
Setembre 2018 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Tenim un mandat republicà.  

I tenim també un mandat per servir amb decisió i tot l’esforç possible una ciutadania, els 7 
milions i mig de catalans, que mereix més justícia social, benestar, una redistribució de la 
riquesa més eficaç i una atenció pública de màxima qualitat.  

La generació d’oportunitats per a tothom, la protecció i suport als més vulnerables, plantar cara 
als abusos dels més poderosos i, en definitiva, un programa de progrés econòmic i social 
ambiciós i a l’altura del moment.” 

 

Discurs del president Quim Torra en la presa de possessió del Govern 

2 de juny de 2018 
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Índex 
 
Eix 1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom 
 
1.1 Àmbit: Polítiques educatives i formatives 
 Enfortir el model d’escola catalana 
 Posicionar el professorat com a peça clau del sistema educatiu de Catalunya 
 Potenciar la igualtat d’oportunitats en un marc d’educació inclusiva  
 Impulsar i consolidar el model de formació professional al llarg de la vida 
 Promocionar la pràctica esportiva en l’àmbit escolar i la formació esportiva 
 
1.2 Àmbit: Salut i activitat física 
 Garantir un sistema nacional de salut universal i equitatiu 
 Orientar les polítiques professionals a les necessitats i reptes emergents de salut 
 Impulsar les polítiques de salut pública a partir del model de determinants de la salut 
 Fonamentar la governança de la salut a través de la participació i la transparència 
 Fomentar els hàbits saludables mitjançant l’activitat física i l’esport per a tothom i en totes les 

etapes de la vida 
 
1.3 Àmbit: Afers socials i protecció social 
 Fomentar una societat cohesionada que apodera i dona suport a les persones i a les famílies 

al llarg de tot el seu cicle vital, potenciant la dimensió preventiva i comunitària 
 Enfortir el rol de les persones grans en la societat, així com promoure l'autonomia personal i el 

suport a les persones en situació de dependència i discapacitat i les seves famílies, facilitant la 
permanència en el seu entorn habitual i la seva inclusió social 
Prioritzar polítiques que garanteixen els drets dels infants i els adolescents en tots els àmbits 

 Generar oportunitats per a les persones joves des de la igualtat i apoderar-les per tal que tinguin 
un paper protagonista en el seu desenvolupament 

 Enfortir el model català d’associacionisme i voluntariat i promoure el seu paper com a agent de 
transformació social, tot aprofitant l’impuls de les noves tecnologies 

 
1.4 Àmbit: Habitatge i subministraments bàsics 
 Protegir i facilitar el dret d’accés i la conservació de l’habitatge, per evitar el risc d’exclusió social 
  Ampliar el parc d’habitatge públic, potenciant el lloguer assequible 
 Garantir a les persones més vulnerables el dret als subministraments bàsics 
 
1.5 Àmbit: Arts, cultura i llengua 
 Posicionar la cultura com a base de la cohesió social 
 Fomentar la participació i el gaudi de la cultura en tot el territori de Catalunya 
 Donar suport a l’ecosistema cultural i creatiu 
 
 

Eix 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i 
una fiscalitat justa 
 
2.1 Àmbit: Mercat de treball i relacions laborals 
 Impulsar polítiques d’ocupació actives i integrals per a l’activació de les persones i per a la 

millora de la seva ocupabilitat 
 Dinamitzar i estimular les iniciatives i les potencialitats de l’economia social i cooperativa per 

crear riquesa al territori i ocupació estable i de qualitat 
 Avançar en el marc català de relacions laborals 
 Apoderar les persones amb discapacitats per afavorir la seva integració real al mercat de treball 
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2.2 Àmbit: Economia i hisenda 
 Crear el marc per a l’assoliment de la sobirania econòmica 
 Buscar el màxim retorn social als recursos públics a favor de la ciutadania 
 Promoure la igualtat d’oportunitats a través d’uns pressupostos socials i un sistema fiscal i 

d’aplicació dels tributs més equitatiu i eficient 
 Impulsar una Administració tributària referent en la lluita contra el frau fiscal i en la prestació de 

serveis 
 
2.3 Àmbit: Coneixement i innovació 
 Millorar les bases i la coordinació de tot el sistema de coneixement per potenciar el seu impacte 

en totes les activitats del país i contribuir així a fer possible una societat del coneixement 
 Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de la millora de les 

polítiques de captació i retenció de talent, del finançament públic i de la seva equitat 
 Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i retenció de talent, la 

internacionalització, la transferència de coneixement i la innovació 
  Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió en R+D+I i incrementar els 

índexs d’innovació i transferència tecnològica 
 Promoure la recerca i la innovació en salut, en el marc d’un nou model d’economia i progrés 
 Impulsar la innovació digital com a motor d'una nova economia 
 
2.4 Àmbit: Empresa i teixit productiu 
 Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el sector industrial 
 Promoure el desenvolupament empresarial facilitant la pràctica de l'activitat emprenedora i la 

millora de l'entorn d’actuació per al creixement i la competitivitat de les pimes 
 Facilitar instruments financers i una situació de competència per donar suport a l’economia 

productiva 
 Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu, sostenible i equilibrat i 

vetllar pels drets de les persones consumidores 
 Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt 

valor afegit i una oferta diversificada 
 
2.5 Àmbit: Polítiques agroalimentàries 
 Assegurar la transferència tecnològica i la competitivitat del sector agroalimentari 
 Estimular la producció d’una alimentació de qualitat que creï confiança en el consumidor i 

impulsi la gastronomia catalana 
 Impulsar una política marítima de país amb una gestió integrada de les activitats sectorials que 

impacten sobre l’espai marítim català 
 
2.6. Àmbit: Cohesió territorial i món rural 
 Potenciar un territori rural generador d’oportunitats 
 Disposar d’un territori ordenat que aprofiti les potencialitats i respecti les singularitats i els valors 

naturals i socials 
 Millorar les condicions i la qualitat de vida als barris i ciutats de Catalunya 
 Enfortir els ens locals com a administracions més properes a la ciutadania 
 
2.7 Àmbit: Àmbit: Infraestructures i mobilitat 
 Dotar el país d'una xarxa viària que garanteixi l’accessibilitat en les millors condicions de 

confort, seguretat i funcionalitat 
 Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d’una xarxa 

d’infraestructures i una gestió integrada, multimodal i digitalitzada 
 Millorar les infraestructures del transport públic i de la mobilitat sostenible 
  Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial 
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2.8 Àmbit: Sostenibilitat 
 Protegir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins i promoure l’ús sostenible del patrimoni 

natural, que el converteixi en font de riquesa per al territori 
 Combatre el canvi climàtic, millorar la qualitat de l’aire i reduir l’impacte mediambiental de les 

activitats sobre l’entorn 
 Gestionar l’aigua de manera sostenible per garantir-ne la qualitat i la disponibilitat amb criteris 

socials, econòmics i ambientals 
 Apostar per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor els residus i que 

impulsi Catalunya cap a una societat pionera en innovació 
 Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a Catalunya 
 
 
 

Eix 3. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança 
compartida 
 
3.1 Àmbit: Govern obert i qualitat institucional 
 Millorar la governança apoderant la ciutadania amb polítiques de transparència, simplificació, 

eficiència i participació  
 Incrementar la qualitat institucional per fomentar la confiança de la ciutadania i la justícia social 
 Fer dels mitjans públics de comunicació una garantia de cohesió social i la garantia de 

consolidació de l’espai nacional de comunicació 
 
3.2 Àmbit: Polítiques digitals 
 Fer de Catalunya un nou model de país digital i de governança del segle XXI 
 Impulsar una ciutadania digital: plena, apoderada, capacitada i protegida 
  Promoure una Catalunya de ciutats intel·ligents i connectada amb infraestructures digitals 

Garantir un país cibersegur, que protegeixi la ciutadania, les empreses i les institucions 
 Preparar la cultura i la llengua per a l’era digital 
 
3.3 Àmbit: Igualtat entre dones i homes 
 Assolir la igualtat efectiva entre dones i homes 
 Fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en l’àmbit laboral 
 Garantir l’equitat de gènere en l’àmbit de la salut 
 Erradicar totes les formes de violència masclista que malmeten la vida de les dones 
 
3.4 Àmbit: Ciutadania i drets humans 

Fomentar polítiques per a la igualtat efectiva entre les persones i per a totes les formes de 
diversitat 

 Impulsar un país d’acollida, d’inclusió i d’interacció intercultural 
 Promoure la defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i lluitar contra les actituds violentes 

o denigrants 
 Consolidar una política pública de memòria democràtica estable, transversal i a llarg termini 

Impulsar el dret a la llibertat religiosa i de consciència 
 Aconseguir una millora dels horaris a través de la Reforma Horària per garantir una millor 

qualitat de vida de les persones 
 
3.5 Àmbit: Administració pública 
 Restaurar democràticament les institucions catalanes 
 Fer un Govern i una Administració del segle XXI: oberts, digitals i eficients 
 Dissenyar un nou model de formació pública per fomentar l’aprenentatge, el talent i la innovació 

de les administracions públiques catalanes 
 Situar les persones al centre de les polítiques d’atenció ciutadana i promoure una comunicació 

corporativa que construeixi marca al voltant dels valors de la institució 
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3.6 Àmbit: Seguretat i emergències 
 Reforçar el model de seguretat per garantir la democràcia, la convivència i la protecció de les 

persones i els seus béns 
Impulsar la gestió integral de les emergències per adequar el model a les necessitats de la 
ciutadania 
Reduir el nombre de víctimes d’accidents de trànsit fomentant una mobilitat segura i sostenible 

 Avançar cap a un comandament integral de les urgències i emergències sanitàries 
 
3.7 Àmbit: Justícia 
 Oferir un servei d’administració de justícia modern basat en la sostenibilitat del sistema i la 

cohesió social 
 Millorar el model d’execució penal català amb perspectiva educativa i comunitària i de reinserció 

a la societat  
 Reforçar el valor del dret civil català, de les entitats jurídiques catalanes i dels sistemes de 

resolució alternativa de conflictes 
 Garantir el dret d’opció lingüística de la ciutadania en l’àmbit de la justícia 
 
 
 

Eix 4. Una Catalunya oberta al món 

 
4.1 Àmbit: Acció exterior 
 Reforçar la presència de Catalunya al món tot contribuint a la resolució dels reptes globals 
 Fer de Catalunya un actor solvent i reconegut a l’Europa unida en la diversitat 
  Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al desenvolupament sostenible, la 

defensa dels drets humans i la pau 
 Donar suport a la cultura i la llengua com a trets diferencials de Catalunya al món 
 
4.2  Àmbit: Economia catalana internacionalitzada 

Consolidar la internacionalització de l’empresa catalana 
Fomentar l’atracció d’inversions estrangeres 
Potenciar la sobirania econòmica buscant fonts de finançament alternatives als mercats 
internacionals 
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Polítiques educatives i formatives 

L’escola catalana és integradora, inclusiva i constitueix una eina de cohesió social i 

territorial amb l’afany de crear una ciutadania lliure i compromesa, per tal de formar 

persones amb opinió pròpia, esperit crític i mentalitat oberta, persones participatives i 

amb ferms valors democràtics. 

Per això, des del Govern de Catalunya, volem refermar un servei públic educatiu i 

equitatiu, que garanteixi el dret a l'educació per a tothom i que ofereixi una educació de 

qualitat, que asseguri la igualtat d'oportunitats i prioritzi la millora dels resultats 

educatius, que han de ser la base de l’èxit acadèmic, personal i social de l’alumnat. 

I, per aconseguir-ho, ens cal un professorat competent, que treballi en equip des de la 

docència compartida, tot potenciant la motivació, la implicació i el compromís amb els 

projectes educatius dels centres i de l’entorn. A més, en el marc de l’escola del segle 

XXI, impulsarem també una millora metodològica i didàctica per adquirir les 

competències bàsiques que han de contribuir al desenvolupament personal de tots i 

cadascun dels i les alumnes.  

A més, en aquest model educatiu i d’excel·lència, promourem la consolidació de la 

formació professional inicial i ocupacional, un objectiu clau per ajustar l'oferta formativa a 

les necessitats del teixit productiu i per garantir el dret a la formació de les persones al 

llarg de la vida. 

En definitiva, impulsarem un model educatiu equitatiu i de qualitat, compromès amb els 

alumnes, amb els docents i amb les famílies. 
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Objectius 
o Enfortir el model d’escola catalana. 

o Posicionar el professorat com a peça clau del sistema educatiu de Catalunya. 

o Potenciar la igualtat d’oportunitats en un marc d’educació inclusiva. 

o Impulsar i consolidar el model de formació professional al llarg de la vida. 

o Promocionar la pràctica esportiva en l’àmbit escolar i la formació esportiva. 

 

 

OBJECTIU 

Enfortir el model d’escola catalana 

o Desplegament de la Llei d’educació de Catalunya per enfortir l’educació infantil com a 

etapa educativa de qualitat. 

o Orientació als centres sobre metodologies i avaluació en el segon cicle d’educació 

infantil (3-6 anys). 

o Desenvolupament del currículum d’educació primària amb la implementació i 

consolidació de metodologies i avaluació competencials. 

o Orientació als centres educatius en la planificació d’estratègies organitzatives i 

metodològiques, de centre i d’aula. 

o Col·laboració transversal amb el Consell Superior d’Avaluació, i posteriorment amb 

l’Agència d’Avaluació i Prospectiva, per al disseny d’un nou model de prova 

globalitzada per avaluar el procés d’assoliment de les competències bàsiques dels 

alumnes de 2n d’educació primària, com a model d’avaluació competencial per als 

centres. 

o Desenvolupament de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’educació. 

o Promoció de la innovació i la recerca en educació per tal d’extreure evidències 

científiques que informin la presa de decisions i polítiques educatives i contribueixin a la 

millora del sistema educatiu. 

o Consolidació del treball en xarxa entre centres educatius com a sistema de 

transformació dels centres i per a la millora de la governança de l’administració 

educativa. 

o Priorització del finançament públic del sistema educatiu i repartiment equitatiu dels 

recursos. 
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o Garantia que els concerts ofereixin coeducació i satisfacin les necessitats 

d’escolarització del territori. 

o Previsió de formes de finançament complementàries, com ara els contractes 

programa pluriennals, amb els quals garantir el suport a objectius delimitats 

prèviament (curs 2018-2019 per aplicar canvis en el 2019-2020). 

o Aprovació del decret i finançament educació 0-3, participant de manera directa i 

progressiva en la corresponsabilitat amb els municipis i les famílies en el finançament de 

les places públiques.  

o Actualització del mapa de les escoles bressol. 

o Modificació del Decret 282/2006, dels requisits dels centres de primer cicle 

d’educació infantil per actualitzar-ne i ampliar-ne l’abast. 

o Definició i impuls d’estratègies que situïn els centres educatius com a autèntic motor de 

canvi i transformació del sistema: garantia de l’autonomia efectiva dels centres i la 

qualitat dels projectes educatius de centre.  

o Desenvolupament i consolidació del model d’educació plurilingüe i intercultural de 

Catalunya. 

o Posicionament del català com a llengua de referència, com a eix vertebrador de 

l’aprenentatge integrat de les llengües i com a element clau per a l’equitat i la 

cohesió social. 

o Impuls de la col·laboració amb altres administracions per crear espais interculturals i 

plurilingües, més enllà de l’escola. 

o Difusió del model d’educació plurilingüe i intercultural de Catalunya i intercanvi 

d’experiències internacionals. 

o Promoció de l’educació intercultural com un element bàsic que facilita a l’alumnat les 

competències necessàries per viure i conviure en una societat plural. 

o Potenciació i priorització de l’aprenentatge i l’ús de la llengua anglesa com a llengua 

principal de comunicació internacional. 

o Establiment d’una línia d’ajuts per a estades lingüístiques i activitats extraescolars 

en llengua anglesa. 

o Increment de l’oferta de llengües que els alumnes poden aprendre com a segona 

llengua estrangera: Pla progressiu per establir l’àrab i el xinès com a matèria optativa a 

secundària. 

o Reforç de les estratègies d’organització del centre i dels recursos humans i materials 

disponibles, amb l’objectiu de fer més eficient i rendible l’ensenyament i l’aprenentatge 

de les llengües.  
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o Impuls de l’assoliment d’una veritable cultura digital com un agent de transformació de 

la realitat educativa.  

o Aplicació del programa STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques) a 

partir de l’educació infantil, per incrementar les vocacions científiques, artístiques i 

tecnològiques entre l’alumnat. 

o Desenvolupament del marc tecnològic que permeti que en acabar la legislatura els 

processos d’inscripció i matrícula siguin realitzables telemàticament en tot el 

sistema educatiu català. 

o Impuls qualitatiu a la millora educativa de l’escola rural i les zones escolars rurals. 

o Desenvolupament curricular basat en competències en el marc de la LEC. 

o Consolidació de Batxibac i Batxillerat Internacional. 

o Aprovació del decret que reguli un currículum competencial de batxillerat. 

o Impuls dels instituts-escola com a model públic que potencia la continuïtat i la 

coherència del projecte educatiu al llarg de les diferents etapes.  

o Adaptació dels equipaments educatius a les noves pedagogies i als reptes que ens 

planteja l’educació. 

o Avaluació com a eina fonamental per poder millorar l'eficàcia i eficiència del sistema 

educatiu i de cada centre en particular per permetre valorar adequadament l'impacte en 

la millora de resultats i de la cohesió social de les polítiques educatives i de les 

actuacions concretes que es porten a terme en els centres.  

o Impuls d’un nou marc normatiu per reconèixer el menjador escolar com un espai 

educatiu de primer ordre, que premiï la qualitat i la proximitat dels aliments i que 

garanteixi la participació de les famílies en la gestió del servei, així com en la supervisió i 

l’avaluació. 

o Corresponsabilitat amb els ajuntaments i altres institucions educatives.  

o Descentralització de l’administració educativa. Potenciació de les oficines 

municipals d’escolarització. 

o Consolidació i millora dels plans educatius d’entorn (PEE). 

o Accions orientades a donar resposta a la diversitat de les famílies i promoure la seva 

implicació i participació. 
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Indicadors 

o Taxa d’abandonament escolar i taxa d’idoneïtat 

o Taxa de graduació a l’ESO  

o Ràtios de P3 i 1r d’ESO 

o Competències bàsiques en català castellà i anglès 

o Proporció d'alumnes que cursa la segona llengua estrangera 

 

 

OBJECTIU 

Posicionar el professorat com a peça clau del 

sistema educatiu de Catalunya 

o Establiment de pautes per afavorir una carrera docent que estimuli la qualitat, reconegui 

el valor social de l’educació i de la funció docent i, alhora, permeti aflorar i reconèixer 

l’excel·lència de molts docents.   

o Desenvolupament dels graus i de la categoria de sènior previstos a la LEC, 

incorporant l’avaluació com un element central en el desenvolupament de la carrera 

professional.  

o Publicació d’una ordre d’avaluació que integri l’avaluació inicial, la funció directiva i 

l’avaluació vinculada a la carrera professional. 

o Revisió i aplicació de mesures vinculades a les condicions laborals del professorat. 

o Promoció de la formació global del professorat.  

o Formació inicial del professorat més vinculada a la pràctica professional. 

o Reforç del paper dels centres formadors, dels coordinadors i tutors de pràctiques. 

o Impuls de la formació permanent de tots els educadors. 

o 2a fase del Programa de millora i innovació en la formació de mestres (MIF). 

o Millora de la dotació del professorat per tal de garantir la cobertura de les necessitats 

d’escolarització i la qualitat del sistema: 

o Millora de les plantilles dels centres amb ràtios globals alumnes/grup més altes. 

o Reforç de la millora de plantilles dels centres atenent a la seva complexitat. 

o Convocatòries anuals per tal d’assolir un 8-10% de personal interí en 5 anys. 
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o Augment de la plantilla de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció 

educativa per tal d’assegurar l’equitat i la qualitat del sistema públic d’educació. 

o Creació d’una xarxa eficaç i coordinada de professionals d’atenció educativa als centres 

educatius (tècnics d’integració social, promotors escolars, treballadors socials...). 

 

Indicadors 

o Percentatge d'interins sobre el total de personal docent 

o Hores de formació sobre projectes educatius dels centres per a la millora dels processos i 

resultats educatius 

o Nombre d'hores de formació referides a les competències professionals del professorat per a la 

seva pràctica docent 

o Nombre d'hores de formació referides a les competències professionals de les persones 

formadores i els serveis educatius 

o Ràtios globals alumnes/grups 

 

 

OBJECTIU 

Potenciar la igualtat d’oportunitats en un marc 

d’educació inclusiva 

o Impuls del Pacte contra la segregació escolar, com a consens per assolir un sistema 

educatiu que combati la segregació escolar per tal de garantir de forma efectiva i real 

un model educatiu basat en la igualtat d’oportunitats. 

o Desplegament del Pla contra l’abandonament escolar prematur centrant la inversió 

en centres d’alta complexitat. 

o Elaboració d’un protocol marc d’absentisme d’àmbit comunitari, amb la 

col·laboració de les entitats municipalistes. 

o Ampliació del projecte de promoció escolar del poble gitano en aquelles zones 

amb alt percentatge d’alumnat gitano. 

o Programes de formació i inserció. 

o Desplegament del decret d’educació inclusiva, com a eina de cohesió social i 

territorial i motor de progrés personal i cultural. 

o Programa pilot per potenciar els centres educatius de barris amb problemes 

greus d’inclusió social i manca d’activitat cívica i comunitària. 
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o Creació d’itineraris formatius personalitzats, en el marc de l’acció tutorial, que 

connectin l’educació formal i no formal segons les necessitats i interessos de l’alumnat 

(pilotatge en el marc dels plans educatius d’entorn). 

o Assessorament per a l’elaboració i implementació de projectes de convivència de 

centres: Escoles lliures de violències. 

o Millora de la participació i implicació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles 

en el funcionament del centre. 

o Mesures i suports per a l'atenció educativa dels alumnes amb necessitats educatives 

específiques. 

o Increment d’assignació d’hores de vetlladors/ores (centres públics) i zeladors/ores 

(centres concertats).  

o Millora de les competències professionals del vetllador/a escolar.  

o Garantia d’una escolarització més equilibrada i promoció de la cohesió social, garantint 

l’accés de tot l’alumnat a qualsevol centre del Servei d’Educació de Catalunya en 

condicions d’igualtat i d’equitat.  

o Modificació del Decret 75/2007, que fa referència al procediment d’admissió de 

l’alumnat en els centres educatius: 

o Eliminació de la puntuació complementària d’admissió de l’alumnat amb certificat 

de malaltia celíaca i per a exalumnes, per garantir la igualtat d’oportunitats en 

l’accés. 

o Reforç del funcionament de les oficines municipals d’escolarització, per tal de 

millorar la informació o l’orientació escolar a les famílies i l’alumnat i promoció de 

la participació i la corresponsabilitat de les corporacions locals. 

o Establiment d’una adequada i equilibrada escolarització de l’alumnat amb 

necessitats educatives específiques. 

o Reducció de ràtios per grup d’alumnes, en determinats grups o amb caràcter 

general, en el cas de centres públics d’alta complexitat. 

o Pla d’interacció entre el sistema educatiu, l’ocupacional i el social per atendre el 

trànsit dels alumnes majors de 16 anys del sistema educatiu cap al d’ocupació, 

prioritàriament en els centres d’alta complexitat per potenciar tant el retorn a l’educació 

com a la inserció professional. 

o Desenvolupament i estabilització del model de programes de noves oportunitats, 

com a cartera de serveis conjunta per a l’alumnat de més de 16 anys.  
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o Promoció de l’accés al temps educatiu no lectiu de l’alumnat dels centres d’alta 

complexitat de secundària amb el programa “Instituts Oberts”. 

