció sanitària urgent
de caràcter vital
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l'import abonat pels serveis d'atenció sanitària
rebuts a l'estranger
Ajuts per despeses d’estada i manutenció de
pacients i/o acompanyants per determinats
tractaments fora del seu domicili habitual
Ajuts a l’alumnat amb necessitat específica de
suport educatiu
Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de
mobilitat per a alumnat que cursi estudis
postobligatoris i superiors no universitaris
Bonificacions i exempcions del preu públic de llars
d'infants de titularitat de la Generalitat
Renda mínima d'inserció
Beques per a accions formatives
Dret d'assistència jurídica gratuïta
Ajuts per situacions especials
Despeses associades a sortides a l'exterior
Necessitats bàsiques
Suport als tractaments especials
Suport als processos d'inserció sociolaborals i
formatius.
Suport als fills d’interns/nes
Prestacions per al pagament del lloguer
Prestació econòmica d'urgència especial per al
pagament del lloguer, de quotes d'amortització
hipotecària en situacions especials, i per atendre
persones que han perdut l'habitatge com a
conseqüència d'un procés de desnonament o
d'execució hipotecària
Prestació econòmica d’urgència especial.
Convocatòria extraordinària per al pagament del
lloguer o quotes d’amortització hipotecària
adreçada a persones en situació d’atur de llarga
durada

BSF
BSF
BSF

BSF
BSF

BSF
BSF
BSF
BSF
SLT
SLT

SLT

SLT

ENS
ENS

ENS
EMO
EMO
JUS
JUS
JUS
JUS
JUS
JUS
JUS
TES
TES

TES
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-

-

ADMINISTRACIONS
LOCALS

-

-

MIXTE:
ADMINISTRACIÓ DE
L’ESTAT /
GENERALITAT DE
CATALUNYA

-

Ajut implícit
Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les
comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i
Solsonès (APA)
Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits
(ACA)
Préstec per al finançament de la matrícula dels
estudiants universitaris (FINAN)
Exempcions dels preus de la matrícula
universitària

TES
ECO

Ajuts d’urgència social
Menjador escolar (2 modalitats: prestació del
menjador obligatori amb caràcter gratuït i ajuts
individuals al menjador escolar)
Transport escolar gratuït per a determinats
col·lectius (2 modalitats: prestació del transport
obligatori amb caràcter gratuït i transport escolar
no obligatori)

BSF
ENS

EQUITAT

ECO
ECO

Beques de caràcter general per a estudis
universitaris

ECO
ECO
ECO

ENS
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4. Garantia de la prestació

Nombre de
prestacions

Garantia de la prestació
Prestacions garantides (de dret subjectiu)
Prestacions subjectes a crèdits pressupostaris
disponibles (de dret de concurrència)
Prestacions mixtes

46
29
4
TOTAL

79

5%
Prestacions garantides (de dret
subjectiu)
Prestacions subjectes a crèdits
pressupostaris disponibles (de dret de
concurrència)

37%
58%

Prestacions mixtes

Î El 58% de les prestacions
econòmiques són garantides, és a dir
de dret subjectiu
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Garantia de la
prestació

Prestació

PRESTACIONS
GARANTIDES (DE
DRET SUBJECTIU)

-

-

-

-

-

Prestacions familiars (3 modalitats)
Pensió no contributiva per jubilació
Pensió no contributiva per invalidesa
Complement pensions no contributives (PNC)
Ajuts assistencials de protecció als cònjuges
supervivents
Prestació per al manteniment de les despeses de
la llar per a determinats col·lectius
Prestació econòmica vinculada a servei per a
persones en situació de dependència
Prestació econòmica d'assistència personal per a
persones en situació de dependència
Prestació econòmica per a cures en l'entorn
familiar i suport als/a les cuidadors/es no
professionals
Prestació per atendre les necessitats bàsiques
Prestacions derivades de la Llei d'Integració Social
dels Minusvàlids (LISMI)
Pensions assistencials del Fons d'assistència
social
Prestació per a menors d'edat en situació de risc
Prestació per a l'acolliment d'una persona menor
d'edat tutelada per la Generalitat: acolliment en
família extensa
Prestació per a joves extutelats/ades
Prestació per a l'acolliment d'una persona menor
tutelada per la Generalitat: acolliment en família
aliena
Fons de garantia de pensions i prestacions
Ajut econòmic de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere
Ajuts a l’alumnat amb necessitat específica de
suport educatiu
Bonificacions i exempcions del preu públic de llars
d'infants de titularitat de la Generalitat
Prestació per desocupació
Subsidi per desocupació
Renda Activa d'Inserció
Programa de requalificació de les persones que
hagin esgotat la seva protecció per desocupació
(PREPARA)
Beques per a accions formatives
Incapacitat temporal
Risc durant l’embaràs
Risc durant la lactància natural
Maternitat
Paternitat
Cura de menors afectats per càncer o altra
malaltia greu
Assegurança escolar (3 modalitats)
Incapacitat permanent
Jubilació
Pensió de viduïtat i prestació per viduïtat (2
modalitats)

BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF

BSF
BSF
BSF
BSF
BSF

BSF
BSF

BSF
BSF
ENS
ENS
EMO
EMO
EMO
EMO

EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO

EMO
EMO
EMO
EMO
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PRESTACIONS
SUBJECTES A
CRÈDITS
PRESSUPOSTARIS
DISPONIBLES (DE
DRET DE
CONCURRÈNCIA)

-

Orfandat
A favor de familiars
Pensions de classes passives: jubilació
Pensions de classes passives: a favor de familiars
Dret d'assistència jurídica gratuïta
Beques de caràcter general per a estudis
universitaris

EMO
EMO
EMO
EMO

-

Ajuts d’urgència social
Programa d'atenció social a les persones amb
discapacitat
Programa de suport a les famílies amb una
persona gran discapacitada
Programa d’ajuts de suport econòmic a les
persones grans amb dependència
Ajut de suport a persones amb dependència dins
del marc d’actuacions del programa Viure en
Família
Programa de suport a l’autonomia en la pròpia llar
per a persones amb discapacitat
Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment
sotmès a nivell d’ingressos de la unitat familiar
Prestació econòmica de pagament únic del Pla
d'Ajuda al Retorn
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l’import abonat per un article ortoprotètic
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l'import abonat per rebre atenció sanitària urgent
de caràcter vital
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l'import abonat pels serveis d'atenció sanitària
rebuts a l'estranger
Ajuts per despeses d’estada i manutenció de
pacients i/o acompanyants per determinats
tractaments fora del seu domicili habitual
Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de
mobilitat per a alumnat que cursi estudis
postobligatoris i superiors no universitaris
Renda mínima d'inserció
Ajuts per situacions especials
Despeses associades a sortides a l'exterior
Necessitats bàsiques
Suport als tractaments especials
Suport als processos d'inserció sociolaborals i
formatius.
Suport als fills d’interns/nes
Prestacions per al pagament del lloguer
Prestació econòmica d'urgència especial per al
pagament del lloguer, de quotes d'amortització
hipotecària en situacions especials, i per atendre
persones que han perdut l'habitatge com a
conseqüència d'un procés de desnonament o
d'execució hipotecària
Prestació econòmica d’urgència especial.
Convocatòria extraordinària per al pagament del
lloguer o quotes d’amortització hipotecària
adreçada a persones en situació d’atur de llarga
durada

BSF
BSF

-

-

-

-

-

-

-

JUS
ECO

BSF
BSF
BSF

BSF
BSF
BSF
SLT
SLT

SLT

SLT

ENS

EMO
JUS
JUS
JUS
JUS
JUS
JUS
TES
TES

TES
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-

-

PRESTACIONS
MIXTES

-

-

Ajut implícit
Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les
comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i
Solsonès (APA)
Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits
(ACA)
Préstec per al finançament de la matrícula dels
estudiants universitaris (FINAN)
EQUITAT
Exempcions dels preus de la matrícula
universitària

TES
ECO

Menjador escolar (2 modalitats: prestació del
menjador obligatori amb caràcter gratuït i ajuts
individuals al menjador escolar)
Transport escolar gratuït per a determinats
col·lectius (2 modalitats: prestació del transport
obligatori amb caràcter gratuït i transport escolar
no obligatori)

ENS

ECO
ECO
ECO
ECO

ENS
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5. Anys acreditats de residència a Catalunya requerits per a percebre la
prestació/ajut

Requisit d'anys acreditats de residència a Catalunya
No s'exigeix
2 anys
5 anys
10 anys
Entre 5 i 10 anys

Nombre de
prestacions
65
2
10
1
1

TOTAL

13%

79

1%1%

3%

No s'exigeix
2 anys
5 anys
10 anys
Entre 5 i 10 anys

82%

Î En un 82% de les prestacions
econòmiques no s’exigeix un nombre
determinat d’anys acreditats de
residència a Catalunya
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Anys acreditats de
residència a
Catalunya

