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AGRUPACIO                                : Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 232. Cooperació al desenvolupament 
 
Pla de Govern:  4.Una Catalunya oberta al món 
Pla Departamental: 6.Aportar capacitats en l'àmbit internacional per contribuir al desenvolupament sostenible, la defensa dels drets humans i la pau 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El context actual internacional continua mostrant un panorama greu de crisi i amenaces que afecten el conjunt de la humanitat. Els estats i els seus 
instruments convencionals semblen incapaços de garantir la seguretat humana i l'accés a unes condicions de vida dignes, sense les quals és 
impossible l'autonomia i el desenvolupament de les persones i de les famílies. Això és encara més greu en el cas de les dones i les nenes, que 
continuen patint tot tipus de violències i que personifiquen l'encreuament entre desigualtat i iniquitat. 
Pel que fa a la crisi de refugi a la Mediterrània, a Síria continua una guerra civil, així com a molts països a l'Àfrica oriental i central (Somàlia, Nigèria, 
Mali, República Centreafricana, RD del Congo, Etiòpia, Nigèria, Sudan i Sudan del Sud, però també Líbia), que han de fer front aquest 2019 a crisis 
humanitàries greus. Desplaçaments interns causats per conflictes armats i per esgotament mediambiental, incloses les sequeres cròniques, agreugen 
situacions ja difícils de manca d'aliments i d'accés a l'aigua, al sanejament i a serveis bàsics com els de salut. 
 

Població objectiu: 
Persones  i pobles de països tercers que viuen en la pobresa, amb desigualtats, que no se'ls respecten els drets humans, especialment les dones i les 
nenes, i els drets colꞏlectius dels pobles. També aquells pobles que pateixen situacions d'emergència humanitària i catàstrofes naturals, sovint 
causades per la inseguretat humana, tota mena de violències i conseqüències del canvi climàtic. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Tot i els avenços en molts àmbits, la humanitat no ha revertit les causes estructurals que provoquen la pobresa, la discriminació per motius diversos; 
les desigualtats s'incrementen en tots els països, del Nord i del Sud. La vulneració dels drets humans és constant, especialment entre les dones i les 
nenes, així com en els pobles indígenes i minoritaris, amenaçats pel canvi climàtic, la inseguretat humana, les violències i les guerres. La pobresa 
continua provocant la mort de milions de persones per la fam, la manca d'accés als tractaments i medicaments existents, la manca d'assistència 
sanitària, etc.; en definitiva, per la manca d'accés als drets fonamentals per garantir la vida i el desenvolupament, com l'aigua, l'alimentació, la salut, 
l'educació, i la pau. 
El canvi climàtic se suma a les múltiples causes que generen els desplaçaments forçats i les migracions de moltes persones que fugen de la guerra, la 
pobresa i la impossibilitat de desenvolupar-se personalment i colꞏlectivament. La globalització està qüestionant la sostenibilitat del planeta, amb un 
augment exponencial de la interrelació dels conflictes, cada cop més complexos, que requereixen un abordatge integral. Segons les Nacions Unides, 
mai abans no havia estat tan necessari unir esforços entre tots els països per atendre els conflictes i la complexitat de les relacions internacionals i les 
seves conseqüències. 
La seguretat humana i la pau estan amenaçades arreu del món, directa o indirectament, pels conflictes armats, múltiples formes de violència, la 
intolerància, la vulneració dels drets humans i les catàstrofes naturals, moltes agreujades pel canvi climàtic. 
Milions de persones busquen refugi lluny de casa seva, pateixen vexacions, discriminacions i sofriment, especialment en països on l'extremisme violent 
s'ha fet fort i on les violències urbanes s'han establert de forma consolidada. Afganistan, Síria, la República Centroafricana, la República Democràtica 
del Congo, Somàlia, Sudan del Sud, Iemen, Colòmbia, El Salvador, Guatemala, Líban, són només alguns països on es poden trobar exemples 
d'aquestes situacions. Les poblacions indígenes són avui encara més vulnerables, víctimes de genocidis, depuració ètnica i crims de la humanitat; va 
en augment el nombre de persones activistes defensores dels drets humans que viuen amenaçades de mort, o són assassinades impunement. 
Catalunya vol contribuir al desenvolupament sostenible i la pau,  promovent el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient; 
elements interrelacionats i imprescindibles per al benestar de les persones, de les societats, i de les noves generacions. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022. Pla nacional per a la 
implementació de l'Agenda 2030. Decret 83/2019, de 24 d'abril, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència. 
 