 

Indicadors 

o Beques menjador atorgades (beneficiaris i import) 

o Taxa de graduació de l’ESO (alumnat amb nacionalitat i alumnat estranger) 

o Nombre d’instituts d’alta complexitat amb dinamitzadors del temps no lectiu 

o Nombre d'alumnes atesos a les unitats d'escolarització compartida 

 

 

OBJECTIU 

Impulsar i consolidar el model de formació 

professional al llarg de la vida 

o Desenvolupament de la Llei de formació i qualificació professionals, amb el 

consens d’agents econòmics i socials i administració educativa i de treball. 

o Posada en marxa de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació 

Professionals. 

o Posada en funcionament de l’Agència Pública de Formació i Qualificació 

Professionals. 

o Redefinició estratègica del Consell Català de la Formació Professional en el nou 

marc legislatiu.  

o Impuls d’una estratègia de creació i col·laboració dels consells de la formació 

professional en l’àmbit territorial i/o sectorial. 

o Desplegament de la formació dual, en alternança, i altres models experimentals 

promoguts pels agents econòmics i socials. 

o Promoció de les pràctiques de la formació professional a països estrangers 

(Erasmus plus).  

o Desenvolupament d’un model d’anàlisi i prospecció de necessitats formatives 

territorial i productiu, per al disseny de l’oferta formativa i com a eina al servei de 

l’orientació professional per avançar cap a un model d’oferta integrada. 

o Revisió dels objectius, l’organització, el model d’oferta formativa i els perfils dels 

professionals de l’educació de persones adultes. 
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o Potenciació de l’Institut Obert de Catalunya, per convertir-lo en un centre de formació 

permanent, com a laboratori d’innovació i recerca educativa, amb un ús intensiu i 

extensiu de la tecnologia i de les metodologies associades. 

o Pla de suport a l’adaptació dels centres de formació professional al marc normatiu, 

esdevenint centres de formació professional integrada.  

o Desenvolupament dels serveis bàsics del sistema en els centres de la Xarxa, d’una 

manera equilibrada pel que fa a l’àmbit territorial i l’especialització, i de manera 

coordinada amb els serveis ocupacionals del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

o Impuls d’una xarxa integrada formada per punts d’informació i orientació 

autoritzats o acreditats que asseguri l’accés al servei i ofereixi atenció 

individualitzada. 

o Major presència de la formació dual, que combina l’activitat formativa impartida al 

centre de formació amb els aprenentatges adquirits al centre de treball, avaluables 

i reconeguts.  

o Actualització contínua del mapa d’oferta formativa per facilitar l’atenció de la 

demanda, especialment des del territori. 

o Aprovació del nou Pla general de formació professional de Catalunya. 

o Regulació d’un sistema integrat d’avaluació i acreditació de competències 

professionals. 

o Desenvolupament de procediments d’acreditació de competències per convertir-los 

en serveis estables. 

 

Indicadors 

o Indicadors d'inserció laboral 

o Nombre d’alumnes d’FP per modalitat (dual, alternança, experimentals) 

o Nombre de centres integrats 

 

 

OBJECTIU 

Promocionar la pràctica esportiva en l’àmbit 

escolar i la formació esportiva 

o Seguiment del Pla estratègic de l’esport a l’escola. 

o Potenciació de l’oferta formativa de l’Escola Catalana de l’Esport. 
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Indicadors 

o Nombre de centres participants en el Pla català de l’esport a l’escola 

o Nombre de participants en el Pla català de l’esport a l’escola 

o Nombre de participants en els Jocs Esportius Escolars 

o Nombre de cursos de l’Escola Catalana de l’Esport 
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Salut i activitat física 

En el transcurs d’aquesta legislatura, consolidarem un Sistema Nacional de Salut que 

garanteixi l’accés universal i l’equitat per tal de donar resposta a les necessitats de salut 

de la població tot considerant les desigualtats que puguin existir i posant el focus en les 

desigualtats de gènere. Es reforçaran les polítiques de salut pública i la centralitat de 

l’atenció primària i la salut comunitària, per cercar una atenció integral conjuntament 

amb els serveis socials que inclogui els determinants socials de la salut. 

Per aplicar aquest nou enfocament és imprescindible reorientar les polítiques de 

professionals, desplegant estratègies de planificació i ordenació de les professions 

sanitàries orientades a les noves necessitats de salut i millorant la qualitat de l’ocupació, 

el reconeixement del desenvolupament professional i la conciliació laboral i familiar. 

També facilitarem el desenvolupament de les potencialitats del nostre sistema per 

generar el coneixement que ens permeti continuar millorant l’atenció i la salut de la 

població catalana. I tot això ho farem en un marc de governança en què la transparència 

i la veu de la ciutadania i del conjunt de professionals han de ser la base del procés de 

transformació. 

 

Objectius 
o Garantir un sistema nacional de salut universal i equitatiu. 

o Orientar les polítiques professionals a les necessitats i reptes emergents de 

salut. 

o Impulsar les polítiques de salut pública a partir del model de determinants de la 

salut. 

o Fonamentar la governança de la salut a través de la participació i la 

transparència. 

o Fomentar els hàbits saludables mitjançant l’activitat física i l’esport per a 

tothom i en totes les etapes de la vida. 
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OBJECTIU 

Garantir un sistema nacional de salut universal i 

equitatiu 

o Desplegament de la Llei 9/2017, d’universalització de l’assistència sanitària, a 

càrrec del Servei Català de la Salut. 

o Desplegament de l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària 

(ENAPISC). 

o Desplegament del model d’assignació de recursos amb l’indicador socioeconòmic 

compost. 

o Posada en marxa de 12 territoris demostratius. 

o Consolidació i evolució de la plataforma tecnològica de l’atenció primària ECAP 

integrant-se amb HC3 (Història Clínica Compartida de Catalunya).  

o Realització de la primera avaluació del model. 

o Aprovació i desplegament de l’Estratègia única d’atenció integrada social i 

sanitària a les persones grans o amb necessitats complexes, que promou 

l’autonomia personal i facilita la permanència en l’entorn habitual i la inclusió social 

d’aquestes persones. 

o Integració dels sistemes d’informació socials i sanitaris. 

o Desplegament de l’atenció integrada a domicili. 

o Aprovació i desplegament del model d’atenció integrada a les persones que viuen 

en centres residencials per a gent gran i persones amb discapacitat. 

o Aprovació i desplegament del pla de prevenció, detecció i abordatge del 

maltractament en població infantil i adolescent i gent gran i persones amb 

discapacitat. 

o Desplegament dels plans d’atenció integrada a població en situació de 

vulnerabilitat: persones sense sostre, pobresa infantil, menors en risc d’exclusió, 

menors no acompanyats, immigrants... 

o Desplegament de les principals estratègies d’acord amb els objectius del Pla de salut 

2016-2020. 

o Estratègies 2017-2020 del Pla director de salut mental i addiccions. 

o Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC). 

o Xarxa oncològica. 
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o Desenvolupament del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i 

addiccions, aplicació de l’estratègia 2017-2019, i confecció de la nova estratègia. 

o Implementació d’un model de gestió de llistes d’espera sanitàries basat en 

l’experiència de la persona i els resultats de salut. 

 

Indicadors 

o Nombre de territoris demostratius on s’hagi implementat el nou model d’atenció integrada a 

domicili 

o Disminució de la prescripció d’antidepressius prescrits en dones ateses en APS, amb 

problemes d’ansietat-depressió lleus, o malestar emocional. 

o Nombre de residències on s’implanta el nou model d’atenció integrada a les persones que viuen 

en centres residencials per a gent gran 

 

 

OBJECTIU 

Orientar les polítiques professionals a les 

necessitats i reptes emergents de salut 

o Actualització de les estratègies de planificació i ordenació de les professions 

sanitàries per abordar les necessitats dels professionals d’acord amb els nous models 

assistencials i els rols professionals. 

o Realització d’un procés participatiu entre Departament, col·legis professionals, 

societats científiques, organitzacions sanitàries, organitzacions sindicals i entitats 

ciutadanes per tal d’identificar i abordar les necessitats dels professionals de la 

salut. 

o Millora de la qualitat de l’ocupació dels professionals de la salut. 

o Desplegament del Pla de garantia de l’estabilitat laboral. 

o Creació i desplegament de l’Observatori de la qualitat de la contractació 

laboral en el sistema sanitari públic. 

o Presentació del Pla de desenvolupament professional continu per garantir 

pràctiques professionals segures i de qualitat. 

o Prendre les mesures oportunes per fer efectiva la seguretat jurídica del personal 

d’infermeria en relació amb la indicació i ús de dispensació de medicaments d’ús 

humà. 
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o Desplegament de les millores en les infraestructures i equipaments sanitaris per tal de 

facilitar un exercici professional d’excel·lència i una atenció de qualitat. 

o Elaboració del Pla estratègic de renovació tecnològica. 

o Implementació del Pla d’actuacions d’inversions en salut (PAIS). 

 

Indicadors 

o % de reducció de la temporalitat en el conjunt d’entitats del sector públic de salut no ICS  

o % de professionals interins que passen a fixos a l’ICS  

o % de places convocades del total de places acordades de l’oferta extraordinària d’entitats 

adscrites al CatSalut i l’ICS. 

 

 

OBJECTIU 

Impulsar les polítiques de salut pública a partir del 

model de determinants de la salut 

o Implementació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) per assolir els 

objectius de promoció de la salut, de prevenció de la malaltia, de vigilància i de 

protecció de la salut. 

o Elaboració del Pla estratègic de salut pública de Catalunya. 

o Consolidació de l’estratègia del Pla interdepartamental i intersectorial de salut 

pública (PINSAP). 

o Elaboració i desplegament del Pla de drogues i altres addiccions 2019-2022. 

o Creació de l’Observatori Català de Drogodependències. 

o Desplegament del Pla d’acció contra el VIH, hepatitis i ITS de Catalunya. 

o Consolidació del projecte COMSalut com a experiència de salut que implica 

activament el teixit comunitari. 

o Elaboració i desplegament d’una estratègia de foment d’hàbits saludables 

harmonitzats amb els ritmes circadians entre els professionals de la salut i la població 

en general. 
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Indicadors 

o Nombre de propostes aprovades pel Govern 

o Nombre d’actuacions proposades en l’entorn de l’impuls de la salut a totes les polítiques: a 

nivell interdepartamental, nivell territorial (regional)  i nivell local 

o Prevalença del VIH: % de població entre 15-24 anys amb VIH i sida 

o Prevalença del VIH: % de dones embarassades amb VIH i sida 

 

 

OBJECTIU 

Fonamentar la governança de la salut a través de 

la participació i la transparència 

o Desplegament del Marc de la participació ciutadana en salut per facilitar un rol més 

actiu de la ciutadania al sistema de salut. 

o Desplegament del Marc de participació dels professionals per facilitar un rol més 

actiu dels professionals sanitaris en el desenvolupament de polítiques i serveis públics 

de salut. 

o Potenciació de les TIC Salut com un instrument de participació i corresponsabilitat en 

la salut. 

o Desplegament del portal La Meva Salut. 

o Desplegament del Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya. 

o Telemedicina / eConsulta. 

o Enfortiment de la transparència en salut. 

o Desplegament de l’Observatori de les desigualtats per identificar i analitzar les 

necessitats de salut produïdes per les desigualtats (socials, de gènere, 

territorials...). 

o Desplegament de l’Observatori del final de la vida per identificar millores en 

l’accés a tractaments o serveis per garantir el dret a una mort digna. 

o Revisió del model d’atenció a la ciutadania per orientar-lo a la millora de la qualitat 

del sistema de salut i que sigui més proper a les necessitats de la ciutadania. 



 

 

22 

 

 

Indicadors 

o Nombre de processos participatius en estratègies departamentals amb presència de ciutadania 

o % de centres  amb pla de participació ciutadana 

o % d’entitats proveïdores de salut amb pla de participació de professionals  

o % de centres que garanteixen la participació professional (a través de: espais estables de 

participació, processos participatius temporals o pla de participació) 

 

 

OBJECTIU 

Fomentar hàbits saludables mitjançant l’activitat 

física i l’esport per a tothom i en totes les etapes 

de la vida 

o Elaboració de la Llei de l’activitat física i l’esport, adaptant-la a les noves 

necessitats, requeriments i demandes de la societat actual. 

o Desplegament del Pla nacional de promoció de l’activitat física i de l’esport, que 

contempla les recomanacions que l’OMS proposa vinculant activitat física i salut. 

o Millora de la xarxa d’equipaments esportius de Catalunya. 

 

Indicadors 

o Nombre / % de persones que practiquen algun esport o alguna activitat física 

o Nombre d’equipaments esportius a Catalunya  
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Afers socials i protecció social 

El sistema de protecció social vetlla per una societat cohesionada que apoderi i doni 

suport a les persones i a les famílies al llarg de tot el seu cicle vital. Les mesures que 

impulsarem, doncs, es basaran especialment en la dimensió preventiva i comunitària a fi 

de garantir el continu assistencial de la ciutadania. Per això, consolidarem models 

d’atenció social de proximitat que facilitin la permanència en l'entorn habitual de les 

persones i la seva inclusió social, tenint especial cura de les persones amb discapacitat i 

dels col·lectius més vulnerables. D’altra banda, desenvoluparem nous models d’atenció 

integral i integrada que agilitzin les transicions entre serveis i garanteixin la continuïtat 

integral de l’atenció.  

Accions especialment destacades seran: l’elaboració de la Llei marc per a l’adaptació de 

la societat catalana a l’envelliment, amb l’objectiu de garantir el dret a decidir poder 

envellir en l’entorn comunitari, i la Llei catalana d’autonomia personal, per incidir en la 

prevenció, la creació de contextos inclusius i el model de suports tant a les persones 

grans en situació de dependència com a les persones en discapacitat; el Pacte nacional 

per a les persones amb discapacitats; la priorització de la inversió en polítiques que 

garanteixin els drets dels infants i els adolescents; i el desplegament de l’Agència 

Catalana de Protecció Social, que ha de ser una eina més per guanyar en eficàcia i 

eficiència i millorar la coherència i l’equitat del conjunt de les prestacions del sistema. 

També s’enfortirà el model català d’associacionisme i voluntariat i es continuaran 

impulsant les polítiques que generin oportunitats per al jovent. 

En definitiva, dissenyarem unes polítiques socials reforçades que potenciaran serveis 

socials bàsics per garantir l’assistència en tot el cicle vital de la persona, eines 

preventives per afavorir els sectors més vulnerables i els serveis d’atenció no 

residencials per millorar la qualitat de vida quotidiana de les persones. 
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Objectius 
o Fomentar una societat cohesionada que apodera i dona suport a les persones i 

a les famílies al llarg de tot el seu cicle vital, potenciant la dimensió preventiva i 

comunitària. 

o Enfortir el rol de les persones grans en la societat, així com promoure 

l'autonomia personal i el suport a les persones en situació de dependència i 

discapacitat i les seves famílies, facilitant la permanència en el seu entorn 

habitual i la seva inclusió social. 

o Prioritzar polítiques que garanteixen els drets dels infants i els adolescents en 

tots els àmbits. 

o Generar oportunitats per a les persones joves des de la igualtat i apoderar-les 

per tal que tinguin un paper protagonista en el seu desenvolupament. 

o Enfortir el model català d’associacionisme i voluntariat i promoure el seu paper 

com a agent de transformació social, tot aprofitant l’impuls de les noves 

tecnologies. 

 

 

OBJECTIU 

Fomentar una societat cohesionada que apodera i 

dona suport a les persones i a les famílies al llarg 

de tot el seu cicle vital, potenciant la dimensió 

preventiva i comunitària 

o Desplegament de l’Agència Catalana de Protecció Social com a instrument 

vertebrador de l’eficiència i l’eficàcia de les polítiques socials a Catalunya, apostant 

alhora per la necessària transformació tecnològica i digital de la protecció social, així 

com per la participació i gestió compartida del conjunt de polítiques entre institucions, 

agents socials i econòmics i tercer sector.  

o Elaboració del nou Pla estratègic de serveis socials de Catalunya.  

o Acords de cooperació, col·laboració i coordinació amb els ens locals en matèria 

de serveis socials, altres serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.  

o Formalització de les addendes 2018 i 2019 del contracte programa 2016-2019. 



 

 

25 

 

o Renovació i ampliació dels acords de cooperació, col·laboració i coordinació per al 

període 2020-2023. 

o Seguiment i actualització del mapa de prestacions socials de Catalunya per tal 

d’avançar en la compactació i flexibilització de la protecció social en sentit ampli. 

o Elaboració d’un sistema de càlcul i aplicació de preus adaptable a la variabilitat dels 

costos i a les necessitats dels serveis socials.  

o Enfortiment de l’atenció primària de serveis socials amb la millora de la 

coordinació, reforç i col·laboració dels equips dels serveis socials bàsics amb els 

especialitzats dels diferents àmbits i de salut per a una millor aplicació del conjunt de 

polítiques socials. 

o Creació dels Plans locals d’acció comunitària inclusiva (PLACI) per reformular 

estratègies d’intervenció social preventiva en coordinació amb els serveis socials.  

o Reforç de l’acció social comunitària de la xarxa dels equipaments cívics transformant 

els equipaments cívics en espais intergeneracionals i interculturals. 

 

Indicadors 

o Nombre de PLACI implementats  

o Nombre d’equipaments cívics transformats 

o Nombre d’acords de col·laboració i coordinació signats amb els ens locals  

 

 

OBJECTIU 

Enfortir el rol de les persones grans en la societat, 

així com promoure l'autonomia personal i el 

suport a les persones en situació de dependència 

i discapacitat i les seves famílies, facilitant la 

permanència en el seu entorn habitual i la seva 

inclusió social 

o Elaboració de la Llei marc per a l’adaptació de la societat catalana a l’envelliment, 

per superar la dispersió i fragmentació normativa i establir drets subjectius bàsics per a 

les persones grans. 
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o Elaboració de la Llei d’autonomia personal per superar les mancances de la Llei 

estatal, reformar el sistema d’atenció i promoció per a l’autonomia personal i la millora 

de la capacitat de les persones a viure dignament, prioritzant l’atenció en l’entorn 

domiciliari.   

o Elaboració de les bases per a un Pacte nacional per a les persones amb 

discapacitat a partir de l’anàlisi de la normativa catalana, de les polítiques públiques i 

de la quantificació de la inversió social d’acord amb els principis de la convenció de 

NNUU dels drets de les persones amb discapacitat. 

o Elaboració del Pla d’atenció en l’entorn domiciliari com una xarxa de serveis 

ampliada amb altres prestacions de la Cartera de serveis socials per garantir l’atenció 

de les persones perquè puguin romandre al seu entorn habitual i que garanteixi la 

compatibilitat amb altres serveis d’atenció diürna així com el suport a les persones 

cuidadores 

o Potenciació i desplegament normatiu del Programa de suport a l’autonomia a la 

pròpia llar. 

o Potenciació i desplegament normatiu del Servei de Teleassistència Avançada. 

o Potenciació i desplegament normatiu del Servei d’Assistència Personal. 

o Promoció de la pràctica esportiva de les persones amb diferents capacitats i de les 

persones grans. 

 

Indicadors 

o Nombre de persones beneficiàries de prestacions de la LAPAD (per tipologia, sexe i edat)  

o Nombre de persones ateses en l’entorn domiciliari (en els serveis SAD, SAD social, PSALL, 

teleassistència avançada, ajudes tècniques)  

o Nombre de centres de la FATEC (Federació d'Associacions de Gent gran de Catalunya) 

subvencionats per a la pràctica esportiva 

 

 

OBJECTIU 

Prioritzar polítiques que garanteixen els drets dels 

infants i els adolescents en tots els àmbits 

o Establiment d’un consens social i polític sobre la priorització dels infants i els 

adolescents en tots els àmbits.  
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o Desenvolupament de la Llei 14/2010, de drets i oportunitats en la infància i 

l’adolescència, en la seva totalitat: revisió del sistema de protecció i enfortiment del 

dret de participació.  

o Desenvolupament de l’avaluació en les polítiques públiques en l’àmbit de la infància.  

o Reducció de la incidència del maltractament infantil amb campanyes de 

sensibilització, millora de la detecció i l’atenció.  

o Establiment d’un model d’atenció integral als adolescents i joves migrats sense 

referents familiars.  

o Elaboració del Pla d’infants i joves migrants sense referents familiars. 

o Creació dels centres necessaris de protecció d’emergència en tot el territori. 

o Impuls d’un programa de mentoria i d’un pla d’acolliments familiars. 

o Implementació de mesures educatives inclusives dirigides als joves atesos pel 

sistema de justícia juvenil. 

o Implementació de mesures d’inserció laboral i accions de foment de l’ocupació. 

o Promoció de l’acolliment familiar i millora del sistema d’adopcions per adaptar-lo a 

les necessitats canviants dels infants i adolescents.  

o Disseny i implementació d’un nou model d’adopció internacional que s’ajusti a les 

necessitats actuals. 

o Abordatge de la regulació dels espais infantils de criança dels 0 anys a l’edat 

d’escolaritat obligatòria, per a la millora de la conciliació amb els usos dels temps. 

o Creació d’una xarxa pública territorialitzada de serveis d’orientació i atenció a 

famílies per a la prevenció i mediació, suport a la criança positiva, l’atenció psicològica 

i el treball preventiu per a adolescents en situació de risc.  

o Disseny de programes esportius dirigits a la promoció de l’esport en col·lectius 

vulnerables. 
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Indicadors  

o Augment d’inversió en infància, anàlisi dels impactes de les polítiques públiques en la infància  

o Evolució de la incidència de maltractament infantil  

o Nombre de llars de criança que regularitzen la seva activitat  

o Nombre de serveis d’orientació i atenció a famílies 

o Nombre d’infants acollits (per sexe i edat) 

o Nombre d’infants de Catalunya que inicien convivència en famílies adoptives (per sexe i edat) 

o Nombre d’infants i adolescents migrats sense referents familiars amb mesures de protecció (per 

sexe) 

 

 

OBJECTIU 

Generar oportunitats per a les persones joves des 

de la igualtat i apoderar-les per tal que tinguin un 

paper protagonista en el seu desenvolupament. 

o Aprovació del Pla nacional de joventut de Catalunya 2030 com a eina fonamental 

per establir i abordar els reptes vinculats a la població juvenil per a la propera dècada.  

o Reforç de la participació i de l’apoderament juvenil, a través del suport al moviment 

juvenil organitzat, en especial al Consell Nacional de Joventut de Catalunya. 

o Aprofundiment en l’educació en el lleure com a eina per al creixement integral de la 

persona i la formació de ciutadans i ciutadanes amb compromís social, fent especial 

atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat.  

o Consolidació de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil com la xarxa de xarxes 

vinculada al territori per a l’emancipació del jovent.  

o Aprovació del Decret d’instal·lacions juvenils, que regularà i actualitzarà el 

reglament actualment vigent de les diferents tipologies d’instal·lacions juvenils i 

campaments. 

o Aprovació del registre de professionals de l’educació en el lleure.  

o Desplegament del Pla director dels albergs com a proposta de turisme social i actiu, 

proper, accessible, local i integrador. 
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o Creació del Carnet Jove Municipal com a eina per a l’arrelament local, l’impuls del 

comerç local i la participació dels joves.  