Prestació

NO S’EXIGEIX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prestacions familiars (3 modalitats)
Ajuts d’urgència social
Ajuts assistencials de protecció als cònjuges
supervivents
Prestació per al manteniment de les despeses de
la llar per a determinats col·lectius
Prestacions derivades de la Llei d'Integració Social
dels Minusvàlids (LISMI)
Pensions assistencials del Fons d'assistència
social
Programa d’ajuts de suport econòmic a les
persones grans amb dependència
Ajut de suport a persones amb dependència dins
del marc d’actuacions del programa Viure en
Família
Prestació per a menors d'edat en situació de risc
Prestació per a l'acolliment d'una persona menor
d'edat tutelada per la Generalitat: acolliment en
família extensa
Prestació per a joves extutelats/ades
Prestació per a l'acolliment d'una persona menor
tutelada per la Generalitat: acolliment en família
aliena
Ajut econòmic de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere
Prestació econòmica de pagament únic del Pla
d'Ajuda al Retorn
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l’import abonat per un article ortoprotètic
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l'import abonat per rebre atenció sanitària urgent
de caràcter vital
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l'import abonat pels serveis d'atenció sanitària
rebuts a l'estranger
Ajuts per despeses d’estada i manutenció de
pacients i/o acompanyants per determinats
tractaments fora del seu domicili habitual
Menjador escolar (2 modalitats: prestació del
menjador obligatori amb caràcter gratuït i ajuts
individuals al menjador escolar)
Transport escolar gratuït per a determinats
col·lectius (2 modalitats: prestació del transport
obligatori amb caràcter gratuït i transport escolar
no obligatori)
Bonificacions i exempcions del preu públic de llars
d'infants de titularitat de la Generalitat
Ajuts a l’alumnat amb necessitat específica de
suport educatiu
Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de
mobilitat per a alumnat que cursi estudis
postobligatoris i superiors no universitaris
Prestació per desocupació

BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF

BSF
BSF

BSF
BSF

BSF
BSF
SLT
SLT

SLT

SLT

ENS

ENS

ENS
ENS
ENS

EMO

34

-

-

-

-

-

2 ANYS

-

Subsidi per desocupació
Renda Activa d'Inserció
Programa de requalificació de les persones que
hagin esgotat la seva protecció per desocupació
(PREPARA)
Beques per a accions formatives
Incapacitat temporal
Risc durant l’embaràs
Risc durant la lactància natural
Maternitat
Paternitat
Cura de menors afectats per càncer o altra
malaltia greu
Assegurança escolar (3 modalitats)
Incapacitat permanent
Jubilació
Pensió de viduïtat i prestació per viduïtat (2
modalitats)
Orfandat
A favor de familiars
Pensions de classes passives: jubilació
Pensions de classes passives: a favor de familiars
Dret d'assistència jurídica gratuïta
Ajuts per situacions especials
Despeses associades a sortides a l'exterior
Necessitats bàsiques
Suport als tractaments especials
Suport als processos d'inserció sociolaborals i
formatius.
Suport als fills d’interns/nes
Prestació econòmica d'urgència especial per al
pagament del lloguer, de quotes d'amortització
hipotecària en situacions especials, i per atendre
persones que han perdut l'habitatge com a
conseqüència d'un procés de desnonament o
d'execució hipotecària
Prestació econòmica d’urgència especial.
Convocatòria extraordinària per al pagament del
lloguer o quotes d’amortització hipotecària
adreçada a persones en situació d’atur de llarga
durada
Ajut implícit
Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les
comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i
Solsonès (APA)
Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits
(ACA)
Préstec per al finançament de la matrícula dels
estudiants universitaris (FINAN)
EQUITAT
Exempcions dels preus de la matrícula
universitària
Beques de caràcter general per a estudis
universitaris

EMO
EMO
EMO

Renda mínima d'inserció
Programa de suport a les famílies amb una

EMO
BSF

EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
JUS
JUS
JUS
JUS
JUS
JUS
JUS
TES

TES

TES
ECO

ECO
ECO
ECO
ECO
ECO
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persona gran discapacitada
BSF
BSF

-

Pensió no contributiva per invalidesa
Prestació econòmica vinculada a servei per a
persones en situació de dependència
Prestació econòmica d'assistència personal per a
persones en situació de dependència
Prestació econòmica per a cures en l'entorn
familiar i suport als/a les cuidadors/es no
professionals
Programa d'atenció social a les persones amb
discapacitat
Programa de suport a l’autonomia en la pròpia llar
per a persones amb discapacitat
Prestació per atendre les necessitats bàsiques
Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment
sotmès a nivell d’ingressos de la unitat familiar
Fons de garantia de pensions i prestacions
Prestacions per al pagament del lloguer

10 ANYS

-

Pensió no contributiva per jubilació

BSF

ENTRE 5 I 10 ANYS

-

Complement pensions no contributives (PNC)

BSF

5 ANYS

-

-

BSF
BSF

BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
TES
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6. Forma de la prestació/ajut

Forma de prestació

Nombre de prestacions

Permanent
Temporal
Puntual

33
25
21
TOTAL

79

26%
42%

Permanent
Temporal
Puntual

32%

Î El 42% de les prestacions
econòmiques són de caràcter
permanent, el 32% temporal i el 26%
permanent
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Forma de la
prestació / ajut

Prestació

PERMANENT

-

-

-

TEMPORAL

-

-

-

Incapacitat temporal
Risc durant l’embaràs
Risc durant la lactància natural
Maternitat
Paternitat
Cura de menors afectats per càncer o altra
malaltia greu
Assegurança escolar (3 modalitats)
Incapacitat permanent
Jubilació
Pensió de viduïtat i prestació per viduïtat (2
modalitats)
Orfandat
A favor de familiars
Pensions de classes passives: jubilació
Pensions de classes passives: a favor de familiars
Pensió no contributiva per jubilació
Pensió no contributiva per invalidesa
Complement pensions no contributives (PNC)
Ajuts assistencials de protecció als cònjuges
supervivents
Prestació per al manteniment de les despeses de
la llar per a determinats col·lectius
Prestació econòmica vinculada a servei per a
persones en situació de dependència
Prestació econòmica d'assistència personal per a
persones en situació de dependència
Prestació econòmica per a cures en l'entorn
familiar i suport als/a les cuidadors/es no
professionals
Prestació per atendre les necessitats bàsiques
Prestacions derivades de la Llei d'Integració Social
dels Minusvàlids (LISMI)
Pensions assistencials del Fons d'assistència
social
Programa de suport a les famílies amb una
persona gran discapacitada
Programa d’ajuts de suport econòmic a les
persones grans amb dependència
Ajut de suport a persones amb dependència dins
del marc d’actuacions del programa Viure en
Família
Programa de suport a l’autonomia en la pròpia llar
per a persones amb discapacitat

EMO

Prestació per a menors d'edat en situació de risc
Prestació per a l'acolliment d'una persona menor
d'edat tutelada per la Generalitat: acolliment en
família extensa
Prestació per a joves extutelats/ades
Prestació per a l'acolliment d'una persona menor
tutelada per la Generalitat: acolliment en família
aliena
Fons de garantia de pensions i prestacions
Menjador escolar (2 modalitats: prestació del

BSF
BSF

EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF

BSF
BSF
BSF

BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF

BSF

BSF
BSF

BSF
ENS

38

-

-

-

-

-

PUNTUAL

menjador obligatori amb caràcter gratuït i ajuts
individuals al menjador escolar)
Transport escolar gratuït per a determinats
col·lectius (2 modalitats: prestació del transport
obligatori amb caràcter gratuït i transport escolar
no obligatori)
Bonificacions i exempcions del preu públic de llars
d'infants de titularitat de la Generalitat
Renda mínima d'inserció
Prestació per desocupació
Subsidi per desocupació
Renda Activa d'Inserció
Programa de requalificació de les persones que
hagin esgotat la seva protecció per desocupació
(PREPARA)
Beques per a accions formatives
Dret d'assistència jurídica gratuïta
Suport als tractaments especials
Prestacions per al pagament del lloguer
Prestació econòmica d'urgència especial per al
pagament del lloguer, de quotes d'amortització
hipotecària en situacions especials, i per atendre
persones que han perdut l'habitatge com a
conseqüència d'un procés de desnonament o
d'execució hipotecària
Ajut implícit
Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les
comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i
Solsonès (APA)
Préstec per al finançament de la matrícula dels
estudiants universitaris (FINAN)
EQUITAT
Exempcions dels preus de la matrícula
universitària