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 
ꞏ Contribuir significativament a l'objectiu de desenvolupament sostenible 'Pau, justícia i enfortiment institucional' (OE6.1) 
 1. Impulsar la presència en espais i xarxes internacionals, amb discurs propi 
 2. Potenciar línies de treball interdepartamentals basades en la coherència de les polítiques públiques. 

 
3. Reformular estratègies per aconseguir més transversalitat, més complementarietat, més capacitat de generar sinèrgies, més aliances i més 

flexibilitat per fer front als nous reptes mundials. 
 4. Promoure coordinació a través de convenis amb les coordinadores territorials i la convocatòria de subvencions. 
 5. Augmentar les relacions amb les contraparts, i els governs de tots els nivells dels països on treballem. 
 6. Dissenyar i impulsar el desplegament de les modalitats i instruments de cooperació previstos en el Pla director de la cooperació. 

 
7. Promoure i gestionar actuacions de cooperació al desenvolupament, acció humanitària i educació pel desenvolupament d’acord amb els 

criteris i prioritats del Pla director de cooperació. 
 8. Dissenyar i organitzar activitats d’educació pel desenvolupament adreçades a la ciutadania de Catalunya. 
ꞏ Impulsar l'enfortiment del sector de la cooperació al desenvolupament i les capacitats dels actors del desenvolupament catalans (OE6.2) 

 
1. Augmentar la coordinació, la complementarietat i la colꞏlaboració entre tots els actors de la cooperació catalana, públics i privats, per ser 

reconeguts al món amb una identitat pròpia. 

 
2. Impulsar la capacitació tècnica i organitzativa de les entitats, la seva internacionalització i la colꞏlaboració en la difusió dels projectes i 

programes, tant a terreny com de sensibilització a Catalunya. 

 
3. Facilitar l’establiment de sinergies, espais de concertació i coordinació i aliances amb multiplicitats d’actors associats a l’execució de la 

cooperació catalana. 

 
4. Fomentar la participació del sector de la cooperació catalana en els espais de debat i incidència internacional rellevants per la política de 

cooperació al desenvolupament 

 
5. Impulsar i gestionar cooperacions tècniques orientades a les mobilitats de coneixements entre els departaments i unitats de la Generalitat i 

els socis de la cooperació catalana als països d’actuació. 
ꞏ Promoure la innovació, la qualitat i l'eficàcia de la cooperació al desenvolupament (OE6.3) 

 
1. Desenvolupar els resultats del "Procés participatiu Visió 2030. La contribució catalana al desenvolupament del món" per elaborar una 

estratègia a mitjà i llarg termini que sigui la base de la concreció dels futurs plans directors. 
 2. Millorar el retiment de comptes i l’accés a les dades. 

 
3. Impulsar la generació i difusió de coneixement amb el conjunt del sector sobre temes de referència de cooperació al desenvolupament, acció 

humanitària i educació pel desenvolupament 

 
4. Fomentar l’eficàcia de la cooperació al desenvolupament mitjançant mecanismes de seguiment i avaluació de les actuacions 

subvencionades i  les iniciatives planificades i executades per l’ACCD. 
ꞏ Impulsar la recerca, la difusió i l'acció des del vessant de la pau en la societat catalana i en l'àmbit internacional (OE6.4) 
 1. Contribuir a la construcció de la pau i la convivència. 
 2. Contribuir a millorar les realitats socials amb graus de violència directa. 
 3. Analitzar les polítiques actuals de seguretat. 
 4. Vincular les empreses en la resolució de conflictes. 