 

Indicadors  

o Taxa d’emancipació juvenil (desglossada per sexe)  

o Nombre de carnet de directors/monitors d’educació en el lleure  

o Nombre d’activitats i participants a les activitats d’educació en el lleure  

o Nombre de titulars de Carnet Jove  

o Municipis amb Carnet Jove municipal implantats  

o Nombre d’oficines joves i punts d’informació juvenil 

 

OBJECTIU 

Enfortir el model català d’associacionisme i 

voluntariat i promoure el seu paper com a agent 

de transformació social, tot aprofitant l’impuls de 

les noves tecnologies 

o Elaboració del IV Pla de suport al Tercer Sector Social. 

o Elaboració de la Llei de foment de l’associacionisme.  

o Elaboració del 3r Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat.  

o Suport al teixit associatiu esportiu català de base. 

o Impuls del voluntariat digital i de l’ús de les TIC per al seu foment. 

o Aposta per la cultura de base i l'associacionisme com a motors i puntals del sector 

cultural, posant en valor un model de ciutadania culturalment activa. 

o Convocatòria anual de línies d’ajuts a projectes i inversions en matèria de cultura 

popular i patrimoni etnològic. 

 

Indicadors 

o Evolució del pressupost destinat a subvencions a entitats 

o Nombre d’assessoraments a entitats associatives i de voluntariat 
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Habitatge i subministraments bàsics  

L’habitatge és un dret fonamental sobre el qual la Generalitat es proposa actuar amb 

una planificació estratègica basada en la col·laboració entre institucions i en el treball 

compartit entre el sector públic i el privat per assolir tres grans objectius: incrementar el 

parc d’habitatge social, evitar la pèrdua d’habitatge per motius econòmics i facilitar 

l’accés a l’habitatge en condicions assequibles.  

En aquest sentit, és primordial recuperar el conjunt de la normativa catalana en matèria 

d’habitatge. A partir d’aquí, l’aprovació del Pla territorial sectorial d’habitatge en aquesta 

legislatura suposarà que el país té un full de ruta, consensuat i potent, sobre les 

necessitats de futur i les mesures per encarar els nostres reptes habitacionals. 

Caldrà reforçar també les línies d’actuació per promoure nou habitatge social mitjançant 

el suport i la col·laboració del sector privat i les entitats socials i enfortir els mecanismes 

que garanteixin els efectes socials dels ajuts al pagament del lloguer, sense oblidar el 

desplegament de l’estratègia contra el sensellarisme i el foment de la rehabilitació.  

És important assenyalar, també, la ferma voluntat del Govern de Catalunya de lluitar 

contra la pobresa energètica, en col·laboració amb les empreses subministradores, per 

evitar que cap família es quedi sense aigua, llum i gas. 

 

 

Objectius 
o Protegir i facilitar el dret d’accés i la conservació de l’habitatge, per evitar el risc 

d’exclusió social. 

o Ampliar el parc d’habitatge públic, potenciant el lloguer assequible. 

o Garantir a les persones més vulnerables el dret als subministraments bàsics. 
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OBJECTIU 

Protegir i facilitar el dret d’accés i la conservació 

de l’habitatge, per evitar el risc d’exclusió social 

o Recuperació de la normativa en matèria d’habitatge que garanteixi el dret de 

reallotjament de les persones desnonades.  

o Elaboració d’un text refós de legislació en matèria de dret a l’habitatge, per reunir 

en una mateixa norma els aspectes essencials de la política pública d’habitatge social.  

o Impuls d’una reforma legislativa en matèria d’habitatge, per adaptar la normativa a 

les necessitats de present i de futur en matèria de política d’habitatge social.  

o Actualització del marc regulador dels arrendaments urbans. 

o Aprovació del Decret regulador de l’adjudicació dels habitatges habitats per 

famílies sense recursos per millorar la disponibilitat d’habitatge social per a persones 

o famílies en situació de vulnerabilitat. 

o Aprovació del Decret regulador del Registre d’Habitatges Buits, per disposar d'un 

sistema d'informació sobre els habitatges buits i ocupats sense títol habilitant. 

o Aprovació del Pla territorial sectorial d’habitatge i inici del desplegament de les 

mesures previstes en matèria de foment del parc d’habitatge assequible, en 

col·laboració amb el món local. 

o Elaboració del Pla nacional per a l’habitatge 2019-2026, amb la participació de 

l’Administració local, col·legis professionals i altres agents econòmics i socials. 

o Impuls del Pacte nacional per al dret a l’habitatge, amb el consens de l’Administració 

local, col·legis professionals i altres agents econòmics i socials. 

o Manteniment de l’abast dels programes socials d’habitatge de la Generalitat 

vehiculats fonamentalment a través dels ajuts ordinaris, dels ajuts urgents i dels ajuts a 

residents del parc públic, atenent les necessitats territorials.  

o Reforç, a posteriori, de l’atenció dels casos gestionats per les meses d’emergència, 

mitjançant mecanismes de seguiment social de les famílies adjudicatàries d’habitatge 

de lloguer social.  

o Destinació a l’atenció d’emergències dels habitatges expropiats temporalment per la 

Generalitat i els ajuntaments d’acord amb la Llei 4/2016, de mesures de protecció del 

dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. 
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OBJECTIU 

Ampliar el parc d’habitatge públic, potenciant el 

lloguer assequible 

o Foment de noves actuacions d’obra nova de lloguer social, a través de la 

convocatòria d’ajuts de promoció d’habitatge de lloguer social. 

o Ampliació del parc públic d’habitatges de lloguer a través de la construcció 

d’habitatge públic per part de la Generalitat. 

o Ampliació dels acords de cessió d’habitatges d’entitats financeres per destinar-los a 

lloguer social.  

o Impuls dels Fons d’habitatges de lloguer destinats a polítiques socials per tal que s’hi 

incorpori la totalitat dels parc públics municipals. 

o Desplegament amb els ajuntaments de mesures d’estímul fiscal vinculades a l’ús 

de l’Índex de referència de preus de lloguer, vehiculades a través de bonificacions 

en impostos i taxes locals. 

o Impuls de l’Estratègia catalana integral d’abordatge del sensellarisme per garantir 

el dret a l’habitatge a les persones sense sostre i sense habitatge, en col·laboració 

amb el món local. 

o Implantació de la plataforma Mediem com a eina per a la millora de la gestió dels 

casos de potencial desnonament emparats per la normativa de mediació. 

 

Indicadors 

o Nombre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial 

o Nombre de desnonaments evitats a través dels ajuts urgents, els acords d’Ofideute, les 

adjudicacions per meses d’emergència, i els ajuts ordinaris 

o Import destinat a l’habitatge social o a entitats assistencials 

o Aprovació del Decret regulador de la professió dels administradors de finques, per 

impulsar un marc normatiu que estableixi la titulació, funcions, tasques i formació 

d’aquest col·lectiu professional. 

o Impuls d’actuacions d’expropiació temporal d’acord amb la Llei 4/2016, de mesures 

de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, en 

col·laboració amb els ajuntaments. 
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OBJECTIU 

Garantir a les persones més vulnerables el dret 

als subministraments bàsics 

o Elaboració d’un Programa d’intervenció integral contra la pobresa energètica, que 

tingui en compte: 

o Desplegament i complementarietat de les lleis impugnades. 

o Elaboració d’un protocol amb rang normatiu per a la gestió de la pobresa 

energètica. 

o Disseny d’un sistema d’indicadors sobre la incidència social i econòmica de la 

pobresa energètica a Catalunya. 

o Manteniment de la col·laboració amb les entitats del tercer sector, especialment amb 

la cessió d’habitatges i els ajuts a la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social que 

gestionen. 

o Aplicació dels criteris de gestió derivats del Decret 145/2017, de 26 de setembre, de 

les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la 

successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, per als béns procedents de 

les herències intestades, així com el protocol de col·laboració amb el Tercer Sector i 

el conveni amb l’Agència Catalana de l’Habitatge. 

o Impuls a l’exercici del dret de tanteig i retracte mitjançant l’articulació d’una línia 

d’ajuts a ajuntaments i entitats a través de la línia ICF 2 com a reforç a l’acció de la 

Generalitat en aquesta matèria. 

o Activació dels mecanismes de gestió de l’impost sobre els habitatges buits i 

meritació d’acord amb els terminis establerts a la normativa que el regula.  

 

Indicadors 

o % d’increment del nombre d’habitatges administrats per l’AHC   

o Import dels ajuts al pagament del lloguer per evitar la pèrdua de l’habitatge  

o Nombre d’habitatges d’entitats financeres cedits per a lloguer social en atenció a casos 

d’emergència. 

o Variació interanual dels preus del lloguer a Catalunya 

o Import recaptat per l’impost sobre els habitatges buits 
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o Desplegament d’iniciatives de formació sobre pobresa energètica als professionals 

de les xarxes d’atenció a les persones socials i sanitàries. 

o Actuacions per a la prevenció i la capacitació de les famílies en la gestió dels 

consums de la llar. 

o Promoció d’intervencions per a la millora de l’eficiència energètica en les llars 

afectades. 

o Potenciació del cànon social de l’aigua adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la 

població menys afavorida. 

 

Indicadors 

o Nombre de persones beneficiàries d’ajuts d’urgència per a subministraments bàsics  

o Nombre de llars que reben ajuts per pobresa energètica 

o Nombre d’inspeccions de talls de subministrament 

o Nombre de reclamacions sobre el bo social tramitades 

o Beneficiaris del cànon social de l’aigua 
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Arts, cultura i llengua 

La cultura i la llengua, d’acord amb la Declaració de Friburg, són drets socials. Com a 

instruments de cohesió social, cal situar-los en un espai central de les polítiques de la 

Generalitat de Catalunya i, per tant, cal reforçar-ne la transversalitat. En aquest sentit, 

consolidarem l’aposta pel català i l’aranès, factors d’identitat comuna, i fomentarem la 

cultura de proximitat a través de les associacions i de les entitats, perquè tothom 

participi de la vida cultural del país. La priorització de les xarxes de biblioteques, 

d’equipaments escènics, musicals, museístics i patrimonials, compartirà aquest mateix 

propòsit de millorar l’accessibilitat a la cultura. 

La revolució digital obre una finestra d’oportunitats, tant des de la perspectiva dels 

nostres artistes i creadors, com des de la difusió de les produccions culturals i del nostre 

patrimoni i cultura popular. Les arts, la cultura i la llengua són al centre de l’economia 

creativa i una font necessària de riquesa i creixement econòmic, que necessita un 

finançament adequat que en garanteixi el desenvolupament sostenible. Volem que la 

cultura sigui el principal tret característic del país, que el nostre patrimoni, la creació i la 

producció cultural siguin un element d’atracció i de projecció de la presència de 

Catalunya al món: volem ser coneguts per l’excel·lència. 

 

 

Objectius 
o Posicionar la cultura com a base de la cohesió social. 

o Fomentar la participació i el gaudi de la cultura en tot el territori de Catalunya. 

o Donar suport a l’ecosistema cultural i creatiu. 
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OBJECTIU 

Posicionar la cultura com a base de la cohesió 

social 

o Desplegament del Pla de lectura 2020. 

o Preparació de la candidatura de Sant Jordi com a Patrimoni Immaterial de la 

UNESCO. 

o Incorporació de 15 llibreries al distintiu de qualitat Llibreria de Referència de 

Catalunya. 

o Continuïtat de la campanya “Fas 6 anys. Tria un llibre”. 

o Desenvolupament del programa Municipi Lector. 

o Desenvolupament del programa Lletres a les Aules. 

o Implementació de nous àmbits de col·laboració en polítiques transversals culturals. 

o Promoció de la transversalitat de la cultura en el si de la Generalitat de 

Catalunya. 

o Modificació de les bases de subvencions per incorporar criteris específics de 

caràcter social, d’equitat, d’igualtat, i criteris d’inclusió. 

o Creació d’una nova línia d’ajuts a projectes d’inclusió social: desenvolupament 

de públics per facilitar l’accés, la participació i la sensibilització amb especial 

atenció als projectes d’atenció a persones amb discapacitat o en situació de risc 

d’exclusió social. 

o Foment de l’accessibilitat en els equipaments culturals: biblioteques, museus i 

equipaments escènics i musicals. 

o Desenvolupament del Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals 

públics  2016-2020. 

o Projecte d’accessibilitat dels museus i centres i espais d’arts visuals. 

o Projecte d’accessibilitat dels equipaments bibliotecaris. 

o Promoció de les arts escèniques, la música i les arts visuals a l’àmbit escolar. 

o Promoció de programes per incentivar la participació de les persones joves a les 

programacions d’arts escèniques, música i arts visuals de Catalunya. 

o Escena 25, per difondre la programació escènica, musical i d’arts visuals entre el 

jovent. 

o Suport a la creació emergent en el marc de la Sala d’Art Jove. 
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o Increment de l’ús i retorn social dels serveis de les biblioteques del Sistema de Lectura 

Pública de Catalunya. 

o Projecte Jove de biblioteques públiques. 

o Suport a la col·laboració entre l’escola i les biblioteques públiques. 

o Definició d’una estratègia per tal que les biblioteques públiques esdevinguin agents 

actius en l’assoliment dels objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament 

Sostenible de les Nacions Unides. 

o Desenvolupament del programa d’accions de llengua, prestigi i cohesió social. 

o Potenciació del Consorci per a la Normalització Lingüística i les estratègies 

d’ensenyament i aprenentatge de català per a adults. 

o Foment del coneixement i l’ús de l’occità, aranès a l’Aran: “Més aranès”. 

o Creació del Cens d’entitats de foment de l’occità. 

o Exposició itinerant sobre l’occità a la Val d’Aran. 

o Foment de la presència del català en els àmbits sectorials i en les estructures on 

encara és deficitària o hi persisteixen tendències no favorables. 

o Desenvolupament de la llengua de signes catalana (LSC). 

 

Indicadors 

o Índex de lectura de la població de Catalunya 

o Programa “Fas 6 anys. Tria un llibre”: ràtio de nens participants sobre el cens 

o Nombre de cursos de llengua catalana per a adults i nombre d’alumnes inscrits 

o Nombre d’entrades reservades al programa Escena 25 

o Índex de consum cultural harmonitzat de la població jove 

o Índex de consum cultural harmonitzat de les dones 

 

 

OBJECTIU 

Fomentar la participació i el gaudi de la cultura en 

tot el territori de Catalunya 

o Elaboració de la Llei del patrimoni immaterial de Catalunya, seguint les directrius de 

la UNESCO, que s’inscriurà en la reforma de la Llei del patrimoni cultural català, per 

adaptar-la a les noves realitats.  
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o Consolidació del projecte de carnet cultural amb una millor coordinació amb 

ajuntaments i diputacions. 

o Foment de l’accés al patrimoni cultural arreu del territori mitjançant la millora dels 

equipaments i espais patrimonials següents: 

o Finalització de la Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya: construcció i 

equipament de l'Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça i l’Arxiu Comarcal de les 

Garrigues. 

o Pla d’actuacions en monuments: Seu Vella de Lleida (cobertes claustre, porta dels 

Apòstols i campanar); Ciutat ibèrica d’Ullastret (MAC); i Teatre romà de Tarragona 

(MNAT), entre d’altres. 

o Promoció de la mancomunitat cultural amb les quatre diputacions per al suport de 

les arts en viu als municipis de Catalunya. 

o Consolidació de la Xarxa de Cooperació Territorial de Girona i constitució Xarxa 

de Lleida del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya 

(SPEEM). 

o Aprovació del Decret de centres i espais d’arts visuals per configurar la de la 

Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya com un instrument 

de coordinació i cooperació. 

o Increment del suport a la creació i a les activitats culturals al territori. 

o Elaboració del Pla d’arxius i gestió documental. 

 

Indicadors 

o Índex de consum cultural harmonitzat de la població catalana 

o Nombre de representacions d’arts escèniques i musicals en el marc del Programa.cat 

o Nombre de visitants als centres de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de 

Catalunya 

 

 

OBJECTIU 

Donar suport a l’ecosistema cultural i creatiu  

o Establiment de mecanismes per a la lluita contra la precarietat dels professionals 

de la cultura, així com nous professionals i emprenedors sota la figura dels falsos 

autònoms.  
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Indicadors 

o Nombre de produccions audiovisuals catalanes 

o Nombre de representacions als equipaments escènics i musicals de caràcter singular 

o Nombre d’espectadors a les representacions dels equipaments escènics i musicals de caràcter 

singular 

 

 

  

o Promoció de les condicions per a l’aprovació d’una llei estatal de mecenatge i 

patrocini cultural que reguli el marc dels incentius fiscals, potenciï les entitats 

beneficiàries i simplifiqui el règim jurídic. 

o Recuperació de l’impost de provisió de continguts digitals, i ampliació del seu 

caràcter finalista a altres àmbits perjudicats avui dia per la pirateria, especialment la 

música i la literatura. 

o Reforç i ampliació del paper de les infraestructures culturals de referència. 
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Mercat de treball i relacions laborals  

Tot i la recuperació en la creació d’ocupació, tenim nous problemes derivats de la 

configuració actual del mercat laboral: més precarietat i uns sous més baixos. Així, atès 

que avui dia treballar no és garantia d’estar fora del risc de pobresa, el Govern de 

Catalunya entén que un mercat de treball de qualitat és la millor eina social preventiva. 

Davant d’aquests problemes, aprofundirem, doncs, en un marc català de relacions 

laborals que possibiliti una ocupació digna i de qualitat i que apoderi les persones en 

situació de risc.  

Per això ens cal enfortir l’espai de concertació i diàleg social en el si del Consell de 

Relacions Laborals, mitjançant la introducció al pla de treball de l’establiment d’un salari 

mínim de referència, i també amb l’impuls de la Llei catalana de participació social i la 

potenciació de la resolució extrajudicial de conflictes en l’àmbit públic. Com a grans 

objectius, impulsarem també mesures per abordar les desigualtats de gènere al mercat 

de treball i, alhora, combatrem l’atur de llarga durada i juvenil mitjançant la formació 

professional i al llarg de tota la vida laboral.  

A més, per afrontar la complexitat en el mercat de treball, impulsarem polítiques actives 

centrades en l’orientació, la segmentació i la concertació territorial, sense deixar de 

costat els projectes vinculats a l’economia social i les cooperatives. Així mateix, 

desplegarem la Renda Garantida de Ciutadania i  millorarem l’atenció a les persones 

beneficiàries. 

 

 

Objectius 
o Impulsar polítiques d’ocupació actives i integrals per a l’activació de les 

persones i per a la millora de la seva ocupabilitat. 

o Dinamitzar i estimular les iniciatives i les potencialitats de l’economia social i 

cooperativa per crear riquesa al territori i ocupació estable i de qualitat. 
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o Avançar en el marc català de relacions laborals. 

o Apoderar les persones amb discapacitats per afavorir la seva integració real al 

mercat de treball. 

 

 

OBJECTIU 

Impulsar polítiques d’ocupació actives i integrals 

per a l’activació de les persones i per a la millora 

de la seva ocupabilitat. 

o Desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). 

o Aprovació i desplegament del reglament de la RGC. 

o Constitució dels òrgans de govern previstos. 

o Creació dels instruments de coordinació entre els serveis d'ocupació i socials. 

o Definició d’una cartera de serveis en polítiques d'integració laboral i inclusió social.  

o Disseny i desplegament del model integrat d’orientació professional del Sistema 

d’Ocupació de Catalunya per donar orientació personalitzada i individualitzada als 

treballadors/ores. 

o Disseny i implementació d’un pla de polítiques d’ocupació integrals adaptades a 

les necessitats dels col·lectius més vulnerables impulsant el treball 

interdepartamental per donar respostes integrades.  

o Desplegament de polítiques d’ocupació juvenil que facilitin la integració sociolaboral del 

jovent que els generin oportunitats per millorar-ne l’ocupabilitat i aconseguir feines de 

qualitat. 

o Actualització del Pla d’ocupació juvenil.  

o Desplegament de la concertació territorial de les polítiques actives d’ocupació del 

SOC.  

o Aprovació del Decret de desplegament de concertació territorial de polítiques 

d'ocupació del SOC.  

o Posada en marxa d’estratègies territorials en l'àmbit de l'ocupació i el 

desenvolupament econòmic local mitjançant l’establiment de contractes programa 

com a instrument de relació i cooperació del SOC amb les entitats components de 

cadascuna de les estratègies territorials, garantint la seva estabilitat i traçabilitat.  
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o Establiment d’un sistema d’avaluació permanent de les polítiques d’ocupació a 

Catalunya.  

o Disseny de processos de participació per a la confecció de l’Estratègia catalana per a 

l’ocupació 2021-2030.  

o Garantia del dret i el deure a la formació professional i ocupacional de les 

persones treballadores al llarg de la vida laboral, en especial davant dels reptes de la 

transformació del mercat de treball i la digitalització per enfortir les persones per a un 

mercat de treball complex. 

 

Indicadors 

o Nombre de persones beneficiàries de l’RGC (desglossat per sexe i per edat)  

o Nombre de persones beneficiàries de prestacions estatals amb les rendes més baixes que 

reben l’RGC (desglossat per sexe i per edat)  

o Nombre de persones en procés d’inserció per a les quals s’ha atorgat ajuts a la contractació 

(desglossat per sexe i per edat)  

o Nombre de participants en el programa Consolida’t (desglossat per sexe i per edat)  

 

 

OBJECTIU 

Dinamitzar i estimular les iniciatives i les 

potencialitats de l’economia social i cooperativa 

per crear riquesa al territori i ocupació estable i de 

qualitat. 

o Elaboració de la Llei catalana de l’economia social i solidària per al suport i 

promoció d’aquest model econòmic transformador.  

o Aprovació del Decret del Reglament de concertació social per adaptar el proveïment 

de serveis socials al marc legal derivat de les directives comunitàries i al Decret llei 

3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

o Aprovació del Decret de regulació de l’empresa social per establir les condicions 

que han de complir les empreses definides com a socials, qualsevol que sigui la seva 

fórmula jurídica. 
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o Promoció de la capacitat de competitivitat i la creació de béns i serveis d'alt valor 

afegit de les empreses de l'economia social.  

o Constitució del Consell de Treball Autònom, tot adaptant la normativa vigent. 

o Promoció i enfortiment de la xarxa d’ateneus cooperatius, en col·laboració amb 

l’estratègia RIS3cat, per donar suport a la innovació empresarial vinculada a nous 

reptes socials. 

o Suport a nous models singulars d’economia social especialment dirigits a la 

recuperació de la sobirania ciutadana sobre determinats serveis públics essencials 

com a model complementari i suplementari a la gestió directa.  

o Foment de la contractació socialment responsable. 

 

Indicadors 

o Nombre d’entitats que formen part de la xarxa d’ateneus cooperatius  

o Nombre de llocs de treball creats en l’àmbit cooperatiu.  

o Nombre de projectes singulars  

o % de contractes que inclouen clàusules de responsabilitat social 

 

 

OBJECTIU 

Avançar en el marc català de relacions laborals  

o Enfortiment del Consell de Relacions Laborals com a espai de concertació social 

entre Govern i agents socials i econòmics.  

o Aprovació del pla de treball del Consell de Relacions Laborals. 

o Impuls de la territorialització de les comissions del Consell de Relacions 

Laborals.  

o Promoció de les noves formes i organització del treball aprofitant tot el potencial 

que ofereixen les TIC. 

o Impuls de l’establiment d’un salari català de referència del 60% del salari mitjà a la 

negociació col·lectiva a Catalunya, d’acord amb la Carta Social Europea. 

o Creació d’un grup de treball per a la potenciació de la resolució de conflictes en el 

sector públic per la via extrajudicial al Tribunal Laboral de Catalunya. 
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o Elaboració de la Llei catalana de participació institucional, en el marc de les 

relacions laborals, com a peça clau del model de concertació social de Catalunya. 

o Establiment del segell català de responsabilitat social.  

o Execució de la III Enquesta catalana de Qualitat i Condicions de Treball.  

o Reforç de la inspecció de treball com a instrument per a la igualtat en el món del 

treball, la lluita contra el frau, contra la contractació temporal i els falsos autònoms i la 

millora de les condicions laborals. 

o Potenciació d’eines digitals i difusió de la cultura preventiva mitjançant l’Institut 

Català de Seguretat i Salut Laboral.  

o Realització del Congrés Català sobre el Futur del Treball, en el marc dels processos 

de debat i reflexió que promou l’Organització Internacional del Treball.  

o Establiment de mecanismes per a la lluita contra la precarietat laboral, la 

competència deslleial d’algunes empreses multiserveis, falses cooperatives, nous 

professionals i emprenedors sota la figura dels falsos autònoms i el treball no declarat. 

o Elaboració del Pla d’acció de les persones treballadores del sector de les cures en 

l’àmbit de la llar. 

o Aprovació d’un marc normatiu propi que afavoreixi la implantació del vot electrònic en 

els processos electorals per a l’elecció de la representació unitària de les persones 

treballadores.  