-

Ajuts d’urgència social

-

Prestacions familiars (2 modalitats: prestació per
naixement o adopció i prestació per part o adopció
multiples)
Programa d'atenció social a les persones amb
discapacitat
Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment
sotmès a nivell d’ingressos de la unitat familiar
Ajut econòmic de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere
Prestació econòmica de pagament únic del Pla
d'Ajuda al Retorn
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l’import abonat per un article ortoprotètic
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l'import abonat per rebre atenció sanitària urgent
de caràcter vital
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l'import abonat pels serveis d'atenció sanitària
rebuts a l'estranger
Ajuts per despeses d’estada i manutenció de
pacients i/o acompanyants per determinats
tractaments fora del seu domicili habitual

-

-

-

ENS

ENS
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO

EMO
JUS
JUS
TES
TES

TES
ECO

ECO
ECO
ECO

Administracions
locals / BSF
BSF

BSF
BSF
BSF
BSF
SLT
SLT

SLT

SLT
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-

-

-

Ajuts a l’alumnat amb necessitat específica de
suport educatiu
Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de
mobilitat per a alumnat que cursi estudis
postobligatoris i superiors no universitaris
Ajuts per situacions especials
Despeses associades a sortides a l'exterior
Necessitats bàsiques
Suport als processos d'inserció sociolaborals i
formatius.
Suport als fills d’interns/nes
Prestació econòmica d’urgència especial.
Convocatòria extraordinària per al pagament del
lloguer o quotes d’amortització hipotecària
adreçada a persones en situació d’atur de llarga
durada
Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits
(ACA)
Beques de caràcter general per a estudis
universitaris

ENS
ENS

JUS
JUS
JUS
JUS
JUS
TES

ECO
ECO
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7. Abonament

Nombre de
prestacions

Forma d'abonament
Directe a la persona
Al prestador del servei
Al prestador del servei o a la persona
Aplicació al preu públic
TOTAL

62
11
4
2
79

5% 3%
14%
Directe a la persona
Al prestador del servei
Al prestador del servei o a la persona
Aplicació al preu públic

78%

Î En un 78% de les prestacions
l’abonament econòmic es fa
directament a les persones
beneficiàries
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Abonament

Prestació

DIRECTE A LA
PERSONA

-

Ajuts d’urgència social

Administracions
locals / BSF

-

Incapacitat temporal
Risc durant l’embaràs
Risc durant la lactància natural
Maternitat
Paternitat
Cura de menors afectats per càncer o altra
malaltia greu
Assegurança escolar (3 modalitats)
Incapacitat permanent
Jubilació
Pensió de viduïtat i prestació per viduïtat (2
modalitats)
Orfandat
A favor de familiars
Pensions de classes passives: jubilació
Pensions de classes passives: a favor de familiars
Prestacions familiars (3 modalitats)
Pensió no contributiva per jubilació
Pensió no contributiva per invalidesa
Complement pensions no contributives (PNC)
Ajuts assistencials de protecció als cònjuges
supervivents
Prestació per al manteniment de les despeses de
la llar per a determinats col·lectius
Prestació econòmica per a cures en l'entorn
familiar i suport als/a les cuidadors/es no
professionals
Programa d'atenció social a les persones amb
discapacitat
Prestació per atendre les necessitats bàsiques
Prestacions derivades de la Llei d'Integració Social
dels Minusvàlids (LISMI)
Pensions assistencials del Fons d'assistència
social
Programa de suport a les famílies amb una
persona gran discapacitada
Programa d’ajuts de suport econòmic a les
persones grans amb dependència
Ajut de suport a persones amb dependència dins
del marc d’actuacions del programa Viure en
Família
Prestació per a menors d'edat en situació de risc
Prestació per a l'acolliment d'una persona menor
d'edat tutelada per la Generalitat: acolliment en
família extensa
Prestació per a joves extutelats/ades
Prestació per a l'acolliment d'una persona menor
tutelada per la Generalitat: acolliment en família
aliena
Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment
sotmès a nivell d’ingressos de la unitat familiar
Fons de garantia de pensions i prestacions
Ajut econòmic de mesures de protecció integral

EMO

-

-

-

-

-

EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
EMO
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF

BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF
BSF

BSF
BSF

BSF
BSF

BSF
BSF
BSF
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-

-

-

-

-

-

-

AL PRESTADOR DEL
SERVEI

-

-

-

contra la violència de gènere
Prestació econòmica de pagament únic del Pla
d'Ajuda al Retorn
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l’import abonat per un article ortoprotètic
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l'import abonat per rebre atenció sanitària urgent
de caràcter vital
Rescabalament de despeses sanitàries: recuperar
l'import abonat pels serveis d'atenció sanitària
rebuts a l'estranger
Ajuts per despeses d’estada i manutenció de
pacients i/o acompanyants per determinats
tractaments fora del seu domicili habitual
Ajuts a l’alumnat amb necessitat específica de
suport educatiu
Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general i de
mobilitat per a alumnat que cursi estudis
postobligatoris i superiors no universitaris
Renda mínima d'inserció
Prestació per desocupació
Subsidi per desocupació
Renda Activa d'Inserció
Programa de requalificació de les persones que
hagin esgotat la seva protecció per desocupació
(PREPARA)
Beques
Suport als tractaments especials
Prestacions per al pagament del lloguer
Prestació econòmica d’urgència especial.
Convocatòria extraordinària per al pagament del
lloguer o quotes d’amortització hipotecària
adreçada a persones en situació d’atur de llarga
durada
Ajut implícit
Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les
comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i
Solsonès (APA)
Ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits
(ACA)
Préstec per al finançament de la matrícula dels
estudiants universitaris (FINAN)
EQUITAT
Programa de suport a l’autonomia en la pròpia llar
per a persones amb discapacitat
Menjador escolar (2 modalitats: prestació del
menjador obligatori amb caràcter gratuït i ajuts
individuals al menjador escolar)
Transport escolar gratuït per a determinats
col·lectius (2 modalitats: prestació del transport
obligatori amb caràcter gratuït i transport escolar
no obligatori)
Dret d'assistència jurídica gratuïta
Ajuts per situacions especials
Despeses associades a sortides a l'exterior
Necessitats bàsiques
Suport als processos d'inserció sociolaborals i
formatius.

BSF
SLT
SLT

SLT

SLT

ENS
ENS

EMO
EMO
EMO
EMO
EMO

EMO
JUS
TES
TES

TES
ECO

ECO
ECO
ECO
BSF
ENS

ENS

JUS
JUS
JUS
JUS
JUS
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AL PRESTADOR DEL
SERVEI O A LA
PERSONA

-

Suport als fills d’interns/nes

-

Prestació econòmica vinculada a servei per a
persones en situació de dependència
Prestació econòmica d'assistència personal per a
persones en situació de dependència
Prestació econòmica d'urgència especial per al
pagament del lloguer, de quotes d'amortització
hipotecària en situacions especials, i per atendre
persones que han perdut l'habitatge com a
conseqüència d'un procés de desnonament o
d'execució hipotecària
Beques de caràcter general per a estudis
universitaris

-

-

APLICACIÓ AL PREU
PÚBLIC

-

Bonificacions i exempcions del preu públic de llars
d'infants de titularitat de la Generalitat
Exempcions dels preus de la matrícula
universitària

JUS

BSF
BSF
TES

ECO

ENS
ECO
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Prestacions de serveis
1. Relació de prestacions
DEPARTAMENT
DE BENESTAR
SOCIAL I
FAMÍLIA

ICASS

-

DGAIA I
ICAA

-

-

Secretaria
de
Família

-

Serveis socials bàsics (cofinançament ens locals)
Serveis socials especialitzats per a persones amb
dependència i discapacitat: serveis comuns
Serveis socials especialitzats per a persones amb
dependència i/o risc social
Serveis socials especialitzats per a persones amb
dependència ateses en centres sociosanitaris
Serveis socials especialitzats per a infants amb trastorns
en el desenvolupament o amb risc de patir-los
Serveis socials especialitzats per a persones amb
discapacitat
Serveis socials especialitzats per a persones amb
problemàtica social derivada de malaltia mental
Serveis socials especialitzats per a persones amb
drogodependències i/o altres addiccions
Serveis socials especialitzats per a persones afectades
pel virus VIH/SIDA
Targeta acreditativa de la discapacitat

Servei de tutela per a infants i adolescents en situació de
desemparament
Servei especialitzat d’atenció a la infància i a
l’adolescència (EAIA)
Servei de centre d'acolliment i Serveis residencials d’acció
educativa
Servei de pis assistit per a joves de 16 a 18 anys, Servei
de pis assistit per a joves de 18 a 21 anys, Servei de
residència o pisos per a joves vinculats a programes
d'inserció laboral i Servei d'acompanyament especialitzat
a joves tutelats i extutelats
Servei de centre socioeducatiu diürn
Servei del telèfon de la infància (infància respon)
Servei d'equips de valoració de maltractaments infantils
Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil
(UDEPMI)
Acolliment familiar
Adopció d'infants de Catalunya
Adopció a Catalunya d'infants amb necessitats especials
Adopció d'infants d'altres països
Servei d'Atenció postadoptiva

