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AGRUPACIO                                : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 232. Cooperació al desenvolupament 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
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. Finalment, Europa ha de fer front al repte d'acollir la 
població refugiada que fuig dels conflictes armats que assolen especialment Síria i el Iemen. 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: 

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. Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018, aprovat pel 
Parlament de Catalunya. És el principal instrument de planificació estratègica de la política de cooperació catalana per al desenvolupament.

Missió 
Promoure el desenvolupament humà sostenible impulsant processos de democratització, bon govern, foment de la pau i el ple gaudi dels drets humans 
de les dones i els homes, considerant les persones com a titulars de drets i les administracions com a titulars d'obligacions. 
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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 les dels departaments de la Generalitat, i acompanyar la 
seva inserció en iniciatives de cooperació i consultoria internacionals, de preferència liderades per la pròpia ACCD 

· Millorar la concentració geogràfica i sectorial, mitjançant 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 i un seguiment amb altres donants que millori la visibilitat i el reconeixement de les actuacions per al 
desenvolupament catalanes, així com les seves perspectives de cofinançament 

 3. Desenvolupar un pla operatiu de mesures de suport i acompanyament al sector 
· Millorar la planificació, el seguiment i l'avaluació de la política de cooperació al desenvolupament. (OE6.3) 

1. Posar en marxa sistemes d’informació vinculats la planificació i el seguiment estratègic i operatiu, tot reforçant els exercicis de programació i 
memòria anuals i millorant la gestió del coneixement 

 2. Promoure una gestió per resultats, establir-ne fites, i impulsar una cultura d’avaluació i de la innovació a través de clústers de cooperació 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de projectes i actuacions conjuntes amb els 
departaments de la Generalitat 

Nombre OE6.1 13,00  6,00 13,00

2. Aportacions per a cooperació al desenvolupament del 
pressupost de la Generalitat (% assistència oficial al 
desenvolupament) 

% OE6.3   60,00

3. Percentatge de projectes orientats a l'enfocament estratègic 
de gènere i drets humans 

% OE6.1   70,00

4. Percentatge de projectes centrats en els drets humans de les 
dones

% OE6.2   75,00

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 2.405.263,89
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.194.736,11
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 11.000.000,00
6 Inversions reals 100.000,00
7 Transferències de capital 2.690.000,00
8 Variació d'actius financers 10.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 17.400.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa 51
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AGRUPACIÓ                                : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 232. Cooperació al desenvolupament 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6880. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament Subsector: EDP 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Aportacions de projectes de l'ACCD a iniciatives d'altres 
actors de la cooperació catalana en països i sectors prioritaris 
(% pressupost de l'ACCD 

% OE6.2  59,00 60,00

2. Nombre d'expedients de subvenció de l'ACCD tancats al llarg 
de l'any 

Nombre OE6.3  70,00 110,00

3. Expedients de subvenció anteriors a 2013 estudiats i tramitat 
el seu tancament 

Nombre OE6.3  100,00 65,00

4. Aportacions de l'ACCD a la modalitat multilateral i concertada 
en països i sectors prioritaris (% pressupost ACCD) 

% OE6.2   15,00

5. Aportacions de l'ACCD en cooperació bilateral en països i 
sectors prioritaris 

% OE6.2   25,00

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Subvencions a entitats catalanes per a projectes de desenvol. i educació per al desenvol., i inici de cooperacions concertades 
2. Tractament més integrat de les tres línies estratègiques de la cooperació catalana 
3. Desenvolupament dels clústers de cooperació com a nova modalitat per millorar l’eficàcia de la cooperació catalana 
4. Formulació i desplegament de noves fórmules de cooperació concertada 
5. Orientació de la programació i els objectius estratègics a la nova planificació: DDHH de les dones i drets col•lectius dels pobles
6. Presència en un conjunt de països prioritaris i millora de la focalització geogràfica de la cooperació 
7. Gestió de projectes i d’expedients de cooperació 
8. Identificació d’oportunitats de finançament de projectes, per iniciatives de l'ACCD i dels departaments; i licitacions internacion.

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 2.405.263,89
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.194.736,11
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 11.000.000,00
6 Inversions reals 100.000,00
7 Transferències de capital 2.690.000,00
8 Variació d'actius financers 10.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 17.400.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 51