 

Indicadors 

o Nombre d’inspeccions realitzades 

o Nombre i % de contractes regularitzats 

o Nombre d’assessoraments realitzats sobre convenis col·lectius  

o Nombre d’acords assolits   
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OBJECTIU 

Apoderar les persones amb discapacitats per 

afavorir la seva integració real al mercat de treball  

o Definició d’un model de treball per a persones amb discapacitat que afavoreixi la 

seva integració real al mercat de treball per a una millor inclusió social en l’empresa 

ordinària. 

o Ajuts a la contractació i suport a les especials dificultats. 

o Aprofundiment en el model d’empreses d’inserció i programes de suport a la 

competitivitat de centres especials de treball en determinades situacions. 

o Increment de les quanties de contractes reservats a centres especials de treball 

d’iniciativa social i empreses d’inserció. 

o Promoció de l’accés de les persones amb discapacitat intel·lectual com a empleats 

públics de l’Administració de la Generalitat i fer-ne el posterior seguiment per 

aconseguir la plena integració. 

 

Indicadors 

o Nombre de treballadors als CET (desglossat per sexe)  

o Nombre de persones inserides a l’empresa ordinària (desglossat per sexe) 
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Economia i hisenda  

En un context en què l’economia creix a bon ritme i l’atur ha anat reduint-se, els efectes 

de la crisi econòmica continuen encara molt presents en la societat catalana. És per això 

que el Govern de la Generalitat continua dedicant el seu esforç a la reducció de les 

desigualtats i a ajudar aquelles persones que es troben en situació o en risc de pobresa.  

Tanmateix, per tal d’obtenir els recursos necessaris per finançar els serveis públics i 

alhora mantenir el compromís amb la sostenibilitat financera, cal avançar cap a la 

sobirania econòmica de la Generalitat. Una sobirania que passa per diversificar les fonts 

de finançament del deute i per reclamar al Govern espanyol tant els recursos que 

corresponen a la Generalitat en virtut d’acords subscrits en el passat, com la retirada de 

les mesures de control del 2015. A més, continuarem augmentant l’eficiència mitjançant 

estratègies de racionalització, aplicades a la despesa, el patrimoni i la compra 

corporativa, i millorarem també la gestió economicofinancera de la Generalitat i del seu 

sector públic. Per últim, un cop aprovat el nou marc legislatiu europeu d’entitat de crèdit, 

l’ICF seguirà treballant per homologar-se com a entitat de crèdit públic.  

D’altra banda, amb l’objectiu de reduir les desigualtats i millorar la igualtat d’oportunitats, 

elaborarem uns pressupostos que aprofundeixin en la priorització de la despesa social. 

En paral·lel, treballarem a favor d‘un sistema fiscal més equitatiu i eficient, que garanteixi 

la funció redistributiva i, alhora, fomenti la competitivitat i el creixement sostenible de 

l’economia catalana. En aquest sentit, a més de potenciar la lluita contra el frau fiscal i 

una administració tributària col·laborativa, consolidarem el desplegament del model 

iniciat en l’anterior legislatura —amb la xarxa Tributs de Catalunya, per exemple— 

caracteritzat per uns serveis de proximitat i qualitat a la ciutadania. 

Per acabar, el Govern treballarà —mitjançant polítiques i instruments més transversals— 

per garantir un entorn favorable per a l’economia i contribuir a un model de creixement 

inclusiu. En aquest sentit, tal com es recull en altres àmbits d’aquest Pla de Govern, es 

facilitaran instruments financers i una situació de competència per donar suport a 

l’economia productiva; s’impulsarà una política patrimonial alineada amb la resta de 

polítiques sectorials del Govern com, per exemple, habitatge o canvi climàtic; i 

mitjançant la contractació pública s’incidirà en qüestions socials i mediambientals, així 

com en una millora de l’eficiència, la transparència i la qualitat institucional de 

l’Administració pública, una major igualtat de gènere i més recursos per a la innovació. 
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La nostra societat i ciutadania és la destinatària, invariable, dels efectes beneficiosos de 

les mesures que s’impulsaran en el marc de l’acció econòmica de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

 

Objectius 
o Crear el marc per a l’assoliment de la sobirania econòmica. 

o Buscar el màxim retorn social als recursos públics a favor de la ciutadania. 

o Promoure la igualtat d’oportunitats a través d’uns pressupostos socials i un 

sistema fiscal i d’aplicació dels tributs més equitatiu i eficient. 

o Impulsar una Administració tributària referent en la lluita contra el frau fiscal i 

en la prestació de serveis. 

 

 

OBJECTIU 

Crear el marc per a l’assoliment de la sobirania 

econòmica 

o Consolidació de l’estabilitat financera de la Generalitat de Catalunya. 

o Millora de la tresoreria i del pagament a proveïdors. 

o Diversificació de les fonts de finançament del deute de la Generalitat de Catalunya. 

o Reclamació a l’Estat de la retirada de les mesures de control i intervenció de 

novembre de 2015. 

o Negociació per l’acompliment immediat dels compromisos assumits per l’Estat 

amb Catalunya en matèria de finançament. 

o Supervisió i col·laboració amb les corporacions locals per garantir la seva sobirania 

econòmica reduint el nombre de corporacions locals que presenten desequilibris 

financers. 
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o Desenvolupament de les gestions necessàries per assolir l’homologació de l’ICF com 

a entitat de crèdit públic (llicència bancària) a partir de l’aprovació del nou marc 

legislatiu europeu d’entitats de crèdit.  

 

Indicadors 

o Dèficit en % del PIB, deute en % del PIB, % variació anual regla de despesa  

o Control del PMP de la Generalitat de Catalunya 

o Reducció del dèficit a curt termini 

 

 

OBJECTIU 

Buscar el màxim retorn social als recursos públics 

a favor de la ciutadania 

o Elaboració dels programes de revisió de la despesa (spending review), amb atenció 

especial als projectes públics d’inversió. 

o Utilització racional del patrimoni de la Generalitat amb criteris de rendibilitat i 

eficiència. 

o Implementació del projecte de concentració de diferents dependències 

administratives de la Generalitat al districte administratiu al barri de la Marina del 

Port. 

o Reducció dels béns de la Generalitat de Catalunya en desús. 

o Actualització de la normativa reguladora del patrimoni de la Generalitat, perquè 

pugui desenvolupar les seves funcions de propietari i garantir així una política 

patrimonial comuna. 

o Elaboració de la Llei de patrimoni. per configurar una regulació integral dels béns 

immobles i dels drets de propietat de la Generalitat. 

o Actualització de la regulació de l’Inventari General del Patrimoni de la Generalitat 

de Catalunya i de les aplicacions que el suporten. 

o Impuls d’una política patrimonial transversal alineada amb la resta de polítiques 

sectorials del Govern. 

o Foment de la compra corporativa com a eina per a la racionalització de la compra 

pública. 
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o Implantació del Pla estratègic del sistema de compra corporativa de la Generalitat 

de Catalunya.  

o Aprovació del decret per fomentar la compra pública corporativa. 

o Millora de la gestió economicofinancera de la Generalitat, del seu sector públic i del 

retiment de comptes. 

o Implementació d’una política fiscal corporativa per racionalitzar i optimitzar el 

pagament d’impostos per part del sector públic a Catalunya.  

 

Indicadors 

o Despesa estalviada en el marc de les revisions de despesa realitzades durant l’any 

 

 

OBJECTIU 

Promoure la igualtat d’oportunitats a través d’uns 

pressupostos socials i un sistema fiscal i 

d’aplicació dels tributs més equitatiu i eficient 

o Elaboració de pressupostos socials que redueixin les desigualtats i lluitin contra la 

pobresa. 

o Millora de l’avaluació de les polítiques públiques a l’Administració de la Generalitat i al 

seu sector públic per obtenir el màxim valor social dels recursos públics. 

o Millora dels sistemes de planificació de polítiques públiques i de pressupostació a 

mitjà termini. 

o Disseny d’un sistema fiscal més just i eficient que garanteixi la funció redistributiva i, 

alhora, fomenti la competitivitat i el creixement sostenible de l’economia catalana. 

 

Indicadors 

o Increment de la despesa social en els pressupostos 

o Cobertura de la partida d’ingressos tributaris prevista als pressupostos generals de la 

Generalitat (en %) 

o Evolució dels indicadors de progressivitat de l'IRPF, IP i ISD (en %)  
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OBJECTIU 

Impulsar una Administració tributària referent en 

la lluita contra el frau fiscal i en la prestació de 

serveis 

o Consolidació del desplegament d’una administració tributària de Catalunya que 

ofereixi serveis de proximitat i de qualitat a la ciutadania. 

o Desenvolupament i consolidació de la xarxa Tributs de Catalunya. 

o Creació d’un consorci tributari amb les quatre diputacions per a la prestació de 

serveis de proximitat al conjunt de contribuents de Catalunya. 

o Potenciació de la lluita contra el frau fiscal. 

o Aprovació d’un nou Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les 

bones pràctiques tributàries 2019-2022. 

o Potenciació de les actuacions de control, detecció i correcció del frau fiscal. 

o Consolidació de l’estudi del tax gap. 

o Elevació de la conscienciació fiscal, promoció de la cultura de pagament 

d’impostos i foment de l’educació cívica que vincula impostos amb serveis públics, 

protecció, benestar i cohesió social. 

o Foment del compliment voluntari de les obligacions tributàries incorporant les 

millors pràctiques d’altres administracions en l’àmbit de la relació i prestació de 

serveis al contribuent i la sociologia tributària. 

o Promoció d’una administració tributària col·laborativa i que treballa en xarxa per 

convertir-la en una administració més oberta i col·laboradora amb els diferents actors 

de la societat. 

o Posada en funcionament del Consell Fiscal de Catalunya.  

o Posada en funcionament de l’Institut de Recerca i Estudis Tributaris de 

Catalunya. 

o Millora del model de relació i prestació del servei de l’Administració tributària als 

contribuents a través de la multicanalitat, la personalització i la qualitat del servei. 

o Orientació de l’Administració tributària de Catalunya a la gestió i la governança de les 

dades per transformar-les en informació de valor al seu servei. 
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Indicadors 

o Recaptació en accions de lluita contra el frau fiscal (en M€) 

o Volum de deutes d'altres òrgans emissors del sector públic de Catalunya gestionats per l'ATC 

(en M€) 

o Ingressos tributaris provinents de la gestió de l'ATC respecte al total d'ingressos tributaris (en 

%) 

o Serveis i tràmits tributaris disponibles per via telemàtica (en %) 
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Coneixement i Innovació  

L’aspiració d’un país millor, digitalment intel·ligent, amb una economia del coneixement 

sòlida i amb més i millors oportunitats per a tothom, té un dels seus motors més decisius 

en el sistema d’universitats i recerca. Talent, ciència, tecnologia i innovació generen 

beneficis que la ciutadania rep en forma de qualitat de vida, de salut, d’entorns de 

qualitat i de cohesió social i territorial. Però, alhora, són els fonaments que, entre 

d’altres, fan avançar el nostre sistema sanitari, i contribueixen en general a la millora de 

la competitivitat de la nostra economia.  

El model català d’universitats i recerca està permetent desenvolupar un sistema 

innovador i amb capacitat per atreure talent i captar recursos per poder situar la nostra 

recerca entre les capdavanteres a Europa i el món.  

Per altra banda, el nostre país necessita millorar els seus indicadors d’innovació en 

l’economia productiva i, d’aquesta manera, treure el màxim profit de la capacitat del 

sistema de generació i transmissió de coneixement. Universitats, centres de recerca i 

centres i estructures facilitadores de la innovació constitueixen el nostre sistema de 

coneixement, i han de treballar coordinadament per fer de Catalunya una veritable 

societat del coneixement. 

Per això, els objectius d’aquesta legislatura se centraran a potenciar les bases d’aquest 

sistema, a través d’un Pacte nacional per la societat del coneixement consensuat amb 

tots els agents implicats. En l’àmbit universitari, el Pacte establirà un model compromès 

amb la qualitat i l’equitat, per tal de garantir l’accés a la universitat a tots els estudiants, 

així com els fonaments d’un nou model de finançament de les universitats, que 

reflecteixi el compromís del país amb les seves universitats i la recerca com a garantia 

de futur i progrés. En l’àmbit dels centres de recerca, es donarà estabilitat i un marc 

legal sòlid que permeti la sostenibilitat del model. I tot el sistema treballarà conjuntament 

per incorporar més coneixement en tots els àmbits d’activitat del país, en particular en la 

productiva. 

El Govern també es compromet a mantenir, reforçar i fer sostenible, la capacitat de 

captació i retenció de talent a universitats i centres de recerca. I fer-ho des del 

compromís d’un retorn social, tant pel que fa a les oportunitats per a les persones com a 
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la conversió del coneixement assolit en l’àmbit de recerca en economia del coneixement, 

a través de la innovació i de la transferència. 

 

 

Objectius 
o Millorar les bases i la coordinació de tot el sistema de coneixement per 

potenciar el seu impacte en totes les activitats del país i contribuir així a fer 

possible una societat del coneixement. 

o Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari a partir de la 

millora de les polítiques de captació i retenció de talent, del finançament públic 

i de la seva equitat. 

o Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i retenció 

de talent, la internacionalització, la transferència de coneixement i la innovació. 

o Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió en R+D+I i 

incrementar els índexs d’innovació i transferència tecnológica. 

o Promoure la recerca i la innovació en salut, en el marc d’un nou model 

d’economia i progrés. 

o Impulsar la innovació digital com a motor d'una nova economía. 

 

 

OBJECTIU 

Millorar les bases i la coordinació de tot el 

sistema de coneixement per potenciar el seu 

impacte en totes les activitats del país i contribuir 

així a fer possible una societat del coneixement. 

o Elaboració i acord, amb tots els agents públics del sistema, d’un Pacte nacional per la 

societat del coneixement. 

o Creació i desenvolupament del programa UNI-PRO d’atracció i inversió en talent 

universitari en cooperació amb empreses que formin part de clústers de Catalunya. 
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o Definició i implementació d’un projecte per mesurar l’impacte social i econòmic de 

la recerca que es duu a terme a Catalunya (RIACat). 

o Creació del Programa per a la integritat de la recerca a Catalunya (CIR-CAT) i del 

seu comitè. 

o Establiment d’una estratègia catalana sobre ciència oberta, que defineixi les formes i 

implicacions de l’accés obert al coneixement i a les dades. 

o Desenvolupament de projectes empresarials innovadors col·laborant amb les 

comunitats RIS3CAT (administracions, universitats, i centres tecnològics i de recerca).  

o Impuls de convocatòries per al desenvolupament dels programes d’infraestructures i de 

valorització amb cofinançament FEDER 2014-2020 en el marc de la RIS3CAT. 

 

Indicadors 

o Inversió en R+D (pública i privada) 

o Producció científica: nombre de publicacions en el 1er quartil 

 

OBJECTIU 

Impulsar la qualitat i la competitivitat del sistema 

universitari a partir de la millora de les polítiques 

de captació i retenció de talent, del finançament 

públic i de la seva equitat. 

o Establiment de les línies estratègiques, en clau de futur, del model universitari 

català, en el marc del Pacte nacional per la societat del coneixement. 

o Millora del model de tarifació social (preus per renda) i impuls de mesures de suport 

econòmic directe.  

o Aprofundiment de la cobertura i quantia de les beques Equitat per mitjà d’un 

sistema progressiu. 

o Simplificació dels processos de concessió de beques i ajuts, en la perspectiva d’un 

model de finestreta única. 

o Equiparació del preu del primer curs de màster al preu dels graus per als 

estudiants provinents dels nous graus de 180 crèdits. 

o Posada en marxa de les primeres beques salari per a estudiants amb recursos 

molt baixos.  
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o Intensificació del Programa Serra Húnter, mitjançant convocatòries anuals de 100 

noves posicions per a les universitats públiques. 

o Continuïtat del Pla de doctorats industrials, amb convocatòries anuals per impulsar 
entorn de 85 nous projectes/any. 

o Impuls d’una oferta formativa específica i tècnica per al personal de direcció i gestió de 
les universitats públiques de Catalunya. 

o Desplegament del Programa Margalida Comas i Camps per a la millora de la 
docència i l’aprenentatge a la universitat. 

o Incorporació al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya de nous àmbits de 
gestió consorciada entre universitats. 

o Reforç de l’INEFC perquè esdevingui un centre de referència en la formació i la recerca 
esportives. 

 

Indicadors 

o Percentatge d’estudiants matriculats a les universitats públiques que gaudeixen de beca o ajut 

de matrícula. 

o Nombre de PDI incorporats a les universitats públiques amb criteris Serra Húnter. 

o Nombre de doctorats industrials (acumulat). 

o % de joves a les universitats respecte a la població jove. 

o Nombre d’alumnes matriculats a l’INEFC 

 

 

OBJECTIU 

Fomentar un sistema de recerca basat en 

l’excel·lència, la captació i retenció de talent, la 

internacionalització, la transferència de 

coneixement i la innovació. 

o Elaboració de la Llei de la ciència per dotar d’un marc jurídic estable el 

desenvolupament d’un model propi d’R+D+I, en el marc del Pacte nacional per a la 

societat del coneixement. 

o Consolidació dels processos de formació, atracció i retenció de talent nacional i 

internacional. 

o Convocatòries anuals ICREA Sènior i ICREA Acadèmia. 
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o Convocatòries d’ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI). 

o Convocatòries biennals en el marc del Programa Beatriu de Pinós, per a la 

contractació de personal investigador postdoctoral. 

o Consolidació del Programa indústria del coneixement mitjançant la implementació 

de noves convocatòries (Llavor, Producte i Mercat). 

o Continuïtat del programa SUMA i increment de la massa crítica i la competitivitat dels 

centres CERCA mitjançant integracions i fusions, i la seva avaluació periòdica.  

o Suport directe a les activitats de recerca de les universitats i centres de recerca. 

o Suport als grups de recerca (SGR), mitjançant convocatòria d’ajuts. 

o Definició de la primera convocatòria de suport a departaments i unitats 

universitàries (SDUR).  

o Consolidació del Programa de foment de la recerca a les universitats (PROFOR). 

o Seguiment del Pacte nacional per a la recerca i la innovació 2008-2020 i 

incorporació de tots els seus elements vigents en les línies estratègiques del Pacte 

nacional per la societat del coneixement. 

o Impuls de les actuacions de divulgació per al foment de l’esperit científic d’infants i 

joves. 

o Consolidació de les grans infraestructures de suport a la recerca mitjançant la 

millora i l’adquisició de nous equipaments.  

o Consorci per a la Construcció, Explotació i Equipament del Laboratori de Llum de 

Sincrotró (CELLS).  

o Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-

CNS). 

o Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG). 

o Impuls del CAR de Sant Cugat perquè esdevingui centre de referència en l’alt 

rendiment esportiu i l’excel·lència. 
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Indicadors 

o Percentatge d’ajuts ERC (Proof of Concept, Advanced, Starting i Consolidator) obtinguts per 

investigadors que treballen a Catalunya, per milió d’habitants (en relació amb Europa i l’Estat 

espanyol) 

o Percentatge de fons de recerca competitius de la Unió Europea captats per Catalunya 

(Programa Horitzó 2020) en relació amb Europa i l’Estat espanyol 

o Percentatge de despesa en R+D sobre el PIB 

o Proporció de personal que treballa en R+D per cada mil ocupats 

o Nombre d’usuaris de becats al CAR Sant Cugat 

 

 

OBJECTIU 

Fomentar la innovació empresarial, incrementar el 

volum d’inversió en R+D+I i incrementar els 

índexs d’innovació i transferència tecnològica. 

o Creació d’un nou Programa Catalonia Tech Hub, per posicionar l’economia catalana 
com un pol industrial tecnològic de referència europeu. 

o Creació de l’Oficina Catalana de Patents. 

o Transformació de la indústria 4.0 del sector productiu català, mitjançant: 

o Desenvolupament del HUB 3D, com a infraestructura industrial de suport a la 

impressió 3D, per augmentar les capacitats tecnològiques a Catalunya en 3D i 

acostar aquesta tecnologia al teixit productiu català. 

o Impuls dels Programes Going Digital en el marc del Mobile World Congress i 

Internet of Things Solutions World Congress (IOTSWC). 

o Potenciació de la transferència tecnològica, consolidant les principals línies d’ajuts, 

sota el model de la quàdruple hèlix d’innovació (Empreses-Administracions públiques-

Persones-Centres de coneixement): 

o Cupons a la innovació: Programa per facilitar l’accés de les empreses a la 

innovació. 

o Innotec: transferència de coneixement al sector empresarial. 

o Nuclis R+D+I empresarial: incorporació de noves tecnologies per part de les 

empreses.  

o TECNIOspring Plus: potenciar el talent per a la innovació. 
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o Innovar amb startups: Programa per millorar la gestió de la innovació a les 

empreses. 

o Impuls de la compra pública innovadora, amb especial atenció a les pimes.  

o Potenciació del desenvolupament de nous mercats innovadors mitjançant 

l’execució del Pla nacional de compra pública d’innovació.  

o Elaboració i implementació de la Guia d’innovació en la contractació pública. 

 

Indicadors 

o Nombre d’empreses catalanes innovadores 

o Inversió en R+D mobilitzada per les empreses (€) 

 

 

OBJECTIU 

Promoure la recerca i la innovació en salut, en el 

marc d’un nou model d’economia i progrés. 

o Elaboració, aprovació i desplegament del Pla de sinèrgies entre els instituts de 

recerca de l’ICS, sota el paraigua de l’IRISCAT. 

o Implementació d’una plataforma d’innovació oberta en la qual participi el conjunt dels 

professionals del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya). 

o Desplegament del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 

(PERIS). 

o Continuació de les convocatòries d’ajudes incloses en el PERIS. 

o Desplegament del Sistema d’Avaluació de la Recerca i la Innovació en Salut 

(SARIS). 

o Foment de la internacionalització del sistema de recerca i innovació. 

o Consolidació del Programa públic d’analítica de dades per a la recerca i la 

innovació en salut (PADRIS). 

o Augment d’un mínim d’un 30% dels fons dedicats a la compra pública competitiva 

d’innovació en salut. 
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Indicadors 

o Nombre de persones professionals que es beneficien dels ajuts del PERIS 

o Nombre de sol·licituds ateses pel PADRIS 

o %  augment dels fons dedicats a la compra pública competitiva d’innovació 

 

 

OBJECTIU 

Impulsar la innovació digital com a motor d'una 

nova economia. 

o Promoció dels esdeveniments tecnològics internacionals potenciant els existents i 

creant-ne de nous. 

o Potenciació de la capitalitat mundial del mòbil impulsant nous programes d’innovació, 

talent, transformació digital i coneixement dins del marc de la Mobile World Capital.  

o Desplegament del Programa de recerca i innovació en tecnologies digitals 

avançades. 

o Posada en marxa d’un model de governança per a la coordinació dels centres de 

recerca i tecnològics de l’àmbit de les tecnologies digitals. 

o Desplegament del Catalonia Digital Innovation HUB. 

o Implementació de la indústria de la tecnologia blockchain a Catalunya.  

o Potenciació del clúster Catalonia Smart Drones. 

o Desplegament del Pla de foment del sector TIC a Catalunya.  

o Creació del Clúster TIC-Turisme. 

