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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors 
 
Pla de Govern:  7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional 
Pla Departamental: 5.Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar els interessos catalans davant la UE i la resta d'actors 

internacionals. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'acció exterior és un instrument del Govern que ha d'estar al servei de les necessitats del país i dels interessos dels seus ciutadans. Aquesta acció 
exterior persegueix tres grans objectius: 
1. donar suport a la internacionalització de l'economia catalana, promovent les exportacions, el turisme i la captació d'inversions exteriors com a 
elements clau per compensar la contracció que es pateix dins Catalunya i fer de motor de la nostra activitat general. 
2. donar a conèixer, a Europa i la resta del món l'esforç que, des de ja fa dos anys, Catalunya i la seva ciutadania estan fent per fer front al sanejament 
de les finances públiques i projectar Catalunya com un país de prestigi i de qualitat, en el qual es pot confiar, motor del sud d'Europa. 3. donar a 
conèixer de primera mà el procés democràtic que el país ha endegat i legitimar-lo a ulls de la comunitat internacional i de la Unió Europea. 

Població objectiu: 
La tendència a la globalització comporta que  l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya s'estengui arreu del món, en una doble vessant, per una 
banda promocionant i projectant Catalunya des del nostre país a través dels interlocutors internacionals que hi són presents, i d'altra defensant i 
recolzant els interessos dels diferents  actors catalans (empreses, comunitats,...) que actuen a l'exterior. 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya regula les competències sobre l'acció exterior i les relacions de la Generalitat de Catalunya amb la Unió Europea i 
n'estableix el seu abast i contingut. L'article 193 de l'Estatut estableix que la Generalitat ha d'impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure 
els seus interessos en aquest àmbit i que la Generalitat  té capacitat per a portar a terme accions amb projecció exterior que derivin directament de les 
seves competències, sigui de manera directa o per mitjà dels òrgans de l'Administració General de l'Estat. 
A Catalunya, la globalització, el pes creixent dels nous actors mundials i la històrica vocació internacionalista conflueixen en una aposta per tenir una 
major influència i visibilitat en l'escenari internacional al servei dels interessos catalans i per consolidar una estratègia que coordini i unifiqui els 
interessos i les iniciatives internacionals de les diferents unitats del Govern. 
 

Marc regulador del programa: 
L'Estatut d'autonomia de 2006 regula l'acció exterior del Govern de Catalunya en el Capítol III del Títol V. El text reconeix el dret de Catalunya de fer 
relacions exteriors dins l'àmbit de les seves competències (art.193). Les relacions institucionals entre Catalunya i la Unió Europea estan regulades pel 
Capítol II del Títol V de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Pla de l'acció exterior del Govern de Catalunya 2010 -2015/ Decret 42/2008 de coordinació 
executiva de l'acció exterior Decret 118/2013 de reestructuració del Departament de la Presidència./ Decret  80/2014, de 3 de juny, de modificació del 
Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència. 