Servei d’atenció a les famílies (SAF) i Servei d'atenció a
les famílies especialitzat (SAFE)
Serveis d’atenció a dones en situació de violència
masclista i els seus fills i filles
Actuacions per a la igualtat de tracte i no discriminació de
persones LGTB
Servei d’atenció telefònica per consultes en relació a la
vulneració de drets de les persones grans
Títols de Família nombrosa
Títols de Família monoparental
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ICD

-

Servei de línia d’atenció telefònica a les dones en situació
de violència masclista
Serveis d’informació i atenció a les dones

DGIM

-

Servei de primera acollida per a persones immigrants i
catalanes retornades

DGACC

-

Acció cívica i comunitària
Oficines de Benestar Social i Família

DGJ

-

Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ)

-

Atenció primària i comunitària
Atenció especialitzada i hospitalària d'aguts
Atenció sociosanitària
Atenció a la salut mental i addiccions
Atenció farmacèutica
Prestacions dels programes sanitaris d'interès per a la
salut pública
Programes de promoció de la salut i salut comunitària
Protecció de la salut i seguretat alimentària

DEPARTAMENT DE SALUT

-

DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT

-

-

DEPARTAMENT
D’EMPRESA I OCUPACIÓ

-

Educació infantil i primària en centres públics
Educació secundària obligatòria i educació post
obligatòria en centres públics
Concerts educatius
Subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero
a tres anys
Subvencions a llars d’infants de titularitat municipal
Subvencions per a programes de Qualificació Professional
Inicial (PQPI)
Activitats extraescolars o complementàries en centres
educatius públics d’educació primària
Subvencions per a despeses de personal de menjador,
esbarjo i transport dels centres concertats d'educació
especial
Subvencions a centres públics i concertats per a
l’aprenentatge actiu d’idiomes
Activitats extraescolars dins d’un Pla integrat de llengües
estrangeres (PILE)
Subvencions per a estades formatives en empreses o
institucions d'altres països
Centres especials de treball (CET)
Serveis d'orientació propis i espais de recerca de feina
Orientació professional amb entitats: itineraris personals
d’inserció
Formació i requalificació
Programes amb treball i formació
Programes d'intercanvis internacionals
Programes de desenvolupament local
Programa de requalificació de les persones que hagin

46

esgotat la seva protecció per desocupació (PREPARA)

DEPARTAMENT DE
JUSTÍCIA

-

DEPARTAMENT DE
TERRITORI I
SOSTENIBILITAT

-

-

DEPARTAMENT
D’INTERIOR

-

DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA, PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL

-

DEPARTAMENT DE
CULTURA

-

-

Oficina d'atenció a la víctima del delicte (OAVD)
Programa INCORPORA (OAVD)
Programa de suport psicosocial "violència tolerància
zero"(OAVD)
Programa CAIXAPROINFANCIA (OAVD)
Formació professional per a l'ocupació/formació contínua
relacionada amb l’activitat del CIRE
Borsa de treball
Creació de llocs de treball
Assessorament tècnic als menors d’edat encausats
Centres educatius i medi obert per als menors i joves sota
mesura judicial
Sistema de coordinació de les entitats del tercer sector en
els programes de rehabilitació en execució penal
Equips d’assessorament tècnic en l’àmbit de la família
Mesures penals alternatives

Mesa de valoració de situacions d'emergències
econòmiques i socials de l’Agència de l'Habitatge de
Catalunya
Ofideute
Transport públic: Targeta T-12
Transport públic: Targeta T-jove
Transport públic: Títols famílies nombroses i
monoparentals
Transport públic: Títols bonificació aturats

Oficines d'atenció al ciutadà (OAC) del cos de Mossos
d'Esquadra
Oficines de relació amb la comunitat (ORC) del cos de
Mossos d'Esquadra
Assistència en situacions d'emergència
Grups d'Atenció a la Víctima

Oferta formativa. Cicles formatius d'ensenyament agrari
reglat
Oferta formativa. Cicles formatius de la formació
professional reglada del sector nautico-pesquer

Drets lingüístics
Dret d’accés a la cultura
Dret de creació i participació culturals
Conservació i difusió del patrimoni cultural
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Nombre de
prestacions de
serveis
Departament de Benestar Social i Família
Departament de Salut
Departament de Ensenyament
Departament d'Empresa i Ocupació
Departament de Justícia
Departament de Territori i Sostenibilitat
Departament d'Interior
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
Departament de Cultura
TOTAL

35
8
11
8
12
6
4
2
4
90

Departament de Benestar
Social i Família
Departament de Salut

Departament de Ensenyament
5%

2% 4%
Departament d'Empresa i
Ocupació

7%
39%

Departament de Justícia

13%

Departament de Territori i
Sostenibilitat

9%
12%

9%

Departament d'Interior

Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural
Departament de Cultura

Î El 39% de les prestacions de
serveis corresponen a l’àmbit
competencial del Departament de
Benestar Social i Família
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2. Font de finançament

Nombre de
prestacions
de serveis

Font de finançament
Administració de l'Estat
Generalitat de Catalunya
Administració Local
Unió Europea
Mixta: Generalitat de Catalunya / entitats privades
Mixta: Generalitat de Catalunya / Administració de l'Estat
Mixta: Generalitat de Catalunya / Administració de l'Estat /
Administracions Locals
Mixta: Generalitat de Catalunya / Administracions Locals
Mixta: Generalitat de Catalunya / Administració de l'Estat / Usuaris
Mixta: Generalitat de Catalunya / Usuaris
Mixta: Generalitat de Catalunya / Unió Europea
Mixta: Administració de l'Estat / Unió Europea

3
59
1
1
3
6
5
1
2
2
2
5

TOTAL

90

Administració de l'Estat

2%
2%
2%
1%
6%

Generalitat de Catalunya

6% 3%

Administració Local
Unió Europea
Mixta: Generalitat de Catalunya / entitats privades

7%
3%
1%
1%
66%

Mixta: Generalitat de Catalunya / Administració de
l'Estat
Mixta: Generalitat de Catalunya / Administració de
l'Estat / Administracions Locals
Mixta: Generalitat de Catalunya / Administracions
Locals
Mixta: Generalitat de Catalunya / Administració de
l'Estat / Usuaris
Mixta: Generalitat de Catalunya / Usuaris
Mixta: Generalitat de Catalunya / Unió Europea
Mixta: Administració de l'Estat / Unió Europea

Î El 66% de les prestacions de serveis
tenen com a font de finançament la
Generalitat de Catalunya
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3. Gestió del servei
Nombre de
prestacions de
serveis

Administració
Generalitat de Catalunya

60

Administracions Locals

4

Generalitat de Catalunya / Administracions
Locals

7

Generalitat de Catalunya / Administracions
Locals / entitats

2

Administracions Locals / entitats

3

Generalitat de Catalunya / entitats

12

Entitats

2
TOTAL

2%

90

Generalitat de Catalunya

13%

Administracions Locals

3%
2%

Generalitat de Catalunya / Administracions
Locals
Generalitat de Catalunya / Administració de
l'Estat/ Administracions Locals / entitats

8%

Administracions Locals / entitats

5%
67%

Generalitat de Catalunya / entitats
Entitats

Î El 67% de les prestacions de
serveis són gestionades per la
Generalitat de Catalunya
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Beneficiaris i despesa
PRESTACIONS ECONÒMIQUES
1. Beneficiaris
(cal tenir en compte que cada beneficiari pot rebre més d’una prestació)
ÀMBIT

PRESTACIÓ

SERVEIS
SOCIALS I
PROMOCIÓ
SOCIAL

Prestacions familiars de l’estat (3
modalitats)
Ajuts d’urgència social
Pensió no contributiva per jubilació
Pensió no contributiva per invalidesa
Complement PNC
Ajuts assistencials de protecció als
cònjuges supervivents
Prestació per al manteniment de les
despeses de la llar per a determinats
col·lectius
Prestació econòmica vinculada a servei
per a persones en situació de dependència
Prestació econòmica d'assistència
personal per a persones en situació de
dependència
Prestació econòmica per a cures en
l'entorn familiar i suport als/a les
cuidadors/es no professionals
Programa d’atenció social a les persones
amb discapacitat
Prestació per atendre les necessitats
bàsiques
Prestacions derivades de la Llei
d'Integració Social dels Minusvàlids
(LISMI)
Pensions assistencials del Fons
d'assistència social
Programa de suport a les famílies amb una
persona gran discapacitada
Programa d’ajuts de suport econòmic a les
persones grans amb dependència
Ajut de suport a persones amb
dependència dins del marc d’actuacions
del programa Viure en Família
Programa de suport a l’autonomia en la
pròpia llar per a persones amb discapacitat
Prestació per a menors d'edat en situació
de risc
Prestació per a l'acolliment d'una persona
menor d'edat tutelada per la Generalitat:
acolliment en família extensa
Prestació per a joves extutelats/ades
Prestació per a l'acolliment d'una persona
menor tutelada per la Generalitat:
acolliment en família aliena
Ajut per naixement, adopció, tutela o
acolliment sotmès a nivell d’ingressos de la
unitat familiar