 

Indicadors 

o Nombre de participants als esdeveniments tecnològics internacionals.  

o Nombre d’empreses i agents dins del Catalonia Digital Innovation Hub. 

o Nombre de treballadors del sector TIC català. 
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Empresa i teixit productiu  

Catalunya és un país cada vegada més industrialitzat: el pes de la indústria en el conjunt 

de la nostra economia suposa gairebé el 20% del PIB. Sempre hem estat emprenedors, 

innovadors, competitius i europeus.  

Aquest Govern és conscient que ha d’encapçalar una política industrial que ens permeti 

afrontar amb fortalesa els reptes de la indústria del segle XXI. I això ho aconseguirem 

desplegant el Pacte nacional per a la indústria, consensuat amb tots els agents 

econòmics, socials i amb el suport de tot l'arc parlamentari, per tal de fer els sectors 

productius més innovadors i més internacionalitzats.  

En aquest sentit, cal fomentar el teixit productiu en tots els seus àmbits: empresarial, 

comercial, energètic i turístic. Volem potenciar l’ecosistema emprenedor, generar 

oportunitats de creixement empresarial, de creació de nous llocs de treball dignes, 

qualificats i ben remunerats, per fer disminuir l’atur.  

Som una potència turística i hem de consolidar-ne un model amb més alt valor afegit i 

amb una oferta més diversificada. Igualment, tenim un teixit comercial equilibrat, de 

proximitat, modern i competitiu, i  facilitarem la seva transformació digital per consolidar 

el seu prestigi. 

La protecció dels consumidors és també una prioritat per al Govern. Així mateix, 

continuarem vetllant per la qualitat dels béns i serveis bàsics que ofereixen les empreses 

subministradores, com ara l’energia, les telecomunicacions, l’aigua, el transport o els 

serveis financers.  

Al mateix temps, i pel que fa a l’energia, el Pacte nacional per a la transició energètica 

de Catalunya és fruit d’un gran consens polític i social per avançar cap a un nou model 

energètic més net, democràtic, distribuït i sostenible. Volem assolir un model on les 

energies renovables i les noves tecnologies situïn el ciutadà en el centre del sistema 

energètic. 

Per tant, prioritzant totes aquestes actuacions, el teixit productiu català continuarà sent 

dinàmic, atractiu, alineat amb els models europeus i oferirà una ocupació de més qualitat 

i més oportunitats de negoci. 
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Objectius 
o Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el sector 

industrial. 

o Promoure el desenvolupament empresarial facilitant la pràctica de l'activitat 

emprenedora i la millora de l'entorn d’actuació per al creixement i la 

competitivitat de les pimes. 

o Facilitar instruments financers i una situació de competència per donar suport a 

l’economia productiva. 

o Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu, 

sostenible i equilibrat i vetllar pels drets de les persones consumidores. 

o Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat, fonamentada en un 

turisme d’alt valor afegit i una oferta diversificada. 

 

 

OBJECTIU 

Promoure l’activitat i la competitivitat del teixit 

empresarial en el sector industrial. 

o Desplegament del Pacte nacional per a la indústria, com a instrument de consens i 

estratègia de la política industrial de Catalunya. 

o Consolidació de l’Observatori de la Indústria com a instrument de diagnosi i 

seguiment de la implementació del Pacte nacional per a la indústria. 

o Elaboració del Pla d’impuls i modernització dels polígons industrials logístics. 

o Actualització de l’Inventari de polígons d’activitat econòmica. 

o Gestió de situacions de risc i oportunitats empresarials per tal de mantenir l’activitat 

productiva (mapa de riscos empresarials). 

o Elaboració del mapa de formació del sector de l’automoció i sectors afins. 
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Indicadors 

o Compliment del Pacte nacional per a la indústria 

o Nombre de polígons d’activitat econòmica informats inclosos a l’inventari 

o Nombre d’empreses en què s’ha gestionat una situació de risc empresarial 

o Nombre de llocs de treball mantinguts en empreses en situació de risc empresarial 

 

 

OBJECTIU 

Promoure el desenvolupament empresarial 

facilitant la pràctica de l'activitat emprenedora i la 

millora de l'entorn d’actuació per al creixement i la 

competitivitat de les pimes. 

- Desplegament de la Finestreta Única Empresarial (FUE), amb els objectius 
següents. 

o Comunicació de les dades una sola vegada.  

o Incorporació de nous serveis de finançament per a les empreses (ACCIÓ, ICF...). 

o Implantació de l’Espai privat de Canal Empresa (a fi que l’empresa pugui veure 

tota la informació de què disposa l’Administració i que sigui possible la tramitació 

unificada). 

o Consolidació de la Xarxa Emprèn, amb les principals línies d’ajuts per a emprenedors. 

o Suport a la creació d’empreses. 

o Creació de la Xarxa PRIMER (projectes emprenedors territorials d'alta 

especialització). 

o Desenvolupament del Programa PIMESTIC, per a la modernització i adaptació de les 

empreses a la quarta revolució industrial. 

o Elaboració i aprovació d’una guia per a la contractació amb les pimes, per fomentar 

l’accés de les pimes a la contractació pública. 

o Vinculació de les polítiques actives d’ocupació amb la promoció de l’autoocupació, 

especialment, l’autoempresa, així com els programes de cooperació entre treballadors 

autònoms, i promoció d’ajuts a la contractació de persones per part de microempreses. 
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o Creació de mecanismes normatius i fiscals que permetin un marc regulador clar, senzill 

i proper a l’empresariat. 

o Elaboració de la Llei de cambres de comerç, com a nou model de relacions amb 

aquestes cambres. 

o Impuls d’un canvi cultural que assimili la necessitat d’una major dimensió i 

professionalització empresarial. 

 

Indicadors 

o Nombre de persones assessorades per la Xarxa Emprèn 

 

 

OBJECTIU 

Facilitar instruments financers i una situació de 

competència per donar suport a l’economia 

productiva.  

o Consolidació de l’ICF com un banc públic d’inversions. 

o Creació d’instruments d’inversió i/o finançament per impulsar l’economia i 

l’habitatge social, l’economia verda, la innovació, la transformació tecnològica i el 

creixement.  

o Reorganització funcional i/o societària per adaptar-la a la normativa de les entitats 

de crèdit públic (Promotional Banks). 

o Implementació d’instruments de finançament adaptats a les necessitats dels 

projectes empresarials per facilitar el seu creixement, mitjançant bonificació 

d’interessos i de garanties. 

o Promoció de la diversificació de les fonts de finançament empresarial, i 

modernització, facilitació i major transparència de les transaccions de l’economia 

catalana. 

o Definició i execució del Pla d’acció per a la diversificació de les fonts de 

finançament empresarial. 

o Suport a la implementació dels mètodes de pagament previstos a la normativa 

europea amb l’objectiu de modernitzar i facilitar les transaccions i fer-les més 

transparents de forma transversal a tota l’economia. 
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o Promoció i defensa d’un marc de competència lleial. 

o Impuls de les mesures contingudes a l’Informe “Propostes per a un bon encaix de 

l’economia col·laborativa i de plataformes a Catalunya”. 

o Aprovació de la reforma de la Llei 2/1997, de serveis funeraris, amb la finalitat de 

garantir una major competència i una reducció del preu mitjà del servei. 

o Modificació de la Llei de l’Autoritat Catalana de la Competència, per configurar-

la com a autoritat independent. 

 

Indicadors 

o Nombre de nous instruments de finançament i/o inversió relacionats amb els àmbits de 

l’economia, l’habitatge social, l’economia verda, la innovació i la transformació tecnològica 

o Redistribució dels percentatges de fonts de finançament de les empreses catalanes 

o Nombre de projectes empresarials finançats 

o Import total dels projectes de finançament atorgats 

 

OBJECTIU 

Promoure un model de comerç, serveis, artesania 

i moda competitiu, sostenible i equilibrat i vetllar 

pels drets de les persones consumidores. 

o Defensa i continuïtat del model català de comerç. 

o Elaboració d’una llei per desenvolupar les àrees de promoció econòmica urbana 

(APEUS). 

o Creació del Pla d’acceleració de nous models de negoci en l’empresa comercial. 

o Implantació d’un programa d’acompanyament en la transformació digital del 

comerç, serveis, artesania i moda. 

o Anàlisi de les noves ocupacions en el sector del comerç. 

o Estudi d’hàbits dels consumidors d’ecommerce i els seus efectes en la mobilitat 

(punts de recollida de productes comprats per internet). 

o Ajuts a les inversions en digitalització dels comerços. 

o Aprovació del decret de mediació de consum per a la resolució alternativa dels 

conflictes. 

o Elaboració i implementació del Pla de foment de l’arbitratge de consum. 
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o Ampliació de la xarxa d’informació al consumidor en col·laboració amb els consells 

comarcals. 

 

Indicadors 

o Increment del nombre d’establiments adherits a l’arbitratge de consum 

o Nombre d’incentius atorgats al suport a la inversió en digitalització 

o Import dels incentius atorgats al suport a la inversió en digitalització (€) 

o Increment del nombre de consells comarcals que disposen d’OCIC (Oficina Comarcal 

d’Informació al Consumidor) 

 

OBJECTIU 

Consolidar Catalunya com a destinació turística 

de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt valor 

afegit i una oferta diversificada. 

o Aprovació del Pla estratègic de turisme de Catalunya 2018-2022. 

o Aprovació del Pla de màrqueting de turisme de Catalunya 2018-2022. 

o Revisió del marc jurídic de turisme per tal de simplificar-lo i adaptar-lo al model turístic 

de competitivitat sostenible. 

o Aprovació del Decret del reglament de turisme de Catalunya. 

o Revisió i modificació de la Llei de turisme de Catalunya. 

o Consolidació dels processos de regularització de l’oferta d’allotjaments turístics i 

dels d’expulsió de l’oferta irregular. 

o Elaboració del Pla director territorial de turisme de Catalunya, amb l’objectiu de 

millorar les destinacions i els recursos turístics existents. 

o Elaboració del projecte transversal de promoció del turisme cultural. 

o Desplegament del Sistema d’Intel·ligència Turística de Catalunya (SITCAT), amb 

l’objectiu de complementar el coneixement actual sobre el sector, i continuar millorant 

la seva planificació. 
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Indicadors 

o Despesa mitjana diària del turisme estranger 

o Nombre d’allotjaments turístics regularitzats (apartaments/HUT/llar compartida) 

o Evolució de l’increment de l’activitat regularitzada detectada en els canals d’oferta turística 

(percentatge Volum Hut amb llicència o NIRTC respecte al volum Hut oferts) 
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Polítiques agroalimentàries  

La nostra acció de govern vol aconseguir un sector agroalimentari d’excel·lència, fort i 

resilient, perquè pugui respondre als reptes econòmics, climàtics i socials als quals ens 

enfrontem. Garantirem, així, que la població catalana tingui accés, a mitjà i llarg termini, 

a una alimentació suficient i de qualitat d’acord amb les necessitats alimentàries, per dur 

una vida activa i saludable.  

Per garantir aquest accés cal disposar d’un territori cohesionat, actiu i dinàmic. Cal que 

les zones rurals siguin font de riquesa i generadores d’ocupació estable i de qualitat. És 

per això que hem de construir un teixit productiu basat en l’economia circular que ens 

permetrà dur a terme una gestió territorial per fer viure el territori. En aquest sentit, 

donarem especial importància a la transferència tecnològica i del coneixement, per 

generar espais d’innovació i internacionalització del sector agroalimentari que el faci més 

competitiu. 

Tanmateix, per respondre oportunament a aquests reptes, l’activitat agroalimentària s’ha 

de dur a terme des d’una governança basada en la cogestió amb els actors implicats. 

Per això, establirem un marc legal per a la participació activa dels agents del sector 

agroalimentari, marítim i forestal català, per garantir un desenvolupament sostenible.  

Finalment, en el marc d’aquest desenvolupament sostenible, implantarem una estratègia 

transversal perquè els ecosistemes naturals i econòmics disposin de prou recursos per 

adaptar-se als canvis. 

 

 

Objectius 
o Assegurar la transferència tecnològica i la competitivitat del sector 

agroalimentari. 

o Estimular la producció d’una alimentació de qualitat que creï confiança en el 

consumidor i impulsi la gastronomia catalana. 

o Impulsar una política marítima de país amb una gestió integrada de les 

activitats sectorials que impacten sobre l’espai marítim català. 
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OBJECTIU 

Assegurar la transferència tecnològica i la 

competitivitat del sector agroalimentari. 

o Elaboració de la Llei de creació de l’Agència de Control Oficial de la Cadena 

Alimentària. 

o Modificació del Decret 61/2015, sobre els productors i operadors de mitjans de 

defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal. 

o Aprovació del Decret de medicaments veterinaris per a una actualització a la 

normativa comunitària i per a la implicació administrativa dels procediments de 

prescripció i subministrament. 

o Potenciació de la formació agrària tot afrontant els reptes presents i de futur del 

sector. 

o Creació del Campus Empresarial Agrari per formar els professionals en actiu. 

o Revisió del Pla de transferència tecnològica. 

o Ampliació de l’àmbit d’actuació de l’Observatori de Preus, estenent-lo a tots els 

sectors. 

o Desplegament de l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar 

(ICATMAR). 

o Potenciació del Consell Català de la Innovació Agroalimentària per a la redefinició 

del Pla estratègic de recerca, transferència i innovació agroalimentària 2021-2030. 

o Desplegament i implementació de la Gestió Telemàtica Ramadera. 

o Aprovació del Decret de flexibilització de les produccions agroalimentàries per 

permetre la seva adaptació a la normativa europea. 

o Aprovació del Pla de biodiversitat cultivada 2018-2020. 



 

 

69 

 

 

Indicadors 

o Nous sectors incorporats a l'Observatori de Preus 

o Projectes d’R+D+I finançats 

o Usuaris dels serveis d'innovació agroalimentària 

o % titulars d'explotacions donades d'alta a GTR respecte al total 

 

 

OBJECTIU 

Estimular la producció d’una alimentació de 

qualitat que creï confiança en el consumidor i 

impulsi la gastronomia catalana. 

o Consolidació del Consell Català de l’Alimentació com a instrument de coordinació de 

la política alimentària.  

o Impuls del Pacte nacional per la política alimentària de Catalunya per una nova 

política alimentària. 

o Elaboració i desplegament del Pla de gastronomia de Catalunya. 

o Elaboració de la Llei d’ordenació vitivinícola per millorar les garanties dels vins 

catalans. 

o Aprovació del Decret del potencial vitícola de Catalunya per millorar la traçabilitat 

dels vins catalans. 

o Aprovació del Reglament de les organitzacions interprofessionals agràries. 

o Modificació del Decret sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes 

agroalimentaris. 

o Aprovació del Decret de venda de llet crua de vaca. 

o Foment dels distintius de qualitat i proximitat.  

o Decret de regulació de l’artesania alimentària. 

o Decret de la producció agrària ecològica. 

o Decret de la producció integrada. 

o Fòrum de marques de qualitat agroalimentària. 

o Creació de la marca ecològic català. 



 

 

70 

 

o Posada en valor de l’alimentació incorporant la idea de la seguretat alimentària, 

fomentant els aliments saludables i sostenibles.  

o Posada en marxa del Canal Aliment, per fomentar l’alimentació saludable. 

o Actualització del portal Gastroteca.cat per seguir potenciant i internacionalitzant la 

gastronomia catalana. 

o Continuïtat dels programes escolars de consum de fruita, hortalisses i llet. 

o Execució dels compromisos adquirits en el marc del Pla de cooperativisme agrari 

2016-2020. 

 

Indicadors 

o Quota de mercat intern dels vins catalans 

o % del consum de productes de proximitat respecte al total 

o Nous projectes de distintiu de qualitat 

o Beneficiaris de programes de qualitat alimentària 

 

 

OBJECTIU 

Impulsar una política marítima de país amb una 

gestió integrada de les activitats sectorials que 

impacten sobre l’espai marítim català. 

o Aprovació de la primera Estratègia marítima catalana horitzó 2030 per establir una 

política marítima pròpia. 

o Definició del model català del Fons Europeu Marítim i de Pesca 2021-2027. 

o Aprovació del Decret de governança de la pesca professional, que permeti: 

o Disseny de l’arquitectura i del funcionament del Consell Català de la Cogestió. 

o Consolidació de la taula de cogestió de l’aqüicultura del delta de l’Ebre. 

o Creació de la taula de cogestió d’activitats marítimes del Baix Empordà. 

o Aprovació del Decret de comercialització de productes pesquers per ordenar i 

potenciar el comerç del sector. 

o Aprovació del Decret de centres d’immersió amb la finalitat d’actualitzar la normativa 

que regula la immersió a Catalunya. 
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o Implementació d’un sistema de geolocalització per al conjunt de la flota pesquera a 

Catalunya. 

o Elaboració d’un Pla d’acció per a la pesca d’arrossegament. 

o Elaboració d’un Pla de control marítim, que permetrà planificar i racionalitzar l’ús dels 

recursos i les accions de seguiment, control, vigilància i inspecció marítimes. 

 

Indicadors 

o Projectes associats a l’EMC desenvolupats  

o Nombre de plans de gestió adaptats al model de governança 

o Nombre de comitès de cogestió creats 

o Jornades participatives de cogestió d'usos i activitats del medi marí 
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Cohesió territorial i món rural  

Les polítiques en matèria d’ordenació del territori han de promoure la cohesió social i 

territorial per afavorir el desenvolupament econòmic i la qualitat de vida de les persones 

arreu del país.  

La desigual distribució de la població de Catalunya al conjunt del territori fa necessari 

emfasitzar un conjunt d’actuacions per tal de potenciar el món rural, amb l’objectiu de 

facilitar l’arrelament i afavorir la continuïtat de les explotacions agràries. De la mateixa 

manera, cal aprofundir en la gestió eficient i sostenible dels recursos naturals terrestres i 

marins. Per altra banda, i en l’àmbit més urbà, cal promoure entorns més habitables, 

millorant les condicions i qualitat de vida dels barris i les ciutats de Catalunya, hereus, 

moltes vegades, de dècades de desenvolupament urbanístic descontrolat.  

Per evitar, precisament, aquestes situacions, el Govern vol impulsar un nou cos legal 

que respongui a les necessitats del país i amb voluntat duradora. La Llei de territori, la 

Llei de muntanya i la Llei d’ordenació del litoral han d’endreçar el conjunt del territori 

català, posant-ne en valor les seves especificats i singularitats. Aquest equilibri territorial 

s’aconseguirà també per mitjà de les infraestructures digitals i les ciutats intel·ligents.  

Finalment, cal tenir ben present el paper clau dels ajuntaments en tot el territori, com a 

administracions més properes a la ciutadania i prestadores dels serveis públics. 

L’enfortiment del seu paper serà decisiu per tenir un territori ben cohesionat. 

 

 

Objectius 
o Potenciar un territori rural generador d’oportunitats. 

o Disposar d’un territori ordenat que aprofiti les potencialitats i respecti les 

singularitats i els valors naturals i socials. 

o Millorar les condicions i la qualitat de vida als barris i ciutats de Catalunya. 

o Enfortir els ens locals com a administracions més properes a la ciutadania. 
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OBJECTIU 

Potenciar un territori rural generador 

d’oportunitats 

o Seguiment dels treballs de la Proposició de llei d’espais agraris i foment del sector 

primari per preservar els espais d’alt valor agrari, evitar l’abandonament i afavorir la 

continuïtat de les explotacions.  

o Revisió del Pla de regadius de Catalunya. 

o Execució del canal Segarra-Garrigues. 

o Definició del model català de la Política Agrària Comuna per al període 2021-2027. 

o Execució del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2013-2020. 

o Ajuts per a la incorporació de joves al món agrari. 

o Millora de la competitivitat de les explotacions agràries. 

o Mesures agroambientals i d’agricultura i ramaderia ecològica. 

o Pagaments compensatoris per a zones amb limitacions naturals. 

o Creació de noves oportunitats de negoci a través del LEADER. 

o Desplegament del projecte Odisseu, per incentivar i facilitar el retorn i la inserció 

laboral dels joves a les zones rurals. 

o Elaboració de la Llei de caça catalana, per actualitzar la normativa de 1970 i per 

equilibrar les diferents funcions derivades de l’activitat cinegètica. 

o Aprovació del Reglament de pesca en aigües continentals. 

o Modificació del Decret 176/2007, regulador dels procediments de compensació de 

danys i perjudicis causats a l'agricultura i la ramaderia per espècies animals 

protegides de la fauna salvatge autòctona, per modernitzar-lo i adequar-lo a les 

circumstàncies actuals.  

o Desplegament del Pla de prevenció dels danys i riscos originats per la fauna 

cinegètica envers les persones, l’agricultura i la ramaderia. 

o Desplegament dels plans pilot territorials. 

o Elaboració del Pla estratègic del cos dels agents rurals (PECAR), per seguir amb el 

desplegament de la Llei del cos d’agents rurals. 

o Aprovació del Reglament d’armes del cos d’agents rurals i adquisició de nou 

armament. 
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o Aprovació del Decret de regulació de segona activitat dels agents rurals. 

o Reforç del model de gestió de prevenció i extinció dels incendis forestals basat en 

l’estratègia de coordinació amb altres institucions i cossos d’emergències. 

 

Indicadors 

o Nombre de varietats autòctones amb programes de conservació 

o Inversió en projectes col·laboratius orientats a la generació i ús d'energies renovables I foment 

de la bioeconomia. 

o Superfícies forestals subjectes a inversions que donen suport a la biodiversitat 

o Percentatge de terra de regadiu que ha passat a un sistema de reg més eficient 

 

 

OBJECTIU 

Disposar d'un territori ordenat que aprofiti les 

potencialitats i respecti les singularitats i els 

valors naturals i socials 

o Elaboració del cos legal que ha de vertebrar l’ordenació territorial de Catalunya:  

o Llei de territori, per configurar un marc normatiu integral, coherent i estable, de la 

legislació d’ordenació del territori, d’urbanisme, d’habitatge i de paisatge. 

o Llei de muntanya, per afavorir el creixement demogràfic i la fixació de residents 

permanents als territoris de muntanya, per garantir el desenvolupament 

socioeconòmic i la prestació dels serveis bàsics.  

o Llei d’ordenació del litoral, per donar desenvolupament normatiu a la 

competència exclusiva en ordenació del litoral i a la competència en execució i 

gestió de les obres d'interès general situades al litoral català. 

o Aprovació del Reglament que desplegui la Llei de l’arquitectura.  

o Elaboració del Pla d’ordenació del litoral, com a instrument d’ordenació i gestió 

integrada de l’àmbit terrestre i marí del litoral català. 

o Elaboració de l’Agenda urbana de Catalunya, per avançar cap a assentaments i 

territoris inclusius, segurs, resilients i sostenibles. 

o Elaboració del Pla territorial del Penedès. 
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o Desenvolupament i planificació per a l’impuls de l’acció econòmica d’interès 

territorial. 

o Desenvolupament del Programa de millora, ampliació i conservació de camins. 

o Elaboració d’un Projecte per a la protecció i el foment de l’ús sostenible del 

patrimoni cultural que es troba en els espais naturals protegits. 

o Impuls de la Taula estratègica de les estacions de muntanya per crear espais de 

coordinació i participació entre els agents públics i privats implicats. 