Missió 
Cercar aliances amb altres governs, organismes multilaterals i xarxes de cooperació, per defensar els interessos polítics, econòmics, socials i culturals 
de Catalunya, fent especial incís en les relacions i la participació a la UE. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar i coordinar l'acció exterior del Govern i generar sinèrgies amb l'acció exterior d'altres institucions i ens públics. (OE5.1) 
 1. Impulsar mecanismes de coordinació interdepartamental de l'acció exterior 
 2. Desenvolupar una eina de coordinació i gestió de la informació sobre acció exterior 
 3. Definir una estratègia compartida que contribueixi a sumar esforços amb altres ens públics i privats 
· Desenvolupar les capacitats institucionals de la Generalitat en matèria d'acció exterior i davant la Unió Europea. (OE5.2) 
 1.  Reforçar les delegacions del Govern a l’exterior 
 2. Participació, seguiment i defensa dels interessos de Catalunya a les institucions europees 
 3. Millora de l'estatut de la llengua catalana a la UE 
 4. Millora dels mecanismes de seguiment de l'evolució jurídico-institucional de la UE 
· Promoure la difusió, la sensibilització i la capacitació professional en l'àmbit de la UE i de l'acció exterior (OE5.3) 
 1. Promoure la capacitació, l’especialització i sensibilització ciutadana en l'àmbit de la UE i les RRII. 
 2. Reforçar la presència de catalans i catalanes a les institucions i organismes de la UE i a organismes multilaterals 
· Impulsar la projecció internacional de Catalunya, donar suport a les iniciatives de la societat civil i fomentar un diàleg proper i continu amb els mitjans 
de comunicació i els generadors d'opinió. (OE5.5) 
 1. Impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l'àmbit internacional, amb el suport de DIPLOCAT 
 2. Establir mecanismes de suport a les comunitats catalanes perquè contribueixin a la projecció de Catalunya a l'exterior 
· Estructurar les relacions exteriors del Govern d'acord amb les necessitats del país, especialment de caire econòmic, prioritats i enfortir les relacions 
amb el cos diplomàtic i consular. (OE5.6) 
 1. Estructurar i delimitar l'abast de les relacions bilaterals amb altres governs, prioritzant la reactivació econòmica i empresarial 
 2. Reforçar les relacions amb els països de l'entorn geogràfic immediat 
 3. Aprofundir les relacions amb països que tenen lligams històrics, socials o culturals amb Catalunya. 
 4. Potenciar les relacions amb els governs autònoms en el si d'estats compostos o federals amb què Catalunya comparteix interessos 
 5. Promoure el desenvolupament humà sostenible i la cohesió social 
 6. Enfortir les relacions amb el cos diplomàtic i consular en el seu conjunt 
· Promoure la participació de Catalunya a les organitzacions internacionals, en particular a la UNESCO, i a les xarxes de cooperació territorial, liderant 
aquelles que siguin més rellevants per als interessos de Catalunya. (OE5.7) 
 1. Contribuir al reconeixement dels governs autònoms com a interlocutors dels organismes multilaterals 
 2. Impulsar   l’establiment d’acords de col·laboració entre Catalunya els organismes internacionals 
 3. Enfortir les vies de relació directa de Catalunya amb la UNESCO 
 4. Potenciar el paper de Catalunya com a seu d'institucions, cimeres i reunions internacionals d'actors públics i no governamentals 
· Participar activament en el disseny de les polítiques de la UE i facilitar la participació de les institucions i els actors socioeconòmics catalans en la 
seva implementació i en els programes europeus que se'n derivin. (OE5.8) 

 1. Articulació de posicionaments del Govern sobre les iniciatives i els projectes de la UE que afectin les competències i interessos de la 
Generalitat de Catalunya 

  
 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

Nombre de visites de membres del Govern amb representants 
d’òrgans i institucions de la UE Nombre OE5.1 6 7 8 7

Nombre de plans de treball que estructuren les relacions 
bilaterals amb altres governs 
 

Nombre OE5.1 3 3 3 3

     

     

     

     
   

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 698.930,81
2 Despeses corrents de béns i serveis 6.991.691,93
3 Despeses financeres 4.000,00
4 Transferències corrents 2.380.000,00
6 Inversions reals 4.500,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 10.079.122,74

 

Llocs de treball pressupostats del programa 47
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR11. Secretaria d'Afers Exteriors i de la UE Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

Reunions de coordinació de la xarxa CTP Nombre OE5.7  6,00 5,00

Exposicions a l’Espai Catalunya Europa de Brussel·les Nombre OE5.9  2,00 2,00

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Participació a les xarxes regionals europees: Euro regió Pirineus Mediterrània, CPM, CTP i Quatre Motors per a Europa 
2. Manteniment dels acords vigents 
3. Preparació dels viatges del president a l’exterior 
4. Actuacions de suport a les comunitats catalanes a l’exterior 
5. Reunions i contactes bilaterals amb altres governs 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 5.098.122,74
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 4.880.000,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 9.978.122,74

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 232. Cooperació al desenvolupament 
 
Pla de Govern:  7.Projecció exterior de Catalunya i reconeixement internacional 
Pla Departamental: 6.Consolidar Catalunya com un actor internacional de la cooperació al desenvolupament 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'actual crisis econòmica i financera mundial està alentint i, fins i tot, revertint alguns dels avenços aconseguits des dels anys noranta en la lluita contra 
la pobresa i les desigualtats a la resta del món. 
A aquesta crisi se n'hi afegeixen d'altres com l'alimentaria, l'energètica  o l'ambiental que poden contribuir a agreujar conflictes o crear-ne de nous. El 
canvi climàtic, per exemple, està alterant els ecosistemes i, per extensió, les cadenes alimentàries. Davant d'aquesta crisi multifuncional la comunitat 
ha de buscar alternatives per  mantenir el seu compromís amb la solidaritat internacional. 
 