BENEFICIARIS
2012

BENEFICIARIS
2013

BENEFICIARIS
2014

106.848
197.983
31.214
24.969
41.139

115.108
277.720
30.775
24.885
41.142

124.518
277.720
31.101
25.425
41.419

24.076

21.742

19.445

27.634

25.473

22.991

8.797

8.550

8.482

33

42

41

89.715

92.226

83.997

8.437

7.624

6.901

839

917

957

1.353

1.176

1.044

38

30

24

164

115

93

2.508

1.776

1.432

5.107

4.083

3.470

911

903

1.087

1.126

1.605

1.750

2.878
947

2.834
849

2.850
900

989

915

920

5.276

5.317

7.262
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Fons de garantia de pensions i prestacions
Ajut econòmic de mesures de protecció
integral contra la violència de gènere
Prestació econòmica de pagament únic del
Pla d'Ajuda al Retorn
SALUT

Rescabalament de despeses sanitàries
Recuperar l'import abonat per rebre
atenció sanitària urgent de caràcter vital
Recuperar l'import abonat pels serveis
d'atenció sanitària rebuts a l'estranger
Ajuts per manutenció de malalts i
acompanyants

100

148

148

16

7

7

5

6

20

20

25

79

12

4

360

6

2

0

364

466

439

74.880
44.782
13.361
29.036

78.000
42.000
15.100
31.100

78.000
42.000
15.100
31.100

EDUCACIÓ1

Menjador escolar
Transport escolar
Llar d'infants
Ajuts necessitat suport educatiu
Beques generals i de mobilitat

PENSIONS I
OCUPACIÓ

Renda mínima d'inserció
Prestació per desocupació
Subsidi per desocupació
Renda Activa d'inserció
Programa de requalificació de les persones
que hagin esgotat la seva protecció per
desocupació (PREPARA)
Beques per a accions formatives
Incapacitat temporal

23.123
235.763
173.502
23.485

24.988
215.985
168.139
27.400

27.071
170.718
149.874
30.097

36.974
7.392
-

6.977
8.500
-

5.810
8.500
-

Risc durant l’embaràs
Risc durant la lactància natural
Maternitat
Paternitat
Cura de menors afectats per càncer o altra
malaltia greu
Assegurança escolar (3 modalitats)
Incapacitat permanent
Jubilació
Pensió de viduïtat i prestació per viduïtat (2
modalitats)
Orfandat
A favor de familiars
Pensions de classes passives: jubilació
Pensions de classes passives: a favor de
familiars

1.949
51
52.668
46.496

2.237
49
49.598
44.643

2.598
38
48.999
44.407

223
168.731
1.002.387

278
167.039
1.026.643

354
165.360
1.044.951

389.999
39.409
1.556
29.741

392.289
42.566
1.459
31.447

394.016
45.805
1.436
33.190

19.141

18.497

17.878

Dret d'assistència jurídica gratuïta
Ajuts per situacions especials
Despeses associades a sortides a l'exterior
Necessitats bàsiques
Suport als tractaments especials
Suport als processos d'inserció
sociolaborals i formatius
Suport a la infància, menors dels/de les
interns/es

139.622
35
216
51
12

142.682
30
183
20
14

134.047
15
35
41
14

64

19

35

28

9

15

Prestacions per al pagament del lloguer
Prestació econòmica d'urgència especial
per al pagament del lloguer, de quotes
d'amortització hipotecària en situacions
especials, i per atendre persones que han

17.993

18.949

18.048

1.856

2.703

5.215

JUSTÍCIA

HABITATGE

1

Algunes dades estan pendents del tancament de l’exercici pressupostari 2014 per a la seva actualització.
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perdut l'habitatge com a conseqüència d'un
procés de desnonament o d'execució
hipotecària
Prestació econòmica d’urgència especial.
Convocatòria extraordinària per al
pagament del lloguer o quotes
d’amortització hipotecària adreçada a
persones en situació d’atur de llarga
durada
Ajut implícit

UNIVERSITAT

Ajuts per a estudiants
universitaris/àries de les comarques de
de l'Alt Pirineu, Vall d’Aran i Solsonès
(APA)
Ajuts a estudiants universitaris de
centres adscrits (ACA)
Préstec per al finançament de la
matrícula dels estudiants universitaris
(FINAN)
EQUITAT
Exempcions dels preus de la matrícula
universitària
Beques de caràcter general per a
estudis universitaris

1.272

1.962

3.012
3.231

295

285

285

394

476

470

3.358
61.161

2.370
70.296

2.476
68.339

2.290

2.512

2.512

32.875

36.276

36.276

3.259.675

3.340.185

3.296.250

BENEFICIARIS
2012

BENEFICIARIS
2013

BENEFICIARIS
2014
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PRESTACIONS ECONÒMIQUES
2. Despesa
(import en euros)
ÀMBIT

PRESTACIÓ

SERVEIS SOCIALS
I PROMOCIÓ
SOCIAL

Prestacions familiars de l’estat (3
modalitats)
Ajuts d'urgència social
Pensió no contributiva per jubilació
Pensió no contributiva per invalidesa
Complement PNC
Ajuts assistencials de protecció als
cònjuges supervivents
Prestació per al manteniment de les
despeses de la llar per a determinats
col·lectius
Prestació econòmica vinculada a servei
per a persones en situació de
dependència
Prestació econòmica d'assistència
personal per a persones en situació de
dependència
Prestació econòmica per a cures en
l'entorn familiar i suport als/a les
cuidadors/es no professionals
Programa d'atenció social a les persones
amb discapacitat
Prestació per atendre les necessitats
bàsiques
Prestacions derivades de la Llei
d'Integració Social dels Minusvàlids
(LISMI)
Pensions assistencials del Fons
d'assistència social
Programa de suport a les famílies amb
una persona gran discapacitada
Programa d’ajuts de suport econòmic a
les persones grans amb dependència
Ajut de suport a persones amb
dependència dins del marc d’actuacions
del programa Viure en Família
Programa de suport a l’autonomia en la
pròpia llar per a persones amb
discapacitat
Prestació per a menors d'edat en situació
de risc
Prestació per a l'acolliment d'una
persona menor d'edat tutelada per la
Generalitat: acolliment en família extensa
Prestació per a joves extutelats/ades
Prestació per a l'acolliment d'una
persona menor tutelada per la
Generalitat: acolliment en família aliena
Ajut per naixement, adopció, tutela o
acolliment sotmès a nivell d’ingressos de
la unitat familiar
Fons de garantia de pensions i
prestacions
Ajut econòmic de mesures de protecció

DESPESA 2012

DESPESA 2013

DESPESA 2014

175.167.638
17.997.664
145.760.862
133.369.023
53.517.451

185.756.678
26.008.473
147.544.358
137.184.728
53.637.709

195.592.044
26.008.473
154.666.984
143.075.344
55.045.238

10.236.705

9.226.274

8.240.752

13.429.877

12.149.199

10.904.670

78.020.132

67.701.914

81.409.312

396.870

394.800

388.059

386.407.576

333.341.468

305.238.425

8.892.240

7.199.648

7.239.443

2.676.498

2.787.015

3.126.530

2.781.993

2.433.263

2.138.535

78.377

61.592

52.151

463.003

324.984

261.798

7.221.836

5.138.669

4.106.478

14.021.842

11.052.770

9.309.371

7.280.657

5.480.777

6.578.000

2.947.756

3.653.601

3.802.000

10.902.869
4.386.287

10.999.064
4.824.881

11.069.679
4.722.595

6.257.051

6.052.047

5.700.048

3.814.350

3.814.350

4.000.000

312.514
99.686

506.836
35.785

560.506
35.785
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integral contra la violència de gènere
Prestació econòmica de pagament únic
del Pla d'Ajuda al Retorn
SALUT

7.670

16.633

2.666

5.710

8.974

18.823

97.725

7.045

15.640

62.141

52.246

0

176.234

224.903

251.003

46.070.000
59.340.000
13.370.000
37.600.000

51.900.000
58.500.000
15.000.000
22.540.000

51.900.000
58.500.000
15.000.000
22.540.000

129.986.760
4.140.114.000
1.065.162.000
116.616.000

132.762.615
3.783.417.000
995.339.000
136.324.000

173.000.000
2.893.720.000
888.988.000
161.223.000

1.529.263
336.964.081
41.982.675

1.614.246
285.816.143
310.784.064
40.209.123

27.846.771
3.370.335
255.497.884
305.395.218
40.353.845

2.212.688.444
13.455.887.427

14.461.865
2.248.723.514
14.265.613.413

17.624.191
2.254.410.124
14.814.942.970

3.280.065.329
197.131.239
10.535.139
799.620.000

3.393.506.308
216.311.750
10.312.443
868.607.000

3.452.421.323
233.012.897
10.481.237
923.780.000

170.152.000

169.019.000

165.702.000

Dret d'assistència jurídica gratuïta
Ajuts per situacions especials
Despeses associades a sortides a
l'exterior
Necessitats bàsiques
Suport als tractaments especials
Suport als processos d'inserció
sociolaborals i formatius.
Suport a la infància, menors de els
interns/es.