 

Indicadors 

o Nombre de plans directors urbanístics que s'aprovaran inicialment 

o Nombre de plans directors urbanístics que s'aprovaran definitivament 

o Imports invertits en el programa de millora, ampliació i conservació de camins 

o Km de camins millorats 

 

 

OBJECTIU 

Millorar les condicions i la qualitat de vida als 

barris i ciutats de Catalunya 

o Gestió de les convocatòries en matèria de rehabilitació (habitatges, ascensors, 

adaptació d’habitatges per a la gent gran). 

o Potenciació de les figures de rehabilitació i regeneració urbana com les Àrees de 

Regeneració i Renovació Urbana (ARRUS), amb l’objectiu d’impulsar el 

desenvolupament social de zones amb majors dificultats urbanístiques i d’habitatge. 

o Promoció de la remodelació urbana, impulsant polítiques de millora de l’hàbitat urbà. 

 

Indicadors 

o Import de les convocatòries de rehabilitació   

o Nombre d’actuacions de remodelació de barris 
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OBJECTIU 

Enfortir els ens locals com a administracions més 

properes a la ciutadania  

o Impuls de la restauració del marc legal previ a la Ley de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). 

o Constitució del Consell de Governs Locals com a marc de debat de les conclusions 

del procés GovernsLocals.CAT. 

o Aprovació d’un nou Pla d’inversions del món local que esdevingui motor de 

creixement econòmic, creació d’oportunitats laborals i permeti el desenvolupament 

estratègic de les diferents realitats territorials que componen el país. 

o Reforç de la bilateralitat Govern-ens locals a través de la Comissió Mixta 

Generalitat–Ajuntament de Barcelona i de la Comissió Bilateral Govern de la 

Generalitat-Consell General d’Aran, entre d’altres.  

o Reactivació i reforç del Consell de Petits Municipis. 

o Desplegament reglamentari de la Llei de l’Aran. 

o Aprovació del Pla interdepartamental per la dinamització territorial per afavorir el 

desenvolupament econòmic i la cohesió social del territori. 

o Col·laboració en iniciatives que contribueixin a la millora i modernització de 

l’Administració local. 

 

Indicadors 

o Projectes d’optimització de la Generalitat al territori 

o Volum d’inversió generat pel Pla d’inversions locals 
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Infraestructures i mobilitat  

La mobilitat és un pilar bàsic de l’estat del benestar que el Govern ha de garantir per al 

conjunt de la ciutadania de Catalunya, sigui quina sigui la seva procedència territorial o 

condició socioeconòmica.  

Per donar resposta als grans reptes de mobilitat del país, desenvoluparem una sèrie 

d’actuacions de millora de l’accessibilitat, la seguretat i la qualitat de les infraestructures 

de transport. De la mateixa manera, el Govern de la Generalitat aposta fermament pel 

transport públic com a element de cohesió social i territorial, amb projectes com la 

integració tarifària a tot Catalunya, el desenvolupament de la T-mobilitat, el 

desplegament de la xarxa d’autobusos interurbans per afavorir la intermodalitat BRCAT, 

o l’ampliació i la millora de la xarxa de metro i serveis ferroviaris. 

A més, per tal de fomentar el desenvolupament econòmic del país i la competitivitat de 

les nostres empreses, promourem un conjunt d’actuacions als grans eixos viaris del país 

per reduir els colls d’ampolla més congestionats i potenciarem un model de xarxes 

d’infraestructures multimodal, sostenible i digitalitzada.  

Finalment, cal tenir present que tant les infraestructures com la mobilitat tenen una 

importància cabdal en aspectes transversals com són la lluita contra el canvi climàtic i la 

reducció d’emissions contaminants. En aquest sentit, el conjunt de totes les actuacions 

en ambdós àmbits està encaminat a assolir aquests objectius ambientals. 

 

 

Objectius 
o Dotar el país d'una xarxa viària que garanteixi l’accessibilitat en les millors 

condicions de confort, seguretat i funcionalitat. 

o Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d’una 

xarxa d’infraestructures i una gestió integrada, multimodal i digitalitzada. 

o Millorar les infraestructures del transport públic i de la mobilitat sostenible. 

o Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial. 
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OBJECTIU 

Dotar el país d'una xarxa viària que garanteixi 

l’accessibilitat en les millors condicions de confort, 

seguretat i funcionalitat 

o Elaboració de la Llei d’infraestructures de mobilitat, per modernitzar i adaptar 

l’antiga Llei de carreteres, amb una visió que englobi el conjunt d’infraestructures.  

o Elaboració d’un nou model de gestió de les vies d’altes prestacions de la xarxa 

viària catalana i el seu sistema de finançament mitjançant una tarifa plana (“vinyeta”). 

o Elaboració d’una proposta sobre el traspàs de les carreteres de l’Estat a la 

Generalitat de Catalunya. 

o Gestió i millora continuada de la xarxa viària de Catalunya, amb criteris de millora de la 

seguretat viària, aprofitament de la infraestructura existent i reducció de la congestió. 

o Actuacions de consolidació dels grans eixos viaris de Catalunya, per resoldre els 

colls d’ampolla viaris més urgents amb projectes de millora de la seguretat i eliminació 

d’àmbits de congestió. 

 

Indicadors 

o Visió 0-Disminució del nombre d’accidents mortals a la xarxa de carreteres de Catalunya 

o Increment de km de la xarxa de carreteres de la Generalitat (increment de carrils o de longitud) 

o Recursos obtinguts amb la vinyeta 

o Reducció d’hores de congestió 
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OBJECTIU 

Promoure la competitivitat i el desenvolupament 

econòmic per mitjà d’una xarxa d’infraestructures 

i una gestió integrada, multimodal i digitalitzada 

o Elaboració de la Llei de ports i transport en aigües marítimes i continentals, per 

ordenar de forma integral el sistema portuari català i el transport en aigües marítimes i 

continentals.  

o Aprovació del Pla estratègic de l’aviació a Catalunya 2030. 

o Aprovació del Pla de ports de Catalunya 2018-2030. 

o Aprovació del Pla d’inversions de Ports de la Generalitat 2019-2022. 

o Impuls del Hub logístic Intermodal Vilamalla – Empordà. 

o Rellançament de les plataformes intermodals del Penedès i Montblanc. 

o Impuls de la construcció d’una terminal d’autopista ferroviària al Port de Barcelona. 

o Reactivació de la Taula Estratègica del Corredor del Mediterrani. 

o Elaboració de l’Estratègia de digitalització de la mobilitat. 

 

Indicadors 

o Increment de la inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya 

o Quota modal de ferrocarril en transport de mercaderies  

o Increment dels ingressos directes i indirectes dels ports i aeroports 

o Nombre de passatgers del transport aeri i portuari 

o Increment de mercaderies als ports i aeroports 

 

 

OBJECTIU 

Millorar les infraestructures del transport públic i 

de la mobilitat sostenible 

o Posada en servei de 4 estacions de metro a la nova línia L10 Sud (Foneria i Foc 

Cisell,  de Barcelona, i Provençana i Ciutat Judicial, de l’Hospitalet de Llobregat). 
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o Estudis, projectes i actuacions necessàries per al perllongament del metro i de la 

xarxa tramviària de Barcelona. 

o Actuacions de millora per a l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda i 

adaptació a la normativa vigent, a la xarxa de metro de Barcelona. 

o Millora de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i redacció del 

projecte del perllongament de la línia Llobregat-Anoia dels FGC entre Plaça Espanya i 

Gràcia. 

o Redacció del Pla especial urbanístic i del projecte constructiu del tren tram Cambrils-

Salou-Tarragona i Salou-Vila-seca-Reus. 

o Noves estacions d’autobusos per a la millora de la xarxa i dels equipaments del 

transport públic de viatgers per carretera. 

o Integració urbana de carril bus i carril bici a la carretera C-245 entre Castelldefels i 

Cornellà de Llobregat. 

o Elaboració del Pla de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2020-2025. 

o Elaboració del Pla específic de mobilitat del Vallès. 

o Elaboració del Pacte per la mobilitat sostenible del Maresme. 

o Impuls de la Via Cicloturística Intercatalunya. 

o Elaboració de l’Estratègia de la bicicleta. 

Indicadors 

o Increment del nombre d’usuaris de les línies de metro de Barcelona  

o Increment dels km de la xarxa de metro i tramvia de Barcelona  

o % Adaptació PMR de la xarxa de metro de Barcelona  

o Nombre de noves estacions d’autobusos 

o Increment dels km de nova xarxa ciclista i de nous usuaris de la bicicleta  

 

 

OBJECTIU 

Fomentar el transport públic com a element de 

cohesió social i territorial 

o Elaboració de la Llei de transport terrestre de viatgers, per assolir un sistema públic 

de transport sostenible i eficient amb un règim tarifari clar i flexible.   
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o Desplegament de la Llei 21/2015, de finançament del transport públic, per establir 

les obligacions de les administracions competents en matèria de transport públic per 

contribuir al finançament del sistema. 

o Aprovació del Decret de la taula social del transport públic, com a òrgan de 

participació, informació i seguiment dels usuaris en les polítiques de transport públic.  

o Desplegament de la T-Mobilitat, un nou sistema tarifari del transport públic que integra 

tots els modes de transport per afavorir la utilització del transport públic amb 

descomptes per ús, adaptant el preu a la mobilitat real de cada ciutadà. 

o Elaboració d’una proposta de traspàs de la infraestructura de la xarxa de Rodalies 

i Regionals. 

o Desenvolupament dels òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot 

el territori català. 

o Elaboració del Contracte programa de Rodalies 2019-2020. 

o Elaboració dels Contractes programa de serveis regulars de transport de viatgers 

per carretera. 

o Continuació del desplegament de la Xarxa Exprés.cat, la xarxa d’autobusos d’altes 

prestacions, que inclou les línies d’autobusos interurbans amb més demanda de cada 

demarcació. 

o Desplegament de la nova Xarxa BRCAT (Bus Ràpid Trànsit) 2019-2021, la xarxa de 

busos ràpids  que connecta les diverses xarxes de transport existents a les principals 

zones urbanes del país. 

o Promoció dels serveis regionals ferroviaris d’alta velocitat entre Catalunya i el 

Llenguadoc-Rosselló-Migdia Pirineus.  

 

Indicadors  

o % de població amb accés a la T-Mobilitat  

o Índex de satisfacció i puntualitat a la xarxa de Rodalies i Regionals 

o Increment del nombre d’usuaris dels serveis regulars de transport de viatgers per carretera 

o Increment del nombre d’usuaris dels serveis Bus Exprés i BRCAT 
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Sostenibilitat  

La sostenibilitat es basa a satisfer les necessitats de la població actual sense 

comprometre els recursos i les possibilitats de les generacions futures. Aquesta és la 

definició que en va fer el Club de Roma l’any 1987, i aquest és també el principi que guia 

la Generalitat a l’hora d’implantar les polítiques que hi tenen relació.  

L’aigua, l’aire, el clima, el territori i el paisatge són alguns dels recursos que hem de 

protegir. Aquesta protecció la volem fer d’acord amb l’Agenda 2030 per al 

Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, que des de Catalunya ens hem fet 

nostra, per tal d’adaptar els seus objectius a la nostra realitat. 

La transversalitat de les actuacions que cal dur a terme ens obliga a una actualització de 

la normativa vigent, per adequar-la als nous requisits i exigències d’una societat que ha 

pres consciència de la necessitat de protecció del medi ambient, de la lluita contra el 

canvi climàtic, de la importància de l’economia circular, de la minimització de l’ús dels 

recursos naturals, o de la preservació de la vida als ecosistemes terrestres i marins. A 

més, promourem la bioeconomia com una utilització innovadora, sostenible, inclusiva i 

eficaç dels recursos naturals. 

Cal destacar finalment que els actes que realitzem quotidianament el conjunt de la 

ciutadania són cabdals per assolir tots els objectius plantejats en aquest àmbit. De la 

mateixa manera, la gestió del Govern català ha d’estar encaminada també en aquesta 

direcció, aportant recursos, mitjans, mesures de foment i una nova fiscalitat que sigui 

molt més respectuosa i coherent amb les necessitats i els grans reptes que tenim 

plantejats a Catalunya en matèria de sostenibilitat. 

 

 

Objectius 
o Protegir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins i promoure l’ús 

sostenible del patrimoni natural, que el converteixi en font de riquesa per al 

territori. 

o Combatre el canvi climàtic, millorar la qualitat de l’aire i reduir l’impacte 

mediambiental de les activitats sobre l’entorn. 
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o Gestionar l’aigua de manera sostenible per garantir-ne la qualitat i la 

disponibilitat amb criteris socials, econòmics i ambientals. 

o Apostar per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor 

els residus i que impulsi Catalunya cap a una societat pionera en innovació. 

o Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a Catalunya. 

 

 

OBJECTIU 

Protegir i restaurar els ecosistemes terrestres i 

marins i promoure l’ús sostenible del patrimoni 

natural, que el converteixi en font de riquesa per 

al territori 

o Elaboració de la Llei del patrimoni natural i la biodiversitat, per adaptar a les 

necessitats actuals la Llei d’espais naturals.   

o Creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, per assolir una major 

eficiència, transparència i corresponsabilitat amb el territori en les polítiques de 

conservació de la natura. 

o Modificació de la Llei d’avaluació ambiental de plans i programes, per adaptar-la 

a la normativa actual espanyola i europea.  

o Aprovació del Registre d’entitats de medi ambient, per millorar-ne el coneixement i 

les dades i potenciar la col·laboració amb el 3r sector ambiental. 

o Aprovació i desplegament de l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat 

de Catalunya, com a full de ruta de la conservació de la natura, en compliment dels 

convenis internacionals. 

o Aprovació de reglaments relacionats amb la protecció dels animals, per 

adequar-los als requeriments tècnics i normatius actuals.  

o Reglament de protecció dels animals. 

o Reglament d’utilització d’animals per a l’experimentació i per a altres finalitats 

científiques. 

o Reglament de parcs zoològics. 

o Desplegament del Fons del patrimoni natural, per millorar el finançament de les 

polítiques de conservació i gestió del patrimoni natural i la biodiversitat. 
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o Redacció de plans de protecció del medi natural i del paisatge per als espais 

naturals de protecció especial i per als gestionats mitjançant consorcis. 

o Creació del Registre d’entitats de custòdia del territori, per tal de regular aquests 

acords als efectes legals i tributaris que se’n puguin derivar. 

o Aprovació del Catàleg de la fauna amenaçada de Catalunya. 

o Definició d’un protocol per al comís d’animals de companyia i d’animals de fauna 

salvatge en captivitat. 

o Desenvolupament del Programa d'actuacions d'infraestructura verda de 

Catalunya per tal de recuperar ecosistemes degradats i millorar la connectivitat 

ecològica. 

o Establiment d’una estratègia de desenvolupament de la ciència ciutadana en 

l’àmbit del medi natural, per tal de millorar la consciència ambiental i fer més partícip 

la ciutadania en la conservació del medi. 

o Desplegament del Pla estratègic d’educació ambiental i voluntariat als parcs 

naturals. 

 

Indicadors 

o Nombre de visitants als espais naturals  

o Evolució de la biodiversitat a Catalunya 

o Escoles que participen a la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) 

 

 

OBJECTIU 

Combatre el canvi climàtic, millorar la qualitat de 

l’aire i reduir l’impacte mediambiental de les 

activitats sobre l’entorn 

o Elaboració de la Llei de protecció de l’ambient atmosfèric, per actualitzar la 

normativa vigent a la normativa europea i crear les eines necessàries per actuar 

envers la contaminació de l’aire, acústica i lumínica.  

o Elaboració de la Llei de restauració d’activitats extractives, per actualitzar i 

completar una normativa antiga i disgregada, i que incorpori la normativa bàsica 

estatal.  
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o Modificació de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats 

productives, per millorar l’actuació administrativa i donar més seguretat jurídica al 

teixit industrial. 

o Elaboració del desplegament reglamentari de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, de 

canvi climàtic, per desenvolupar els diferents instruments de la Llei.  

o Aplicació de mesures de mitigació i adaptació als efectes del canvi climàtic, per 

contribuir a la reducció de l’escalfament global i el compliment dels Acords de París i 

reduir la vulnerabilitat dels sectors econòmics i sistemes naturals. 

o Aprovació del Decret sobre atorgament del distintiu de qualitat ambiental per a 

productes i serveis, per regular el sistema català d’etiquetatge ecològic de 

productes i serveis.  

o Redacció del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 2019-2025 a la 

conurbació de Barcelona per reduir les emissions de NOx, i la formació d’ozó a les 

comarques centrals de Catalunya.  

o Anàlisi de la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona i gestió de la seva prevenció i 

millora.  

o Aprovació de la modificació del Decret 245/2005, pel qual es fixen els criteris per 

a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica, i del Decret 176/2009, pel qual 

s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica, per unificar la normativa sobre la matèria i adequar-la als 

requeriments i mitjans tècnics actuals.  

o Declaració del Parc Natural de Montsant i el Parc Nacional d’Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici com a zona específica de protecció per la contaminació 

acústica i lumínica. 

o Elaboració dels mapes estratègics de soroll i els plans d’acció d’aglomeracions 

supramunicipals. 

o Seguiment del Pla de control de l’aplicació dels reglaments sobre substàncies 

perilloses. 

o Implantació del Registre Europeu d’Establiments Industrials (EU-Registry), per 

complir amb les obligacions de comunicació d’informació que estableix la Directiva 

d’emissions industrials. 

o Foment dels sistemes de gestió i millora ambiental en les empreses (ISO 14.001, 

EMAS i etiquetes ecològiques) i ambientalització de la compra pública, per tal de 
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fomentar la transició cap a una economia circular, en compliment de les directives 

europees. 

o Creació d’una línia única de predicció meteorològica, que millori la comunicació 

amb els usuaris i permeti prevenir episodis meteorològics de risc i actuar en matèria 

d’adaptació al canvi climàtic.  

o Implementació d’un sistema d’avisos de temps sever amb riscos meteorològics, 

com ara calamarsades, pedregades, tornados, etc.  

 

Indicadors 

o Contaminació de l’aire: 

o % d’estacions de la XVPCA que superen el valor límit anual de NO2 

o % d’estacions que superen el valor objectiu per a la protecció de la salut humana d’ozó 

(O3) 

o Evolució de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle 

o Municipis amb mapes de capacitat acústica aprovats 

o Nombre d’organitzacions adherides al Programa d’acords voluntaris per a la reducció dels 

GEH 

o Nombre de distintius generals de qualitat ambiental i d’EMAS atorgats/renovats anualment i 

de contractes ambientalitzats  

 

 

OBJECTIU 

Gestionar l’aigua de manera sostenible per 

garantir-ne la qualitat i la disponibilitat amb 

criteris socials, econòmics i ambientals 

o Recuperació de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat, per retornar al sector públic una 

infraestructura vital per al país per a l’abastiment en alta d’aigua. 

o Aplicació del Pla de gestió del Districte Fluvial de Conca de Catalunya i del Pla 

de gestió del risc d’inundacions.  

o Manteniment, millora i construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals. 

o Implantació del nou model de sanejament que doni més autonomia i responsabilitat 

als ens gestors i una millora en la distribució del finançament.  
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o Increment de les polítiques de reutilització d’aigua, per a usos agraris, ambientals 

i industrials, i recàrrega d’aqüífers, per tal de fer Catalunya més resilient en 

escenaris de sequera. 

o Mesures per garantir l’abastament d’aigua. 

o Subvencions als ens locals per garantir el servei domiciliari d’aigua potable. 

o Elaboració dels estudis necessaris per a la construcció de l’ampliació de la 

dessaladora de la Tordera. 

o Aprovació del Pla especial de sequera per assegurar l’abastament d’aigua de la 

població, minimitzant els efectes negatius sobre l’estat dels recursos hídrics. 

o Manteniment i conservació de lleres per prevenir el risc d’inundacions. 

Indicadors 

o Evolució del consum d’aigua mitjà per habitant 

o Nombre de depuradores en servei 

o Volum d’aigua reutilitzat/regenerat. 

o Compliment dels cabals ambientals 

 

OBJECTIU 

Apostar per una economia verda i circular, que 

estalviï recursos, posi en valor els residus i que 

impulsi Catalunya cap a una societat pionera en 

innovació 

o Elaboració de l’Estratègia per a la bioeconomia, que promogui un ús eficient de 

tots els recursos naturals, i apliqui la innovació i tecnologia per fomentar una gestió 

integral i la millora del desenvolupament territorial. 

o Incorporació dels criteris d’economia circular i l’ecoinnovació en la generació de 

productes i serveis mitjançant l'Estratègia catalana d'ecodisseny. 

o Desplegament de l’Observatori Catalunya Circular, per fomentar l’intercanvi 

d’iniciatives en matèria d’economia verda i circular. 

o Foment d’una compra pública sostenible. 

o Impuls d’una Política integral contra el malbaratament alimentari. 
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o Aprovació de la Llei de residus, per impulsar l’economia circular des de l’àmbit dels 

residus, centrant-se en la prevenció i en la millora de la recollida i els tractaments.  

o Impuls de l’Estratègia de biomassa. 

o Increment de la superfície de boscos gestionats. 

o Estudi del potencial d’instal·lacions amb biomassa a Catalunya. 

o 1r Fòrum de la biomassa. 

o Elaboració de l’estratègia forestal catalana per definir la política forestal del país 

o Pla multifuncional dels boscos 2019-2022. 

o Aprovació del Decret de dejeccions ramaderes i l’estratègia integral de 

fertilització orgànica. 

o Aprovació del Decret de comercialització de carn de caça per ordenar i regular 

amb garanties sanitàries la comercialització de la carn resultant de la caça. 

o Construcció de noves infraestructures de residus municipals.  

o Optimització i millora en infraestructures de residus municipals existents. 

o Establiment d’acords territorials per a la planificació de la construcció de noves 

instal·lacions de tractament mecànic biològic. 

o Establiment de diferents tipus d’ajuts. 

o Investigació de sòls públics afectats per contaminació de residus industrials. 

o Projectes pilot de compra pública d’innovació en matèria de recollida selectiva 

de residus municipals en ens locals. 

o Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb 

marcatge CE. 

o Projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. 

o Projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus 

municipals. 

o Foment de l’economia circular. 

o Execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge 

de residus industrials. 

o Campanyes de sensibilització sobre prevenció, reutilització i recollida selectiva.  
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Indicadors 

o Generació de residus municipals per capita  

o Recollida selectiva de residus municipals  

o Valorització de residus de la construcció 

o Valorització de residus industrials 

 

OBJECTIU 

Dissenyar i articular un nou sistema energètic 

sostenible per a Catalunya  

o Desenvolupament del Pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya. 

o Aprovació del Decret de mesures urgents per al desplegament d’energia solar i 

eòlica a Catalunya. 

o Desplegament de la XarxaRapidaCat, de punts de recàrrega ràpida per a vehicles 

elèctrics. 

o Aprovació del nou Pla estratègic per al desplegament d'infraestructura de 

recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya (PIRVEC 2). 

o Elaboració de la Prospectiva energètica de Catalunya als horitzons 2030, 2040 i 

2050 (PROENCAT 2050). 

o Presentació de l’estudi de la implantació de l’energia solar fotovoltaica 

(SOLARCAT) i eòlica en els horitzons 2030 i 2050 a Catalunya. 