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de projectes i actuacions conjuntes de l'Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament i els 
departaments i unitats de la Generalitat 

Nombre OE6.2 29,00 39,00 5,00 25,00

2. Nombre d'expedients de subvenció de l'Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament tancats al llarg de l'any 

Nombre OE6.2 119,00 105,00 40,00 100,00

3. Nombre de convenis signats per l'Institut Català Internacional 
per la Pau 

Nombre OE6.4 11,00 6,00 10,00 15,00

4. Nombre de reunions internacionals en què l'Institut Català 
Internacional per la Pau participa 

Nombre OE6.4  10,00

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 3.612.913,90
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.991.603,10
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 22.696.729,00
6 Inversions reals 223.102,00
7 Transferències de capital 1.300.000,00
8 Variació d'actius financers 60.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 30.884.348,00
 

Llocs de treball pressupostats del programa 71
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AGRUPACIÓ                                : Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 232. Cooperació al desenvolupament 
GESTOR DE PROGRAMA          : EX02. Secretaria Acció Exterior i Unió Europea Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de desplaçaments fets en assistència tècnica per 
contribuir al desenvolupament sostenible en l'àmbit de la 
cooperació 

Nombre OE6.1  25,00 25,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Mantenir les aliances actuals i fer-ne de noves per coordinar actors, sinèrgies, aliances i objectius 
2. Liderar, endegar o impulsar nous projectes amb la participació del màxim d’actors possibles de la cooperació catalana. 
3. Adaptar les estratègies i els objectius d’acord amb el resultat del procés participatiu Visió 2030 
4. Garantir el seguiment continu dels projectes, amb viatges institucionals i tècnics, informes, etc. 
5. Organitzar jornades, reunions i sessions per donar compliment al retiment de comptes i la transparència amb els actors 
6. Organitzar actes que permetin comunicar el compromís de la societat civil organitzada i administracions en l’àmbit de la cooperació 
7. Organitzar congressos d’aquells àmbits on es vol ser referent o pioner 
8. Participar de projectes de europeus amb altres cooperacions. 
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 416.870,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 27.418.500,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 1.379.000,00
8 Variació d'actius financers 50.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 29.264.370,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Acció Exterior, Relacions Institucionals 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 
ꞏ Contribuir significativament a l'objectiu de desenvolupament sostenible 'Pau, justícia i enfortiment institucional' (OE6.1) 
 6. Dissenyar i impulsar el desplegament de les modalitats i instruments de cooperació previstos en el Pla director de la cooperació. 

 
7. Promoure i gestionar actuacions de cooperació al desenvolupament, acció humanitària i educació pel desenvolupament d’acord amb els 

criteris i prioritats del Pla director de cooperació. 
 8. Dissenyar i organitzar activitats d’educació pel desenvolupament adreçades a la ciutadania de Catalunya. 
ꞏ Impulsar l'enfortiment del sector de la cooperació al desenvolupament i les capacitats dels actors del desenvolupament catalans (OE6.2) 

 
3. Facilitar l’establiment de sinergies, espais de concertació i coordinació i aliances amb multiplicitats d’actors associats a l’execució de la 

cooperació catalana. 

 
4. Fomentar la participació del sector de la cooperació catalana en els espais de debat i incidència internacional rellevants per la política de 

cooperació al desenvolupament 

 
5. Impulsar i gestionar cooperacions tècniques orientades a les mobilitats de coneixements entre els departaments i unitats de la Generalitat i 

els socis de la cooperació catalana als països d’actuació. 
ꞏ Promoure la innovació, la qualitat i l'eficàcia de la cooperació al desenvolupament (OE6.3) 

 
1. Desenvolupar els resultats del "Procés participatiu Visió 2030. La contribució catalana al desenvolupament del món" per elaborar una 

estratègia a mitjà i llarg termini que sigui la base de la concreció dels futurs plans directors. 

 
3. Impulsar la generació i difusió de coneixement amb el conjunt del sector sobre temes de referència de cooperació al desenvolupament, acció 

humanitària i educació pel desenvolupament 

 
4. Fomentar l’eficàcia de la cooperació al desenvolupament mitjançant mecanismes de seguiment i avaluació de les actuacions 

subvencionades i  les iniciatives planificades i executades per l’ACCD. 
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de missions de cooperació tècnica orientades a la 
mobilitat de coneixement impulsades per l'Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament 

Nombre OE6.2  4,00 4,00

2. Nombre de participacions en jornades, taules temàtiques i 
altres espais de debat i incidència internacional relacionats amb 
la cooperació al desenvolupament 