59.700.000
25.980

60.100.000
16.659

60.500.000
5.993

12.524
13.741
9.046

9.940
2.407
1.830

2.203
5.957
622

8.527

1.250

1.861

4.631

1.153

3.000

Prestacions per al pagament del lloguer
Prestació econòmica d'urgència especial
per al pagament del lloguer, de quotes
d'amortització hipotecària en situacions
especials, i per atendre persones que

44.519.959

41.604.065

38.555.056

3.458.818

4.887.308

5.531.168

Rescabalament de despeses sanitàries:
article ortoprotètic
Recuperar l'import abonat per rebre
atenció sanitària urgent de caràcter vital
Recuperar l'import abonat pels serveis
d'atenció sanitària rebuts a l'estranger
Ajuts per manutenció de malalts i
acompanyants

EDUCACIÓ 1

Menjador escolar
Transport escolar
Llar d'infants
Ajuts necessitat suport educatiu
Beques generals i de mobilitat

PENSIONS I
OCUPACIÓ

Renda mínima d'inserció
Prestació per desocupació
Subsidi per desocupació
Renda Activa d'inserció
Programa de requalificació de les
persones que hagin esgotat la seva
protecció per desocupació (PREPARA)
Beques per a accions formatives
Incapacitat temporal
Risc durant l’embaràs
Risc durant la lactància natural
Maternitat
Paternitat
Cura de menors afectats per càncer o
altra malaltia greu
Assegurança escolar (3 modalitats)
Incapacitat permanent
Jubilació
Pensió de viduïtat i prestació per viduïtat
(2 modalitats)
Orfandat
A favor de familiars
Pensions de classes passives: jubilació
Pensions de classes passives: a favor de
familiars

JUSTÍCIA

HABITATGE

1

Algunes dades estan pendents del tancament de l’exercici pressupostari 2014 per a la seva actualització.
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han perdut l'habitatge com a
conseqüència d'un procés de
desnonament o d'execució hipotecària
Prestació econòmica d’urgència
especial. Convocatòria extraordinària per
al pagament del lloguer o quotes
d’amortització hipotecària adreçada a
persones en situació d’atur de llarga
durada
Ajut implícit
UNIVERSITAT

Ajuts per a estudiants universitaris/àries
de les comarques de l'Alt Pirineu, Vall
d’Aran i Solsonès (APA)
Ajuts a estudiants universitaris de
centres adscrits (ACA)
Préstec per al finançament de la
matrícula dels estudiants universitaris
(FINAN)
EQUITAT
Exempcions dels preus de la matrícula
universitària
Beques de caràcter general per a estudis
universitaris

1.557.949

3.452.887

11.042.995
4.258.573

392.000

392.000

392.000

98.000

98.000

98.000

9.220.702
28.022.964

4.958.293
28.022.964

2.761.637
28.022.964

2.754.596

2.754.596

2.754.596

87.799.980

80.158.015

80.158.015

27.439.204.011

28.284.843.535

28.047.364.787

DESPESA 2012

DESPESA 2013

DESPESA 2014
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PRESTACIONS DE SERVEIS
1. Beneficiaris
(cal tenir en compte que cada beneficiari pot rebre més d’una prestació)
ÀMBIT

PRESTACIÓ

SERVEIS SOCIALS
I PROMOCIÓ
SOCIAL

Serveis socials bàsics
Serveis socials especialitzats a persones
amb dependència i discapacitat: serveis
comuns
Serveis socials especialitzats a persones
grans amb dependència i/o risc social
Serveis socials especialitzats. Persones
ateses en centres sociosanitaris
Infants amb trastorns en el
desenvolupament o amb risc de patir-los
(CDIAP)
Persones amb discapacitat
Persones amb problemàtica social
derivada de malaltia mental
Persones amb drogodependències i/o
altres addiccions
Persones afectades pel virus VIH/SIDA
Servei de tutela per a infants i
adolescents en situació de
desemparament
Servei especialitzat d’atenció a la
infància i a l’adolescència (EAIA)
Centre d'acolliment i serveis residencials
d'acció educativa
Atenció a joves: Servei de pis assistit per
a joves de 16 a 18 anys, Servei de pis
assistit per a joves de 18 a 21 anys,
Servei de residència o pisos per a joves
vinculats a programes d'inserció laboral i
Servei d'acompanyament especialitzat a
joves tutelats i extutelats
Servei de centre socioeducatiu diürn
Servei del telèfon de la infància (infància
respon)
Servei d'equips de valoració de
maltractaments infantils
Unitat de detecció i prevenció del
maltractament infantil (UDEPMI)
Acolliment familiar
Adopció d' infants a Catalunya
Adopció a Catalunya d'infants amb
necessitats especials
Adopció d'infants d'altres països
Servei d'atenció postadoptiva
Servei d'atenció a les famílies (SAF) i
Servei d'atenció a les famílies
especialitzat (SAFE)
Atenció a dones en situació de violència
masclista i els seus fills i filles
Actuacions per a la igualtat i no
discriminació de persones LGTB
Servei de la línia d'atenció telefònica a

BENEFICIARIS
2012

BENEFICIARIS
2013

BENEFICIARIS
2014

957.377

939.588

939.588

243.009

202.449

202.616

33.706

33.014

33.756

7.651

7.526

7.612

34.704
16.547

36.376
17.676

37.956
18.322

2.056

2.100

2.100

506

565

532

143

143

143

7.040

7.076

6.985

11.273

11.424

13.149

4.005

4.087

4.080

592
396

566
392

560
400

13.468

12.124

12.976

235

231

240

1.958
958
122

1.864
966
84

2.221
980
100

34
551
167

20
251
173

25
280
200

15.422

12.600

12.600

7.242

7.347

7.500

1.500
9.989

1.500
9.150

1.500
9.927
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les dones en situació de violència
masclista
Servei d'atenció telefònica per consultes
en relació a la vulneració de drets de les
persones grans
Títols de família nombrosa
Títols de Família monoparental.
Targeta acreditativa de la discapacitat
Serveis d’informació i atenció a les dones
(SIAD)
Servei de primera acollida per a
persones immigrants i catalanes
retornades
Acció cívica i comunitària
Oficines de Benestar Social i Família
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
(XNEJ)
SALUT

Atenció primària i comunitària
Atenció especialitzada i hospitalària
d'aguts
Atenció sociosanitària
Atenció a la salut mental i addiccions
Atenció farmacèutica
Prestacions dels programes sanitaris
d'interès per a la salut pública
Programes de promoció de la salut i salut
comunitària
Protecció de la salut i seguretat
alimentària

EDUCACIÓ

1

OCUPACIÓ

1

Educació infantil i primària en centres
públics
Educació secundària obligatòria i
educació post obligatòria en centres
públics
Concerts educatius
Subvencions destinades a l'escolarització
d'infants de zero a tres anys
Subvencions a llars d’infants de titularitat
municipal
PQPI
Activitats extraescolars
Subvencions monitors de menjador i
altres activitats per a centres d'educació
especial
Aprenentatge actiu d'idiomes
PILE
Subvencions practiques en empreses
d'altres països
Centres especials de treball
Serveis d'orientació propis i espais de
recerca de feina
Orientació professional amb entitats:
itineraris personals d’inserció
Formació i requalificació
Programes amb treball i formació
Programes d'intercanvis internacionals
Programes de desenvolupament local
Programa de requalificació de les

31
103.492
38.257
198.132

68
104.211
42.472
212.759

30
102.018
45.151
228.000

27.893

26.520

26.520

234.132
823.829

330.496
767.670

330.496
755.795

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

995.000

995.000

1.000.000

-

-

-

530.720

533.221

535.000

309.713
372.000

326.535
375.579

330.000
376.000

10.398

10.000

10.000

49.586
1.801
9.900

49.586
1.394
3.900

49.586
1.394
-

3.500
570
68.000

3.500
406
-

3.500
-

498

450

450

12.239

13.277

13.854

274.621

172.000

101.854

18.600
208.323
6.741
277
21.494
36.974

30.935
94.929
8.894
309
17.031
17.109

15.787
92.725
8.441
271
18.306
17.109

Algunes dades estan pendents del tancament de l’exercici pressupostari 2014 per a la seva actualització.
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persones que hagin esgotat la seva
protecció per desocupació (PREPARA)
JUSTÍCIA