 

Indicadors 

o Nombre total d’estacions de recàrrega de vehicles elèctrics a Catalunya 
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Govern obert i qualitat institucional  

Catalunya és una societat activa en què la ciutadania participa tant en projectes locals i 

concrets a petita escala com en els grans reptes globals i de país. Tota aquesta energia 

ens defineix com un país cohesionat, enxarxat i fort, i estimula el Govern a assumir la 

gestió de les polítiques públiques amb el conjunt de la societat. D’aquesta manera, 

treballarem la participació ciutadana en totes les seves formes: representativa, 

deliberativa i directa. La col·laboració publicosocial ha de generar riquesa de tot tipus: 

democràtica, social, cultural i econòmica. 

Perquè aquesta aportació pugui ser de qualitat, les institucions hem d’estar a l’abast de 

la ciutadania. En aquest sentit, perfeccionarem els instruments de Govern obert, de 

participació i d’accés a la informació: hem de tenir parets de vidre i ser transparents i 

accessibles. Tot plegat ha de tenir com a conseqüència natural unes institucions de 

qualitat que, al seu torn, afavoreixin el desenvolupament i la justícia social, un dels grans 

objectius d’aquest Govern.  

Cal tenir present que els mitjans públics de comunicació són impulsors de la qualitat 

democràtica del país. Des del Govern treballarem per continuar garantint-hi l’accés de 

totes les opinions, veus, posicionaments i  creences, d’acord amb el criteri periodístic 

dels professionals. 

 

 

Objectius 
o Millorar la governança apoderant la ciutadania amb polítiques de 

transparència, simplificació, eficiència i participació. 

o Incrementar la qualitat institucional per fomentar la confiança de la ciutadania i 

la justícia social. 
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o Fer dels mitjans públics de comunicació una garantia de cohesió social i la 

garantia de consolidació de l’espai nacional de comunicació. 

 

 

OBJECTIU 

Millorar la governança apoderant la ciutadania 

amb polítiques de transparència, simplificació, 

eficiència i participació  

o Aprovació del Pla de Govern Obert 2019-2021 com a eina estratègica de 

consolidació, millora i enfortiment de les polítiques de transparència, participació 

ciutadana i bon govern.  

o Aprovació del Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, en compliment del que 

disposa la Llei i la petició del Síndic de Greuges, especialment pel que fa a la regulació 

del dret d’accés. 

o Impuls d’una política de dades obertes que afavoreixi la publicació de la informació 

pública disponible en format reutilitzable. 

o Potenciació de la transparència comprensible de la informació pública per tal 

d’afavorir l’apoderament dels ciutadans. 

o Desplegament i foment de l’adopció de les infraestructures per a la participació per part 

dels ens nacionals, supramunicipals i locals. 

o Creació i desplegament d’un programa d’intermediaris, facilitadors i infomediaris 

per fomentar la participació ciutadana en àmbits extrainstitucionals no formals i 

informals. 

o Foment de la participació ciutadana per la via de la democràcia deliberativa i la 

democràcia directa. 

o Impuls del vot electrònic en processos electorals i de participació ciutadana. 

o Disseny i implantació d’un programa de col·laboració basat en una estratègia de 

partenariats públics socials i privats i un model d’innovació de quàdruple hèlix.  

o Ampliació de l’abast i la integració de la informació estadística oficial d’acord amb el 

Pla estadístic de Catalunya 2017-2020. 

o Millora de la regulació dels grups d’interès i promoció del control de l’activitat 

d’influència. 
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Indicadors 

o Evolució de la informació pública disponible en format de dades obertes 

o Nombre de projectes de participació i participants 

o Grau de satisfacció ciutadana amb els processos de participació 

o Nombre de grups d’interès inscrits al registre 

o Nombre de processos desenvolupats amb l’ús de vot electrònic 

 

 

OBJECTIU 

Incrementar la qualitat institucional per fomentar 

la confiança de la ciutadania i la justícia social 

o Aprovació d’una nova llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb l’objectiu 

d’incorporar diferents iniciatives parlamentàries que afecten la llei i que en justifiquen 

una revisió global. 

o Aprovació i implementació d’un pla de prevenció contra el frau i la corrupció 2019-

2021. 

o Desplegament del model de governança ètica de l’Administració de la Generalitat. 

 Codi ètic del servei públic.  

 Creació de la Xarxa de comitès ètics de l’Administració de la Generalitat i el 

seu sector públic. 

o Celebració d’un congrés internacional sobre la qualitat democràtica.  

o Reforç del marc estable de col·laboració amb els ens locals establert en el Conveni de 

la Xarxa de Governs Transparents.  

o Millora de la presa de decisions basada en la participació interna en l’Administració 

pública, l’evidència i les dades obertes, la gestió transparent del coneixement i el treball 

en xarxa.  

o Implementació d’un sistema de protecció als alertadors en les bústies ètiques de 

l’Administració de la Generalitat. 

o Promoció de l’aplicació del codi de principis i conductes recomanables en la 

contractació pública a totes les administracions catalanes. 
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Indicadors 

o Nombre i percentatge d’adjudicacions per procediment d’adjudicació 

o Grau d’avenç de les actuacions del pla de prevenció contra el frau i la corrupció (%) 

o Nombre de consultes i queixes davant dels comitès ètics  

o Grau d’execució del pla biennal de la Xarxa de Governs Transparents (%) 

 

 

 

Indicadors 

o Audiències dels mitjans de la CCMA 

OBJECTIU 

Fer dels mitjans públics de comunicació una 

garantia de cohesió social i la garantia de 

consolidació de l’espai nacional de comunicació  

o Elaboració d’un contracte programa amb la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA) que reculli el compromís tant de l’elaboració d’un nou pla 

estratègic com d’incloure-hi indicadors de seguiment i avaluació dels resultats 

obtinguts. 

o Garantia dels criteris de renovació, transparència i professionalitat en l’elecció dels 

membres del Consell de Govern de la CCMA. 
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Polítiques digitals  

Catalunya ha d’esdevenir el primer país natiu digital i intel·ligent, que defugi el vell 

concepte de país analògic, un país que passi de “l’estat soc jo” a “l’estat sou vosaltres, 

els ciutadans”, un estat digital. Aquest és un segle digital i ciutadà. Les persones seran 

el centre de la forma com governarem, que vol dir apoderar-les tècnicament i 

digitalment. La ciutadania no només ha de poder votar cada quatre anys, sinó participar 

activament en el dia a dia. Disposar d’una identitat digital que garanteixi la seguretat, la 

privacitat i la transparència amb serveis digitals avançats, beneficia la societat i els seus 

governs i reforça la democràcia. 

Per garantir l’apoderament complet de la ciutadania cal que aquesta estigui formada 

digitalment; per això incrementarem les competències digitals, i també desplegarem 

infraestructures TIC per tot el territori a fi de millorar la cohesió territorial i social.  

Volem convertir Catalunya en referència internacional digital, en el que denominem 

“Smart Nation”, on la tecnologia digital sigui present als serveis públics, fomenti el 

creixement econòmic i social del país i, alhora, faci de casa nostra un país intel·ligent, 

sostenible, integrador i cibersegur. 

 

 

Objectius 
o Fer de Catalunya un nou model de país digital i de governança del segle XXI. 

o Impulsar una ciutadania digital: plena, apoderada, capacitada i protegida. 

o Promoure una Catalunya de ciutats intel·ligents i connectada amb 

infraestructures digitals. 

o Garantir un país cibersegur, que protegeixi la ciutadania, les empreses i les 

institucions. 

o Preparar la cultura i la llengua per a l’era digital. 
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OBJECTIU 

Fer de Catalunya un nou model de país digital i 

de governança del segle XXI.  

o Desplegament del Pacte nacional per a la societat digital en col·laboració amb la 

resta d’administracions i agents involucrats.  

o Dotació a la ciutadania d’una identitat digital catalana.  

o Promoció de mecanismes de col·laboració digital, oberta i ciutadana per a iniciatives 

de desenvolupament de país. 

o Impuls i desplegament d’infraestructures tecnològiques per facilitar el desplegament 

del vot electrònic a Catalunya. 

 

Indicadors 

o Nombre d’habitants inclosos en el sistema català d’identitat digital verificada 

 

 

OBJECTIU 

Impulsar una ciutadania digital: plena, apoderada, 

capacitada i protegida.  

o Millora de la governança digital apoderant la ciutadania amb polítiques de 

transparència i participació. 

o Aprovació d’un marc normatiu català de drets i deures digitals.  

o Foment de la capacitació i inclusió digital dels ciutadans. 

o Desplegament de l’estratègia global del pla STEMcat de vocacions científiques, 

tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques per a l’aplicació en diferents àmbits. 

o Impuls i consolidació de la jornada #eTic i la jornada d’internet social 2018-2019, 

per facilitar el debat ciutadà en la reflexió de l’impacte de la transformació digital en la 

societat.   

o Establiment d’un nou model d’innovació digital territorial orientat a resoldre les 

necessitats dels ciutadans utilitzant la innovació digital social i col·laborativa. 
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Indicadors 

o Nombre de graduats en carreres STEM 

o Nombre de dones graduades en carreres STEM 

 

 

OBJECTIU 

Promoure una Catalunya de ciutats intel·ligents i 

connectada amb infraestructures digitals 

o Finalització del desplegament d’una xarxa pública de molt alta capacitat que arribi 

a tots els municipis de Catalunya. 

o Millora de la cobertura 3G i 4G i preparació del desplegament del 5G en 

col·laboració amb la resta d’administracions públiques catalanes i els operadors de 

telefonia mòbil. 

o Potenciació de l’estratègia SmartCatalonia. 

o Posada en marxa de la plataforma Smart Nation per donar resposta a les 

necessitats tecnològiques de l’estratègia SmartCatalonia. 

o Coordinació de totes les iniciatives Smart a nivell local i internacional i 

posicionament de Catalunya com a Smart Nation de referència.  

o Desenvolupament de projectes de ciutats i territoris intel·ligents dins del marc de la 

Xarxa Catalonia SmartLab. 

 

Indicadors 

o km de xarxa pública desplegats 

o Municipis connectats a la xarxa pública 

o Punts de cobertura 5G habilitats fent ús de la xarxa pública 

o Projectes de desplegament gestionats des de l’oficina regional de banda ampla 

 

OBJECTIU 

Garantir un país cibersegur, que protegeixi la 

ciutadania, les empreses i les institucions 

o Posada en marxa de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. 
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o Aprovació del Pla nacional de ciberseguretat de Catalunya. 

o Establiment d’un servei públic de ciberseguretat que permeti garantir la protecció en 

línia dels ciutadans, empreses i administracions catalanes. 

o Desenvolupament d’un pla de sensibilització dins del marc del programa Internet 

Segura. 

 

Indicadors 

o % dels departaments i de les entitats del sector públic rellevant sota el model de governança de 

ciberseguretat 

o % de cobertura del perímetre de ciberseguretat sobre els sistemes d’informació crítics de la 

Generalitat de Catalunya 

o % de cobertura de departaments i sector públic rellevant en l'àmbit del model de compliment 

normatiu TIC 

o Impacte del programa Internet Segura en els diferents actors a Catalunya  

 

 

 

OBJECTIU 

Preparar la cultura i la llengua per a l’era digital 

o Redacció del Pla de cultura digital 2019-2022 per tal de potenciar la innovació i la 

digitalització de les empreses culturals i afavorir el posicionament de Catalunya com un 

país innovador i capaç d’atreure el talent creatiu. 

o Impuls d’un Pacte nacional de l’audiovisual, com a sistema eficaç de col·laboració 

entre agents públics i privats i de mesures d’impuls i foment lligades a les noves 

tecnologies, formats i plataformes, al talent jove i a les tendències del sector. 

o Impuls de la digitalització del patrimoni cultural i arxiu electrònic únic. 

o Suport a la Biblioteca Digital del Sistema de Lectura Pública de Catalunya 

(ebiblioCAT). 

o Suport al foment del català i l’aranès al món digital. 

o Potenciació de l’oferta formativa i de la formació en línia a través del canvi 

tecnològic del Parla.cat. 

o Creació de set nous canals terminològics del TERMCAT. 
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o Foment dels mitjans de comunicació de l’espai nacional. 

 

Indicadors 

o Nombre de materials electrònics sobre el fons total de les biblioteques de Catalunya 

o Unitats documentals consultades de la Xarxa d’Arxius Comarcals 

o Nombre d’elements digitalitzats del Centre de Documentació de Cultura Popular i Tradicional 
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Igualtat entre dones i homes  

Fer efectiva la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, etapes i circumstàncies 

de la vida és una prioritat del Govern de la Generalitat. En aquest sentit, es treballarà en 

diversos àmbits, com ara en l’abordatge de les desigualtats de gènere en la salut i, 

especialment també, en la lluita contra la bretxa salarial per raó de gènere en el mercat 

de treball. En aquest punt, destaquem, entre d’altres, l’impuls del Pacte nacional per a la 

lluita efectiva contra la desigualtat retributiva i la feminització de la pobresa, o el suport a 

les empreses, ens locals i entitats públiques perquè elaborin plans d’igualtat en les 

seves organitzacions.  

Una altra prioritat del Govern és l’erradicació de les diferents formes de violència, que 

concretarem amb l’impuls del Pacte nacional contra la violència masclista, amb mesures 

de prevenció i d’atenció a les dones i infants que la pateixen, tot millorant la xarxa de 

recursos per atendre-les i acompanyar-les en els seus nous projectes de vida. 

Hem de garantir, també, una societat igualitària que deixi enrere el model patriarcal i de 

privilegis que hi ha hagut fins ara. La igualtat ha de ser transversal, i per això ha de ser 

present en cadascuna de les polítiques públiques que posi en marxa el Govern. La 

perspectiva de gènere serà així present en tota l’acció de govern, mitjançant el nou Pla 

estratègic de polítiques d’equitat de gènere 2018-2021. 

 

 

Objectius 
o Assolir la igualtat efectiva entre dones i homes. 

o Fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en l’àmbit 

laboral. 

o Garantir l’equitat de gènere en l’àmbit de la salut. 

o Erradicar totes les formes de violència masclista que malmeten la vida de les 

dones. 
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OBJECTIU 

Assolir la igualtat efectiva entre dones i homes  

o Aprovació del Pla estratègic de polítiques d’equitat de gènere 2018-2021 per 

impulsar polítiques actives en matèria d’equitat de gènere per superar les 

discriminacions estructurals, i desenvolupar i recuperar de manera efectiva les 

mesures establertes a la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.  

o Garantia d’una coeducació mitjançant l’escolarització mixta, que inclogui educació 

afectiva, sexual i reproductiva amb una educació no sexista a tots els nivells. 

o Revisió i modificació de concerts, si s’escau, per assegurar la coeducació en 

l’ensenyament obligatori i postobligatori sostingut amb fons públics. 

o Elaboració d’un protocol d’actuació per a aquells centres que no s’adeqüen a la 

normativa i poden perdre el concert. 

o Elaboració d’un projecte transversal d’educació afectiva, sexual i reproductiva que 

ajudi a garantir una educació no sexista a totes les etapes obligatòries. 

o Incorporació de referents femenins i reconeixement del saber de les dones a tots els 

dissenys curriculars. 

o Difusió d’orientacions sobre el tractament de la igualtat de gènere i la diversitat 

cultural en el material didàctic adreçat als diferents agents que elaborin material. 

o Revisió dels currículums per tal de garantir la presència de referents femenins a 

totes les àrees. 

o Oferta de formació sobre la inclusió de la coeducació a les diferents àrees.  

o Desenvolupament del Programa de dones del món rural i marítim de Catalunya 

(2016-2020). 

o Increment de la presència de dones que es dediquen a les TIC i integració de la 

perspectiva de gènere en les polítiques digitals. 

o Creació d'una estratègia transversal a tota la Generalitat per potenciar el Pla Dona TIC 

en tots els àmbits de govern.  

o Impuls de la perspectiva de gènere en les programacions i els equipaments 

culturals. 

o Actuacions per tendir a la paritat per garantir la plena igualtat entre homes i dones en 

l’accés als òrgans de govern i de coordinació judicials i a la Comissió de Codificació 

de Catalunya.  
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o Desplegament dels articles de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, 

per tal de garantir la paritat en tots els àmbits i càrrecs de decisió política. 

o Creació del Consell d’Igualtat Interinstitucional per traslladar l’impuls de la 

transversalitat de la perspectiva de gènere a les administracions locals. 

o Foment de la participació, visibilització i reconeixement de les dones en el món 

esportiu.  

o Suport a l’esport femení d’alt nivell. 

o Inclusió de la perspectiva de gènere en els pressupostos de l’Administració de la 

Generalitat.  

 

Indicadors 

o Nombre de concerts educatius revisats. 

o Grau d’implementació als departaments del Programa Dona TIC. 

o Nombre de programacions i equipaments culturals revisats amb perspectiva de gènere. 

o Nombre de programes pressupostaris amb perspectiva de gènere. 

o Evolució de dones electes/ en càrrecs públics 

o Evolució de dones en alts càrrecs administratius 

o Nombre d’actuacions de difusió de l’esport femení d’elit 

o Evolució pensió mitjana jubilació dones-homes 

 

OBJECTIU 

Fer efectiu el dret a la igualtat i a la no 

discriminació per raó de sexe en l’àmbit laboral  

o Impuls del Pacte nacional per a la lluita efectiva contra la desigualtat retributiva i 

la feminització de la pobresa.  

o Garantia de la igualtat salarial entre homes i dones. 

o Establiment de mesures contra la desigualtat de les dones al mercat de treball, 

tant de l’escletxa salarial com de la precarietat.  

o Promoció, mitjançant la Comissió d’Igualtat i Temps de Treball del Consell de 

Relacions Laborals, d’acords amb els agents econòmics i socials per erradicar la 

desigualtat salarial. 
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o Elaboració del Pla per la integració laboral i la qualitat del treball de les dones en 

col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i els agents econòmics i socials.  

o Aprovació de la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere als 

contractes públics. 

o Aprovació del Pla director de formació en equitat de gènere de Catalunya 2017-

2020.  

o Promoció de l’establiment de permisos parentals en igualtat de condicions i 

intransferibles.  

o Establiment de l’obligatorietat de les empreses de registrar els plans d’igualtat.  

o Sistema de registre de plans d’igualtat de les empreses per tal de poder fer-ne 

seguiment tant del compliment com dels indicadors que en puguin sorgir.  

o Actuacions de suport a les treballadores autònomes i a l’economia social i solidària:   

o Ajuts per afavorir l’autoocupació de dones aturades de llarga durada. 

o Suport per reforçar la presència de les dones directives en els òrgans de govern 

de les entitats d’economia social. 

Indicadors 

o Evolució de contractes públics amb incorporació de clàusules amb perspectiva de gènere 

o Evolució de la bretxa salarial entre dones i homes 

o Nombre d’organitzacions públiques i privades que elaboren plans d’igualtat (només es podran 

comptabilitzar aquelles que registrin el pla d’igualtat) 

o Nombre de persones que participen en accions formatives especialitzades per incorporar la 

igualtat en el treball a les organitzacions.  (desglossat per sexe) 

 

 

OBJECTIU 

Garantir l’equitat de gènere en l’àmbit de la salut 

o Desenvolupament de mesures per garantir l’abordatge de les desigualtats de gènere 

en salut.  

o Definició i desplegament del Pla per a l’equitat de gènere en salut 2019-2021. 

o Desplegament de la Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere en 

la planificació en salut. 
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o Abordatge de les malalties que afecten especialment a les dones: 

o Model d’atenció a les dones amb endometriosi.  

o Model d’atenció a l’artrosi. 

o Incorporació de la perspectiva de gènere en la política de recerca en Ciències de la 

Salut. 

o Impuls a l’elaboració de plans d’igualtat dels proveïdors de serveis sanitaris que 

integren el Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). 

Indicadors 

o Nombre de documents estratègics en els quals s’ha aplicat la Guia per a la introducció de la 

perspectiva de gènere en la planificació en salut  

o Nombre de proveïdors del SISCAT amb plans d’igualtat 

 

 

OBJECTIU 

Erradicar totes les formes de violència masclista 

que malmeten la vida de les dones  

o Aprovació del Pacte nacional contra la violència masclista.  

o Abordatge de la prevenció de les situacions de risc, l’atenció d'urgència i 

l’acompanyament de les dones i dels seus fills víctimes de violència masclista: 

o Aprovació del Programa d’intervenció integral contra la violència masclista.  

o Disseny d’un model d’acolliment i atenció integral d’urgència a nivell 

territorial per a dones en situació de violència masclista. 

o Desenvolupament d’una atenció especialitzada adreçada a filles i fills de 

dones en situació de violència masclista.  

o Creació d’un nou model d’intervenció en l’àmbit de les violències sexuals.  

o Elaboració i implementació d’un Pla de seguretat contra les violències sexuals en 

espais d’oci. 

o Inclusió de la visió feminista en les millores de les infraestructures dels centres 

educatius de justícia juvenil. 

o Millora de l’atenció de les dones en situació de violència masclista al llarg de tot el 

procés de denúncia i judicial. 
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o Millora de l’atenció de les dones en situació de violència masclista en l’àmbit dels 

recursos de salut. 

o Posada en marxa de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista per 

analitzar de forma polièdrica i des de l’àmbit de la Justícia aquest tipus de violència. 

o Impuls d’un Pla de xoc en la dotació de la xarxa de recuperació de les dones que 

pateixen violència masclista, que permeti reordenar i dotar la xarxa d’atenció i la 

recuperació de dones víctimes de violència masclista i dels seus fills i filles per 

abordar la prevenció, situació de risc, atenció d’urgència i acompanyament en el seu 

nou projecte de vida. 

o Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses i organitzacions. 

o Aprovació del Decret d’atenció a menors i adolescents víctimes de violència 

masclista. 

o Sensibilització per prevenir les violències masclistes entre els joves a través, entre 

d’altres, del programa TABÚ. 

o Actuacions per a l’erradicació de la mutilació genital femenina i per a la prevenció 

dels matrimonis forçats, en el marc del Pla de ciutadania i de les migracions 2017-

2020. 

 

Indicadors 

o Evolució dels casos de violència masclista 

o Nombre de persones víctimes de violència masclista ateses pel sistema integral d’atenció a 

les víctimes 

o Nombre d’ordres de protecció 

o Nombre de noves places residencials de recuperació  
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Ciutadania i drets humans 

En el darrer any hem patit la vulneració repetida i continuada dels drets civils i polítics de 

la ciutadania catalana per part de l’Estat espanyol. Aquest fet ens obliga a defensar i 

protegir encara amb més força aquests drets individuals, que afecten la sobirania del 

poble de Catalunya. 

Volem que Catalunya sigui un país cohesionat, amb drets i oportunitats per a tothom, i 

per això elaborarem la Llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació, per combatre 

qualsevol forma de discriminació. Al mateix temps, garantirem la inclusió social i la 

igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, especialment d’aquelles persones o 

col·lectius que puguin trobar-se en situacions de risc o vulnerabilitat. 

D’altra banda, des del Govern vehicularem la resposta davant del repte de ser una 

societat diversa, fruit dels processos migratoris de les darreres dècades. Treballarem 

perquè Catalunya sigui un sol poble amb molts orígens, amb valors públics compartits, 

on la diversitat s’entén com una riquesa i una fortalesa. Posarem en pràctica els valors 

de la interculturalitat -inclusió, diversitat i interacció- com a via per avançar cap a la 

plena ciutadania i la igualtat de drets per a tothom. En aquest sentit, serà cabdal 

l’enfortiment de l’ús i el coneixement de la llengua catalana i el reforç de la interacció en 

l’àmbit escolar, sanitari, laboral i cívic. 