Població objectiu: 
Són una prioritat de les accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional les persones i els pobles que són víctimes de situacions 
de transgressió dels drets humans, de privació i pobresa, i d'emergència, amb especial atenció a les dones i als seus drets humans. 
Són geogràficament prioritaris els països i els pobles de la Mediterrània, especialment els del Magrib, els de l'Amèrica Llatina, els de l'Àfrica 
subsahariana i els altres amb els quals Catalunya ha tingut o té especials relacions de caràcter històric, social, econòmic, cultural i migratori. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
D'acord amb els informes de Nacions Unides sobre seguiment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), per exemple, a l'Àfrica 
Subsahariana es preveu que tant el nombre de persones pobres com la taxa de pobresa augmentin, sobretot en els països amb més debilitat 
institucional i amb economies més vulnerables. 
Informes del Banc Mundial sostenen que la crisi no és igual per a tothom i que té uns impactes de gènere específics que, si no es corregeixen, poden 
revertir també en els progressos en la igualtat entre dones i homes dels darrers anys. 
Els països del Sud són els que patiran amb més cruesa aquesta crisi multidimensional, i és que les desigualtats entre els països rics i els països 
pobres s'eixamplen, fet que no permet avançar de manera sostinguda en l'eradicació de la pobresa i la generació inclusiva de benestar. 
La concentració dels esforços i l'enfortiment de determinats sectors d'intervenció segons les necessitats locals i les capacitats i experiència tècnica, 
permetran ser  més efectius i aconseguir un impacte sobre el desenvolupament més sostingut i durador. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei  26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. El Pla director de cooperació al desenvolupament vigent, aprovat pel Parlament 
de Catalunya, és el principal instrument de planificació estratègica de la política de cooperació catalana per al desenvolupament en el període 2011-
2014, 

Missió 
Contribuir al desenvolupament humà i sostenible i al ple gaudi dels drets humans dels homes i les dones aplicant, amb fermesa i en totes les polítiques 
públiques del govern, un enfocament de gènere i drets humans que situï les persones i la seva dignitat al centre del desenvolupament i promogui la 
transformació de les relacions desiguals de poder entre homes i dones garantint la sostenibilitat i el respecte a la interculturalitat. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la qualitat, l'eficàcia i la capacitat transformadora de la cooperació catalana (OE6.1) 
 1. Fonamentar en l’enfocament de Drets, amb èmfasi en els drets de les dones, el posicionament internacional de la cooperació catalana 
 2. Assegurar la participació dels actors de la cooperació catalana al desenvolupament en les diferents fases d’aquesta política pública 
 3. Participar i tenir incidència en els debats internacionals sobre desenvolupament i en les organitzacions del sistema de la cooperació 
 4. Identificar les experteses clau del sistema de la cooperació catalana, i especialment de les existents en els Departaments de la Generalitat 
· Millorar la concentració geogràfica i sectorial, a través d'instruments i modalitats adequats (OE6.2) 
 1. Garantir la coherència de l'acció del govern de la Generalitat en la promoció del desenvolupament humà sostenible 

 2. Assegurar una coordinació amb altres donants que millori la visibilitat i el reconeixement de les actuacions per al desenvolupament 
catalanes, així com les seves perspectives de co-finançament 

· Millorar la planificació, el seguiment i l'avaluació de la política de cooperació al desenvolupament. (OE6.3) 
 1. Posar en marxa sistemes d’informació per avançar cap a la gestió del coneixement 

 2. Vincular els sistemes d’informació a la planificació i el seguiment estratègic i operatiu, tot reforçant els exercicis de programació i memòria 
anuals 

 3. Desenvolupar els clústers de cooperació com a mecanisme d’innovació, i extreure’n aprenentatges 
 4. Promoure un gestió per resultats, establir-ne fites, i impulsar una cultura d’avaluació 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 2.149.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 824.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 4.228.300,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 1.409.245,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 8.610.545,00

 

Llocs de treball pressupostats del programa 48
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 232. Cooperació al desenvolupament 
GESTOR DE PROGRAMA          : PR11. Secretaria d'Afers Exteriors i de la UE Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Creació d’instruments de planificació adaptats a la nova planificació 
2. Informes de seguiment anuals del conjunt de l’activitat en matèria de cooperació de la Generalitat de Catalunya 
3. Avaluacions operatives i estratègiques 
4. Plans de treball amb altres departaments en matèria de cooperació al desenvolupament 
5. Plans i activitats de formació en la matèria per als equips dels diferents departaments 
6. Impuls a les activitats i els espais de participació , coordinació interdepartamental  i coordinació amb altres administracions 
7. Actuacions demostratives i d’anàlisi en l’àmbit de la coherència de polítiques 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 7.201.200,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 7.201.200,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