HABITATGE I
TRANSPORT
PÚBIC

SEGURETAT

AGRICULTURA,
RAMADERIA I
PESCA

CULTURA

Oficina d'atenció a la víctima del delicte
(OAVD)
Programa incorpora (OAVD)
Programa de suport psicosocial
"violència tolerància zero"(OAVD)
Programa CAIXAPROINFANCIA (OAVD)
Formació professional per a
l'ocupació/formació contínua relacionada
mb l’activitat del CIRE
Borsa de treball
Creació llocs de treball
Assessorament tècnic als menors d’edat
encausats
Centres educatius i medi obert per als
menors i joves sota mesura judicial
Sistema de coordinació de les entitats del
tercer sector en els programes de
rehabilitació en execució penal
Equips d’assessorament tècnic en l’àmbit
de la família
Mesures penals alternatives
Mesa de valoració de situacions
d'emergències econòmiques i socials de
l’Agència de l'Habitatge de Catalunya
Ofideute
Transport públic: Targeta T-12
Transport públic: Targeta T-jove
Transport públic: Títols famílies
nombroses i monoparentals
Transport públic: Títols bonificació
aturats
Oficines d'atenció al ciutadà (OAC) del
cos de Mossos d'Esquadra
Oficines de relació amb la comunitat
(ORC) del cos de Mossos d'Esquadra
Assistència en situacions d'emergència
Grups d'Atenció a la Víctima
Cicles formatius d'ensenyament agrari
reglat
Cicles formatius de la formació
professional reglada del sector nauticopesquer
Drets lingüístics
Accés a la cultura
Creació i participació
Patrimoni cultural

7.479
121

7.316
85

7.767
126

151
3

174
5

124
1

2.686
3.217
6.905

2.886
3.221
6.867

3.095
3.068
7.349

2.974

3.024

2.651

3.332

3.205

3.333

17.575

16.755

15.961

1.529
14.852

1.560
13.483

1.627
13.700

18
2.413
122.952

123
3.109
139.863

546
2.900
172.000

120.675

91.695

148.667

28.813

32.935

41.756

673.935

669.926

674.347

88.260
685.247
22.382

109.394
719.510
14.262

120.534
659.660
36.854

674

786

789

375

350

393

-

-

-

7.533.940

7.288.077

7.295.883

BENEFICIARIS
2012

BENEFICIARIS
2013

BENEFICIARIS
2014
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PRESTACIONS DE SERVEIS
2. Despesa
(import en euros)
ÀMBIT

PRESTACIÓ

SERVEIS SOCIALS
I PROMOCIÓ
SOCIAL

Serveis socials bàsics
Serveis socials especialitzats
a persones amb dependència
i discapacitat: serveis comuns
Serveis socials especialitzats
a persones grans amb
dependència i/o risc social
Serveis socials especialitzats.
Persones ateses en centres
sociosanitaris
Infants amb trastorns en el
desenvolupament o amb risc
de patir-los (CDIAP)
Persones amb discapacitat
Persones amb problemàtica
social derivada de malaltia
mental
Persones amb
drogodependències i/o altres
addiccions
Persones afectades pel virus
VIH/SIDA
Servei de tutela per a infants i
adolescents en situació de
desemparament
Servei especialitzat d’atenció
a la infància i a l’adolescència
(EAIA)
Centre d'acolliment i serveis
residencials d'acció educativa
Atenció a joves: Servei de pis
assistit per a joves de 16 a 18
anys, Servei de pis assistit per
a joves de 18 a 21 anys,
Servei de residència o pisos
per a joves vinculats a
programes d'inserció laboral i
Servei d'acompanyament
especialitzat a joves tutelats i
extutelats
Servei de centre
socioeducatiu diürn
Servei del telèfon de la
infància (infància respon)
Servei d'equips de valoració
de maltractaments infantils
Unitat de detecció i prevenció
del maltractament infantil
(UDEPMI)

DESPESA 2012

DESPESA 2013

DESPESA 2014

370.671.841

400.669.598

400.669.598

24.721.973

22.720.034

19.453.505

539.135.120

523.694.601

556.899.331

35.793.213

33.242.716

31.526.401

38.783.696
288.801.148

38.897.021
288.791.263

38.402.007
299.998.784

38.836.128

39.668.211

42.180.036

10.999.771

11.226.595

11.273.358

3.338.778

3.235.474

3.196.087

Despesa
estructural

Despesa
estructural

Despesa
estructural

14.431.986

14.994.587

14.725.510

143.790.373

147.380.811

143.454.052

5.770.141

5.566.590

5.589.764

600.000

582.373

629.000

309.087

309.087

309.087

1.325.919

1.277.586

1.325.870

Despesa
estructural

Despesa
estructural

Despesa
estructural
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Acolliment familiar
Adopció d'infants a Catalunya
Adopció a Catalunya d'infants
amb necessitats especials
Adopció d'infants d'altres
països
Servei d'Atenció post adoptiva
Servei d'atenció a les famílies
(SAF) i Servei d'atenció a les
famílies especialitzat (SAFE)
Atenció a dones en situació de
violència masclista i els seus
fills i filles
Actuacions per a la igualtat i
no discriminació de persones
LGTB
Servei de la línia d'atenció
telefònica a les dones en
situació de violència masclista
Servei d'atenció telefònica per
consultes en relació a la
vulneració de drets de les
persones grans
Títols de família nombrosa
Títols de Família
monoparental.
Targeta acreditativa de la
discapacitat
Serveis d’informació i atenció
a les dones (SIAD)
Servei de primera acollida per
a persones immigrants i
catalanes retornades
Acció cívica i comunitària
Oficines de Benestar Social i
Família
Xarxa Nacional d’Emancipació
Juvenil (XNEJ)
SALUT

Atenció primària i comunitària
Atenció especialitzada i
hospitalària d'aguts
Atenció sociosanitària
Atenció a la salut mental i
addiccions
Atenció farmacèutica
Prestacions dels programes
sanitaris d'interès per a la
salut pública
Programes de promoció de la
salut i salut comunitària
Protecció de la salut i
seguretat alimentària

EDUCACIÓ

1

1

Educació infantil i primària en
centres públics

2.459.015
751.907

2.778.875
751.897

3.000.000
750.000

-

-

-

16.968

10.981

11.500

737.044

687.525

687.525

8.293.172

8.827.005

8.879.084

-

68.161

68.161

164.976

161.647

159.125

165.675

160.839

-

-

20.951

21.641

21.772

2.758.355

2.900.180

2.869.906

4.373.125
27.854.111

4.732.912
27.055.222

4.732.912
25.486.106

6.368.113

5.500.179

4.949.298

911.156

859.382

960.218

1.373.211.443

1.317.997.470

1.263.524.266

3.956.464.861
372.972.723

3.864.335.409
357.241.327

3.926.854.514
363.132.291

345.765.958
2.100.000.000

334.624.904
1.994.000.000

338.481.475
2.041.000.000

39.926.887

37.390.667

35.130.633

600.000

600.000

600.000

13.281.502

13.196.984

11.681.564

1.495.028.991

1.363.557.705

1.363.557.705

160.839
-

Algunes dades estan pendents del tancament de l’exercici pressupostari 2014 per a la seva actualització.
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Educació secundària
obligatòria i educació post
obligatòria en centres públics
Concerts educatius
Subvencions destinades a
l'escolarització d'infants de
zero a tres anys
Subvencions a llars d’infants
de titularitat municipal
PQPI
Activitats extraescolars
Subvencions monitors de
menjador i altres activitats per
a centres d'educació especial
Aprenentatge actiu d'idiomes
PILE
Subvencions pràctiques en
empreses d'altres països
OCUPACIÓ

JUSTÍCIA

1.278.387.995
1.042.768.633

1.215.550.911
1.026.511.426

1.215.550.911
1.026.511.426

7.505.730

5.000.000

5.000.000

44.989.000
4.990.776
650.000

44.989.000
4.000.000
315.000

44.989.000
4.000.000
-

5.886.856
677.435
510.000

6.055.085
560.000
-

6.055.085
-

491.380

496.000

496.000

Centres especials de treball
Serveis d'orientació propis i
espais de recerca de feina
Orientació professional amb
entitats: itineraris personals
d’inserció
Formació i requalificació
Programes amb treball i
formació
Programes d'intercanvis
internacionals
Programes de
desenvolupament local
Programa de requalificació de
les persones que hagin
esgotat la seva protecció per
desocupació (PREPARA)

68.956.343

69.426.256

68.375.784

7.627.341

5.685.696

2.993.559

5.950.967
76.178.103

6.046.950
71.630.107

5.039.124
79.679.005

12.225.764

49.192.392

39.202.934

778.985

914.757

925.942

39.470.346

24.120.502

34.187.246

-

-

-

Oficina d'atenció a la víctima
del delicte (OAVD)
Programa incorpora (OAVD)
Programa de suport
psicosocial "violència
tolerància zero"(OAVD)
Programa
CAIXAPROINFANCIA (OAVD)
Formació professional per a
l'ocupació/formació contínua
relacionada amb l’activitat del
CIRE
Borsa de treball
Creació llocs de treball
Assessorament tècnic als
menors d’edat encausats
Centres educatius i medi obert
per als menors i joves sota
mesura judicial
Sistema de coordinació de les
entitats del tercer sector en els