Nombre OE6.2  15,00 22,00

3. Nombre d'activitats formatives organitzades o co-
organitzades sobre temàtiques rellevants per a la cooperació al 
desenvolupament 

Nombre OE6.2  5,00 9,00

4. Nombre d'acords institucionals amb socis de la cooperació al 
desenvolupament catalana i d'altres països endegats o signats 

Nombre OE6.3  5,00 5,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Dissenyar i gestionar el desplegament de les modalitats de cooperació previstes al Pla director de cooperació al desenvolupament 
2. Analitzar i aprovar les propostes presentades a les convocatòries de subvencions amb concurrència pública i  les directes. 
3. Fer seguiment de les actuacions subvencionades en execució i el tancament o revocació de les finalitzades 
4. Preparar i desenvolupar visites tècniques d’identificació i de seguiment als països prioritaris, d’acord amb el Pla director 
5. Organitzar espais de treball, concertació i coordinació amb altres actors de la cooperació catalana 
6. Organitzar activitats amb entitats beneficiàries de subvencions de programes en concertació amb departaments de la Generalitat. 
7. Dissenyar i organitzar iniciatives de cooperació tècnica orientades a les mobilitats del coneixements 
8. Identificar oportunitats i preparar propostes de finançament de projectes 
9. Participar en espais de concertació integrats per autoritats dels països prioritaris i donants internacionals. 
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 2.858.374,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.099.923,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 22.484.229,00
6 Inversions reals 204.102,00
7 Transferències de capital 1.300.000,00
8 Variació d'actius financers 60.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 29.006.628,00
   

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 53
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AGRUPACIÓ                                : Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 232. Cooperació al desenvolupament 
GESTOR DE PROGRAMA          : 8140. Institut Català Internacional per la Pau Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Impulsar la recerca, la difusió i l'acció des del vessant de la pau en la societat catalana i en l'àmbit internacional (OE6.4) 
 1. Contribuir a la construcció de la pau i la convivència. 
 2. Contribuir a millorar les realitats socials amb graus de violència directa. 
 3. Analitzar les polítiques actuals de seguretat. 
 4. Vincular les empreses en la resolució de conflictes. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'actes públics (presentacions i conferències) 
organitzats per l'Institut Català Internacional per la Pau 

Nombre OE6.4 27,00 27,00 22,00 25,00

2. Publicacions digitals i llibres publicats per l'Institut Català 
Internacional per la Pau 

Nombre OE6.4 23,00 28,00 20,00 20,00

3. Nombre de seguidors en xarxes socials de l'Institut Català 
Internacional per la Pau 

Nombre OE6.4   10.000,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Organitzar 4 seminaris/jornades de treball, dos d’ells internacionals. 
2. Actualitzar i oferir al públic un fons bibliogràfic de primera qualitat. 
3. Colꞏlaborar amb entitats de la societat civil en temes de promoció de la pau (tertúlies, taules rodones, cine fòrum) 
4. Continuar amb les tasques de comunicacions i de publicacions de l’ICIP. 
5. Encarregar i publicar informes i documents de treball de generació d’opinió sobre temes relacionats amb els Programes de l’ICIP 
6. Convocar i fer seguiment d’ajuts a la recerca R-ICIP, a través d’ AGAUR 
7. Convocar el Premi ICIP Constructors de Pau 
8. Convocar el Concurs de Hip-Hop per la Pau. 
9. Promoure i finançar el Premi ICIP Alfons Banda en el marc dels Premis Recerca Jove. 

10. Promoure l’activitat d’agents socials a través de l’atorgament de subvencions. 
11. Donar suport i participar en activitats de construcció de pau fora del territori català. 
12. Documentar testimonis de víctimes del conflicte armat a Colòmbia i coordinar una xarxa europea de nodes de suport a víctimes. 
13. Participació en jornades, conferències i reunions internacionals de promoció de la pau. 
14. Participar de les activitats organitzades per la European Peace Liaison Office (EPLO). 

  
 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 754.539,90
2 Despeses corrents de béns i serveis 474.810,10
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 192.500,00
6 Inversions reals 19.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 1.440.850,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 18
 