Despesa
estructural
-

Despesa
estructural
-

Despesa
estructural
-

-

-

-

-

-

-

96.487
1.052.828
10.230.909

148.000
899.000
10.190.315

192.567
920.963
11.454.388

2.944.907

2.944.907

2.944.907

26.872.560

23.443.826

23.323.400

1.579.339

979.285

2.750.000
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programes de rehabilitació en
execució penal
Equips d’assessorament
tècnic en l’àmbit de la família
Mesures penals alternatives
HABITATGE I
TRANSPORT
PÚBLIC

Mesa de valoració de
situacions d'emergències
econòmiques i socials de
l’Agència de l'Habitatge de
Catalunya
Ofideute
Transport públic: Targeta T-12
Transport públic: Targeta Tjove
Transport públic: Títols
famílies nombroses i
monoparentals
Transport públic: Títols
bonificació aturats

SEGURETAT

Oficines d'atenció al ciutadà
(OAC) del cos de Mossos
d'Esquadra
Oficines de relació amb la
comunitat (ORC) del cos de
Mossos d'Esquadra
Assistència en situacions
d'emergència
Grups d'Atenció a la Víctima

AGRICULTURA,
RAMADERIA I
PESCA

CULTURA

Cicles formatius
d'ensenyament agrari reglat
Cicles formatius de la
formació professional reglada
del sector nautico-pesquer
Drets lingüístics
Accés a la cultura
Creació i participació
Patrimoni cultural

1.599.344
5.870.324

1.599.344
5.870.324

1.599.344
6.060.196

Despesa
estructural
Despesa
estructural
9.545.774

Despesa
estructural
Despesa
estructural
12.246.000

Despesa
estructural
Despesa
estructural
13.574.905

5.328.413

7.200.000

9.724.937

3.072.945

3.943.815

4.921.882

2.765.147

3.942.863

4.928.816

Despesa
estructural

Despesa
estructural

Despesa
estructural

Despesa
estructural
Despesa
estructural
Despesa
estructural

Despesa
estructural
Despesa
estructural
Despesa
estructural

Despesa
estructural
Despesa
estructural
Despesa
estructural

975.000

975.000

975.000

329.052

300.000

352.738

41.583.382
47.101.820
129.730.527
60.860.733

33.591.811
36.484.118
56.551.847
66.826.601

34.129.967
31.598.028
59.295.648
79.216.169

14.279.881.985 13.735.175.198 13.860.164.266
DESPESA 2012

DESPESA 2013

DESPESA 2014
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RESUM: BENEFICIARIS I DESPESA

BENEFICIARIS
2012

BENEFICIARIS
2013

BENEFICIARIS
2014

PRESTACIONS
ECONÒMIQUES

3.259.675

3.340.185

3.296.250

PRESTACIONS
DE SERVEIS

7.533.940

7.288.077

7.295.883

Nota: cal tenir en compte que cada beneficiari pot rebre més d’una prestació i que, a més, part
de les prestacions de serveis són de caràcter universal i per tant poden accedir-hi tots els
ciutadans de Catalunya, com és el cas, per exemple, dels serveis de salut.

DESPESA 2012

DESPESA 2013

DESPESA 2014

PRESTACIONS
ECONÒMIQUES

27.439.204.011

28.284.843.535

28.047.364.787

PRESTACIONS
DE SERVEIS

14.279.881.985

13.735.175.198

13.860.164.266

41.719.085.996 42.020.018.733

41.907.529.053

TOTAL
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RESUM: DESPESA 2014 PER ÀMBITS

1. Prestacions econòmiques

Àmbit

Despesa 2014

Serveis Socials i Promoció Social
Salut
Educació
Pensions i Ocupació
Justícia
Habitatge
Universitat

1.043.270.886
285.466
147.940.000
26.621.769.795
60.519.636
59.387.792
114.187.212
TOTAL

28.047.364.787

26.621.769.795

1.043.270.886

285.466

147.940.000

Serveis
Socials i
Promoció
Social

Salut

Educació

60.519.636
Pensions i
Ocupació

Justícia

59.387.792 114.187.212
Habitatge

Universitat

Î El 95% de la despesa en
prestacions econòmiques correspon
a l’àmbit de les pensions i l’ocupació
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Font de finançament

Àmbit
Serveis Socials i Promoció
Social

Generalitat de
Catalunya

Administració
de l’Estat

Administració
Local

392.985.218
37,7%

629.281.195
60,3%

21.008.473
2%

Entitats
financeres

Total despesa
2014
1.043.274.886

285.466
100%

Salut

285.466

Educació

110.400.000
74,6%

37.540.000
25,4%

147.940.000

Pensions i Ocupació

173.000.000
0,6%

26.448.769.795
99,4%

26.621.769.795

Justícia

60.519.636
100%

60.519.636

Habitatge

59.387.792
100%

59.387.792

Universitat

31.267.560
27,4%

80.158.015
70,2%

827.845.672
3%

27.195.749.005
97%

TOTAL

21.008.473
0,1%

2.761.637
2,4%

114.187.212

2.761.637
0,01%

28.047.364.787

27.195.749.005

827.845.672
Generalitat de Catalunya

Administració de l’Estat

21.008.473

2.761.637

Administració Local

Entitats financeres

Î El 97% de la despesa en
prestacions econòmiques prové de
l’Administració de l’Estat
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2. Prestacions de serveis

Àmbit

Despesa 2014

Serveis Socials i Promoció Social
Salut
Educació
Ocupació
Justícia
Habitatge i transport públic
Seguretat
Agricultura, Ramaderia i Pesca
Cultura

1.622.368.836
7.980.404.743
3.666.160.127
230.403.594
49.245.765
33.150.540
despesa estructural

1.327.738
277.102.923
TOTAL

13.860.164.266

7.980.404.743

3.666.160.127

1.622.368.836

230.403.594
Serveis Socials i
Promoció Social

Salut

Educació

Ocupació

49.245.765

33.150.540

0

1.327.738

Justícia

Habitatge i
transport
públic

Seguretat

Agricultura,
Ramaderia i
Pesca

277.102.923
Cultura

Î El 58% de la despesa en
prestacions de serveis correspon a
l’àmbit de la salut

67

3. Total: prestacions econòmiques i prestacions de serveis

Àmbit

Despesa 2014

Serveis Socials i Promoció Social
Salut
Educació
Pensions i Ocupació
Justícia
Habitatge i transport públic
Universitat
Seguretat
Agricultura, Ramaderia i Pesca
Cultura

2.665.639.722
7.980.690.209
3.814.100.127
26.852.173.389
109.765.401
92.538.332
114.187.212
despesa estructural

1.327.738
277.102.923
TOTAL

41.907.525.053

26.852.173.389

7.980.690.209
3.814.100.127

2.665.639.722

109.765.401 92.538.332 114.187.212
Serveis Socials i
Promoció
Social

Salut

Educació

Pensions i
Ocupació

Justícia

Habitatge i
transport
públic

Universitat

Seguretat

1.327.738

277.102.923

Agricultura,
Ramaderia i
Pesca

Cultura

Î El 64% de la despesa total en
prestacions econòmiques i en
prestacions de serveis correspon a
l’àmbit de les pensions i l’ocupació
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APROXIMACIÓ A LA DESPESA DE LES ADMINISTRACIONS
LOCALS
A continuació es presenta una estimació de la despesa de les administracions locals
en prestacions de protecció social.
La informació següent ha estat elaborada a partir de les dades publicades pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques sobre la liquidació dels pressupostos de les
Entitats Locals de Catalunya (les darreres dades publicades corresponen a l’any 2013)
i les dades facilitades pel Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat.
S’ha pres com a punt de partida la liquidació dels pressupostos de les Entitats Locals
de l’any 2013 (classificació econòmica i per programes del total d’Entitats Locals
consolidada) i a continuació s’han deduït les transferències de la Generalitat per als
programes corresponents de la mateixa anualitat.

Estimació
despesa

Àmbit
Vivenda
Pensions, ocupació i serveis socials
Salut
Educació

377.446.463
612.369.260
124.629.917
501.699.027

TOTAL

1.616.144.667

Font: elaboració pròpia a partir de dades publicades pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i dades facilitades pel Departament d’Economia i Coneixement

612.369.260
501.699.027
377.446.463

124.629.917

Vivenda

Pensions, ocupació i
serveis socials

Salut

Educació

Î El 38% de la despesa de les
administracions locals en protecció
social es destina a l’àmbit de les
pensions, l’ocupació i els serveis
socials
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