Cal tenir ben presents també les polítiques de memòria democràtica en l’àmbit de la 

ciutadania i dels drets humans, anant més enllà de la mirada purament històrica. 

Entenem que afecten a drets tan bàsics com són la recerca de la veritat, la justícia, la 

reparació de les víctimes i la garantia de no repetició. 

Així mateix, treballarem perquè el respecte a la llibertat religiosa i de consciència siguin 

més forts. I ho farem amb diàleg i interactuant més intensament amb les associacions i 

entitats de totes les creences. 

Finalment, i per millorar la qualitat de vida de tothom que visqui a Catalunya, i en 

consonància amb els propòsits anunciats darrerament per la Unió Europea, repensarem 

el conjunt de polítiques vinculades a l’organització i als usos del temps i dels horaris en 

la vida quotidiana. 
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Objectius 
o Fomentar polítiques per a la igualtat efectiva entre les persones i per a totes 

les formes de diversitat. 

o Impulsar un país d’acollida, d’inclusió i d’interacció intercultural. 

o Promoure la defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i lluitar contra les 

actituds violentes o denigrants. 

o Consolidar una política pública de memòria democràtica estable, transversal i a 

llarg termini. 

o Impulsar el dret a la llibertat religiosa i de consciència. 

o Aconseguir una millora dels horaris a través de la reforma horària per garantir 

una millor qualitat de vida de les persones. 

 

 

OBJECTIU 

Fomentar polítiques per a la igualtat efectiva entre 

les persones i per a totes les formes de diversitat 

o Elaboració de la Llei d’igualtat de tracte i no discriminació per fer efectiu el dret a la 

igualtat de tracte i a la no discriminació per raó de religió o conviccions, capacitat, 

discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per una altra 

condició social o personal.  

o Elaboració del Pla nacional d’igualtat de tracte i no discriminació. 

o Modificació del llibre 4t del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets 

i la no discriminació de persones amb discapacitat sensorial. 

o Elaboració del Pla interdepartamental de polítiques públiques LGBTI 2019-2022.  

o Aprovació del Pacte nacional per la interculturalitat per a una Catalunya oberta i 

diversa a partir dels valors de la interculturalitat, la inclusió, la interacció, la valoració de 

la diversitat i la pertinença. 

o Lluita contra la irregularitat sobrevinguda de les persones estrangeres en situació de 

vulnerabilitat a través de la formació ocupacional i l’orientació per a la inserció laboral.  
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o Ampliació del Servei d’assessorament jurídic en matèria de delictes d’odi per 

apoderar les persones en la defensa dels seus drets davant la discriminació per motius 

d’origen cultural o ètnic.  

o Desplegament d’un programa de prevenció social dels extremismes violents.  

o Aprovació del Pla per a l’alfabetització de persones d’origen estranger per facilitar 

l’exercici dels seus drets de ciutadania.  

o Promoció de les reformes necessàries per permetre l’accés de persones estrangeres 

a l’ocupació pública en igualtat de condicions amb la resta de persones, així com 

promoció de polítiques d’acció afirmativa. 

o Aprovació de la Llei per combatre l’antigitanisme. 

o Aprovació i desplegament del Pla integral del poble gitano 2017-2020. 

o Creació de l’Institut del Poble Gitano de Catalunya, com a institució de referència 

per a les polítiques transversals, la difusió, la promoció i la recerca vinculades al poble 

gitano.   

o Impuls d’un Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb el 

VIH.  

o Aprovació del nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya a fi de garantir l’accessibilitat 

de les persones amb discapacitat o limitacions funcionals als sectors clau de la societat 

com ara l'urbanisme, l’edificació, el transport i la comunicació. 
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Indicadors 

o Nombre de denúncies cursades en l’àmbit dels drets LGBTI (desglossat per sexe) 

o Nombre de persones beneficiàries de les accions del Pla integral del poble gitano  (desglossat 

per sexe) 

o % de treballadors públics estrangers (desglossat per sexe)  

o Denúncies fetes en matèria de delicte d’odi  

 

 

OBJECTIU 

Impulsar un país d’acollida, d’inclusió i 

d’interacció intercultural 

o Provisió de recursos d’acolliment, en el marc del Programa Català de Refugi, que 

garanteixin la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones refugiades arreu 

de Catalunya. 

o Mentoria social a les persones refugiades, a través de grups d’acollida formats amb 

mentors i mentores voluntaris. 

o Accés als sistemes públics de prestacions i d’ajuts socials en igualtat de 

condicions. 

o Actuacions d’acollida en àmbits específics: acollida d’estudiants refugiats, acollida 

en poblacions petites. 

o Vinculació del Servei de Primera Acollida a la inscripció al padró municipal.  

o Increment de la formació inicial en llengua catalana per a les persones que 

accedeixen al Servei de Primera Acollida. 

o Millora de l’acollida de les persones en procés de reagrupament familiar a través del 

programa Hola famílies!  

o Promoció de la metodologia de la mentoria social per a la interacció entre persones 

de diferents orígens culturals. 

o Impuls d’un programa de formació de familiars d’alumnat d’origen immigrant per 

facilitar la seva interacció amb la comunitat educativa. 

o Promoció de la interculturalitat a l’escola a través del coneixement i reconeixement de 

la diversitat cultural i religiosa. 
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o Promoció del multilingüisme a l’escola per facilitar l’aprenentatge de les llengües 

pròpies de l’alumnat d’origen immigrant. 

 

Indicadors 

o Nombre de grups d’acollida de persones refugiades en funcionament 

o Nombre de voluntaris formats per al programa de mentoria social 

o % de coneixement de la llengua catalana en persones estrangeres (desglossat per sexe) 

  

 

OBJECTIU 

Promoure la defensa dels drets civils i polítics 

dels ciutadans i lluitar contra les actituds violentes 

o denigrants 

o Promoció del coneixement, reconeixement i defensa dels drets civils i polítics 

recollits a la Declaració Universal de Drets Humans, el Conveni Eeuropeu per a la 

Protecció de Drets Humans i el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. 

o Atenció i vehiculació de les queixes i denúncies per violacions o limitacions dels drets 

polítics i civils. 

o Relació amb l’Estructura de Drets Humans de Catalunya per a l’elaboració d’un pla de 

drets humans de Catalunya. 

o Establiment de mecanismes de cooperació amb les organitzacions d’àmbit català de 

defensa dels drets polítics i civils. 

 

Indicadors 

o Nombre de queixes i denúncies per violacions o limitacions de drets civils i polítics gestionades. 

o Nombre d’informes sobre compliment dels protocols internacionals sobre drets civils i polítics 

publicats. 
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OBJECTIU 

Consolidar una política pública de memòria 

democràtica estable, transversal i a llarg termini 

o Elaboració de la Llei catalana de memòria democràtica per dotar-nos d’un 

instrument legislatiu integral i ajustat als principis internacionals de veritat, justícia, 

reparació i garanties de no repetició. 

o Execució del Pla d’obertura de fosses.  

o Desplegament del Programa d’identificació genètica. 

o Projecte de construcció dels memorials. 

o Camp de la Bota. 

o Fossar de Santa Eulàlia a Montjuïc. 

o Soleràs.  

o Miravet. 

o Desenvolupament del Projecte transfronterer de rutes de memòria. 

Indicadors 

o Nombre de fosses obertes 

o Nombre d’individus trobats 

o Nombre de familiars amb la prova d’ADN feta 

o Nombre d’encreuaments duts a terme 

o Nombre de persones donades d’alta al Cens de persones desaparegudes 

 

 

OBJECTIU 

Impulsar el dret a la llibertat religiosa i de 

consciència 

o Actuacions de reconeixement, garantia i protecció del dret a la llibertat religiosa i de 

consciència.  

o Informe anual sobre la llibertat religiosa. 

o Seguiment del Mapa religiós de Catalunya.  

o Baròmetre sobre la realitat religiosa.  
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o Subvencions i convenis per fomentar el coneixement de les religions, garantir el 

respecte a la diversitat i promoure el diàleg interreligiós.  

o Signatura de convenis amb les entitats religioses per a l’assistència religiosa a les 

persones que es troben internes en institucions de servei públic. 

o Divulgació de coneixement entre els servidors públics per excel·lir en el respecte al 

dret a la llibertat religiosa i de consciència. 

 

Indicadors 

o Nombre i evolució de llocs de culte 

o Nombre de convenis amb entitats religioses per a l’assistència religiosa 

o Nombre de cursos de formació en matèria d’entitats religioses 

 

 

OBJECTIU 

Aconseguir una millora dels horaris a través de la 

reforma horària per garantir una millor qualitat de 

vida de les persones 

o Creació de l’Oficina per a la reforma horària, per coordinar el conjunt de polítiques 

vinculades amb els usos dels temps.  

o Aprovació i desplegament del Pla de transició cap a la reforma horària per a 

l’acompliment de l’Objectiu 2025 del Pacte per a la reforma horària. 

o Impuls de la reforma horària al si del Consell de Relacions Laborals (CRL), com a 

espai de concertació social entre Govern i agents socials i econòmics, així com el seu 

impuls a la negociació col·lectiva. 

o Campanyes de sensibilització en diversos àmbits (educació, esports, treball, etc.) 

dels beneficis que suposarà una millora dels horaris en el marc de la reforma horària. 

o Sensibilització d’homes i dones sobre les desigualtats en els usos del temps. 

o Promoció, amb el consens oportú, de l’avançament progressiu dels horaris dels 

espais informatius dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual. 

o Promoció de l’adaptació dels horaris de pràctica esportiva a franges horàries més 

saludables amb especial atenció als infants i joves en edat escolar. 
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o Anàlisi de l’encaix de les propostes del Pacte per a la reforma horària. Objectiu 2025 

en el model català de comerç. 

o Promoció de proves pilot en coordinació amb els departaments implicats per valorar 

l’adaptació a uns horaris més racionals.  

o Suport als ens locals en la implementació de mesures que afavoreixin la 

racionalització dels horaris en l’àmbit municipal. 

 

Indicadors 

o Nombre de campanyes de sensibilització 

o Nombre de proves pilot implementades 

o Nombre de pactes del temps a nivell local 
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Administració pública  

La vocació de servei és la raó de ser de l’Administració de la Generalitat i, per tant, la 

ciutadania ha d’estar al centre de totes les nostres polítiques i serveis. Per això, 

incorporarem a l’agenda política la transformació de l’Administració per avançar cap a 

una governança que tingui com a paradigma una actuació ètica, oberta i transparent, 

digital i relacional. 

Farem una Administració moderna i avançada, que transformarem digitalment per 

garantir un servei de qualitat a la ciutadania. Alhora, vetllarem també per la millora de les 

condicions laborals i retributives dels servidors públics, que amb la seva dedicació i 

professionalitat han preservat la  nostra institució durant l’aplicació del 155. 

L’esmentat compromís del Govern amb l’atenció ciutadana passarà per oferir una 

atenció i difusió multicanal, des de qualsevol lloc a qualsevol hora, així com una major 

accessibilitat i facilitats de visualització de la informació relativa a les polítiques i serveis 

de la Generalitat. De la mateixa manera, transformarem les actuals oficines d'atenció 

ciutadana i registre per proveir la prestació d’uns serveis més personalitzats. 

 

 

Objectius 
o Restaurar democràticament les institucions catalanes. 

o Fer un Govern i una Administració del segle XXI: oberts, digitals i eficients. 

o Dissenyar un nou model de formació pública per fomentar l’aprenentatge, el 

talent i la innovació de les administracions públiques catalanes. 

o Situar les persones al centre de les polítiques d’atenció ciutadana i promoure 

una comunicació corporativa que construeixi marca al voltant dels valors de la 

institució. 
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OBJECTIU 

Restaurar democràticament les institucions 

catalanes 

o Avaluació dels efectes de la intervenció de l’Estat espanyol amb l’aplicació de 

l’article 155 de la Constitució espanyola, mitjançant un inventari dels danys i l’impacte 

sobre l’acció de govern. 

o Elaboració d’un Pla de reparació dels danys causats per l’aplicació de l’article 155. 

o Recuperació de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional. 

o Restabliment de les relacions bilaterals Estat/Generalitat per reclamar i gestionar els 

incompliments i deutes pendents de l’Administració general de l’Estat respecte de 

Catalunya. 

 

Indicadors 

o Impacte de l’aplicació de l’article 155 CE 

o Nombre de reunions de les comissions bilaterals 

o Acords assolits a les Comissions bilaterals Estat/Generalitat 

 

 

OBJECTIU 

Fer un Govern i una Administració del segle XXI: 

oberts, digitals i eficients. 

o Desenvolupament d’estratègies orientades cap a una Administració innovadora i 

digital (persones, processos, dades i tecnologia). 

o Aprovació del Pla d’Administració innovadora, digital i ciutadana de la Generalitat 

de Catalunya. 

o Elaboració de la Guia per a la transformació digital: marc de treball que faciliti la 

simplificació, adaptació normativa, digitalització i personalització dels serveis 

públics. 

o Implementació de serveis públics digitals i innovadors. 

o Desplegament d’un model de govern i gestió de les dades a l’Administració 

que permeti extreure el màxim valor de la informació i millorar la presa de 

decisions. 
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o Establiment d’un sistema per a la planificació i l’avaluació de les polítiques digitals. 

o Optimització de l'organització i el funcionament de la Generalitat de Catalunya i el seu 

sector públic. 

o Elaboració del nou model organitzatiu de l’Administració de la Generalitat i del 

seu sector públic instrumental institucional. 

o Aprovació del Decret sobre el sistema retributiu del personal directiu del 

sector públic institucional. 

o Aprovació del Pla de simplificació i reordenació del sector públic. 

o Elaboració de la Llei d’ordenació del sistema de direcció pública professional. 

o Desenvolupament d’un model de gestió dels recursos humans que permeti definir 

nous criteris de selecció i poder disposar de professionals ben capacitats i 

compromesos amb el servei públic, per dur a terme la transformació de l’Administració. 

o Aprovació de l'oferta d'ocupació pública, derivada del Pla d'estabilitat i 

consolidació (PESCO), per reduir la temporalitat dels empleats públics. 

o Establiment de mesures de professionalització dels empleats públics. 

o Aprovació d’un marc normatiu propi que reguli els processos electorals per a 

l’elecció dels òrgans de representació dels treballadors/ores públics i implantació 

del vot electrònic en aquests processos. 

o Aprovació del Decret dels criteris de selecció provisional dels llocs de treball 

del col·lectiu funcionarial d’administració i tècnic incorporant les competències 

digitals. 

o Aprovació de la nova Llei de cossos per a la simplificació del nombre i funcions 

dels cossos i escales de funcionaris. 

o Reordenació de la jornada i de l’espai de treball dels empleats públics. 

o Elaboració d’una nova Llei de la funció pública catalana. 

o Aprovació de la normativa de regulació dels conflictes d’interès en l’àmbit de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

o Revisió del Codi de conducta dels alts càrrecs i dels directius del sector públic. 

o Aprovació de la Llei de contractes de serveis a les persones. 

o Consolidació del model català de contractació pública, incorporant els canvis per a 

una contractació electrònica d’extrem a extrem per a totes les administracions de 

Catalunya. 
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o Elaboració, aprovació i implementació de l’Estratègia nacional de contractació 

pública. 

o Implantació del nou model de governança en la contractació pública. 

o Aplicació a totes les administracions catalanes d’un model d’administració digital, 

millorant els serveis públics i la relació amb la ciutadania i empreses i potenciant les 

TIC. 

o Promoció d’una regulació més eficaç i eficient en la resolució dels problemes dels 

ciutadans i les empreses:  

o Reforma del procediment d’elaboració de normes vigent a l’Administració de 

la Generalitat, per posar el focus en l’avaluació normativa, fer-lo més participatiu, 

transparent i àgil. 

o Desplegament del Pla de simplificació normativa, per eliminar els decrets i 

ordres obsolets de l’ordenament jurídic català. 

o Avaluació sistemàtica de l’estalvi en termes de càrregues administratives de les 

normes aprovades. 

o Pla d’avaluació ex-post i pautes metodològiques. 

o Enfortiment de la presència del Govern de la Generalitat al territori mitjançant les 

delegacions territorials. 

Indicadors 

o Nombre de convocatòries publicades corresponents als processos de consolidació i 

d’estabilització de plantilles 

o Percentatge d’ajuntaments que fan servir els serveis de l’AOC 

o Nombre de canvis i incorporacions tecnològiques al model de contractació pública 

o Nombre de decrets i ordres derogats 

 

 

OBJECTIU 

Dissenyar un nou model de formació pública per 

fomentar l’aprenentatge, el talent i la innovació de 

les administracions públiques catalanes 

o Elaboració de la Llei de l’Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques 

(ENGAP). 
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o Desenvolupament d’aquelles actuacions que fomentin l’aprenentatge, el coneixement, 

el talent, i la innovació de les administracions públiques catalanes. 

o Aprovació del Pla general de formació ENGAP. 

o Elaboració d’un Pla de desenvolupament del directiu públic. 

o Disseny i desenvolupament d’un nou model de recerca sobre Administració pública 

i polítiques públiques. 

 

Indicadors 

o Nombre de fases del nou model de recerca finalitzades 

 

 

OBJECTIU 

Situar les persones al centre de les polítiques 

d’atenció ciutadana i promoure una comunicació 

corporativa que construeixi marca al voltant dels 

valors de la institució. 

o Impuls de l’atenció ciutadana multicanal incidint en els serveis relacionats amb les 

persones més desfavorides i en la transformació de les oficines d’atenció ciutadana.   

o Oferta de serveis i continguts útils per a cada públic objectiu, que els apoderin per 

tenir una actitud crítica i oberta com a membres d'un país més lliure.  

o Millora de la coordinació de l’organització de difusió i comunicació corporativa de 

l'Administració de la Generalitat amb l’objectiu d’augmentar la interacció amb la 

ciutadania, homogeneïtzar criteris en la difusió institucional i estimular les 

empreses d’aquest sector.  

o Programació de les mostres i exposicions institucionals amb criteris de 

descentralització territorial i introducció de nous públics. 

o Creació d’un laboratori/observatori de bones pràctiques en l'àmbit de la difusió 

corporativa que incorpori el treball en xarxa, la participació i la cocreació amb la resta 

d’actors públics. 
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Indicadors 

o Nombre d’interaccions recollides per canal d’atenció 

o Nombre de tràmits incorporats al catàleg de les OAMR 

o Nombre de flaixos infogràfics publicats 

o Percentatge d’imatges publicades en obert 
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Seguretat i emergències  

Volem ser un país capdavanter en els àmbits de la seguretat i de les emergències, 

perquè entenem que són aspectes clau per a la qualitat de vida de les persones i per 

construir una societat  cohesionada, justa i integradora. En aquest context, implantarem 

un seguit de polítiques de transparència, de proximitat i de coneixement del territori per 

garantir que les catalanes i els catalans visquin en una Catalunya segura a tots els 

nivells. 

En concret, preveiem dur a terme convocatòries d’accés per incorporar nous efectius de 

Mossos d’Esquadra i de Bombers, així com renovar infraestructures, parc mòbil i 

equipament operatiu per disposar dels mitjans de servei adequats. També reforçarem 

les estratègies de prevenció, investigació i reacció davant l’amenaça de caràcter 

terrorista, millorarem la coordinació amb la resta de cossos policials i impulsarem 

l’intercanvi d’informació amb els organismes internacionals de cooperació policial. 

D’altra banda, impulsarem un model de gestió integral de les emergències dinàmic i 

adaptat a les necessitats dels ciutadans, avançarem cap a un comandament integral de 

les urgències i emergències sanitàries i revisarem el model de planificació municipal de 

protecció civil, per donar suport als ens locals, especialment els petits. Així mateix, 

davant del repunt de la sinistralitat viària, ja hem iniciat una sèrie d’accions per reduir 

l’accidentalitat, com ara campanyes de sensibilització per afavorir conductes 

responsables i la instal·lació de nous dispositius per reduir la velocitat. 

 

 

Objectius 
o Reforçar el model de seguretat per garantir la democràcia, la convivència i la 

protecció de les persones i els seus béns. 

o Impulsar la gestió integral de les emergències per adequar el model a les 

necessitats de la ciutadania. 

o Reduir el nombre de víctimes d’accidents de trànsit fomentant una mobilitat 

segura i sostenible. 
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o Avançar cap a un comandament integral de les urgències i emergències 

sanitàries. 

 

 

OBJECTIU 

Reforçar el model de seguretat per garantir la 

democràcia, la convivència i la protecció de les 

persones i els seus béns 

o Millora del model de la policia de Catalunya i del seu encaix en el sistema de 

seguretat pública de Catalunya. 

o Garantia dels recursos humans i materials per al Cos de Mossos d’Esquadra. 

o Increment de la plantilla de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra per 

adequar els efectius policials a les necessitats actuals en matèria de seguretat. 

o Adquisició i renovació d’equipament operatiu i condicionament d’espais 

policials. 

o Revisió del model organitzatiu de la Policia de la Generalitat – Mossos 

d’Esquadra.  

o Implantació d’estratègies de prevenció, investigació i reacció davant l’amenaça de 

caràcter terrorista. 

o Implementació d’un nou model d’intel·ligència policial per generar coneixement. 

o Implementació d’un nou model de seguretat ciutadana per millorar l’atenció al 

ciutadà. 

o Integració de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en organismes 

internacionals de cooperació i coordinació policial. 

o Incorporació de noves metodologies formatives i noves eines tecnològiques per 

avançar en la millora de la qualitat de la formació als cossos de seguretat i 

emergències. 

o Incorporació de diferents actors del sistema de seguretat pública en la prevenció, 

detecció i gestió dels incidents relacionats amb l’odi i la discriminació.  
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Indicadors 

o Evolució anual dels fets penals 

o Evolució dels efectius del Cos de Mossos d’Esquadra  

o Evolució de la percepció de seguretat 

o Evolució de la valoració del Cos de Mossos d’Esquadra 

 

 

OBJECTIU 

Impulsar la gestió integral de les emergències per 

adequar el model a les necessitats de la 

ciutadania 

o Millora de la coordinació de les emergències de Catalunya, incorporant una 

perspectiva de gestió integral, mitjançant l’elaboració de la normativa necessària i les 

mesures organitzatives convenients.  

o Desplegament del projecte Bombers 2025, que inclou les previsions del Pla estratègic 

2017 – 2022 per cobrir les necessitats de personal, infraestructures i equipaments. 

o Millora de la resposta operativa dels bombers de la Generalitat, estandarditzant 

tipologies de parc i reforçant els rescats de muntanya. 

o Desenvolupament d’una estratègia d’atenció psicosocial a la població en grans crisis 

i emergències. 

o Identificació, avaluació i monitoratge dels factors socials vinculats a les emergències i 

desenvolupament d’estratègies per a la mitigació del risc. 

o Millora de la senyalització informativa en indrets amb difícil accés o localització, com 

espais naturals i zones rurals i de muntanya de Catalunya per facilitar la geolocalització 

de les persones que truquen al telèfon 112 d’emergències.  

o Desenvolupament d’aplicacions tecnològiques que permetin un tractament especialitzat 

i qualificat de l’atenció d’aquells col·lectius en situació de major vulnerabilitat: 

o Sistema d’identificació de veu. 

o Localització avançada de la persona que truca al telèfon 112 d’emergències. 
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Indicadors 

o Evolució del nombre de bombers funcionaris i voluntaris 

o Nombre d’intervencions als ens locals en l’àmbit psicosocial  

o Evolució del nombre de trucades operatives al 112 

o Evolució dels operatius propis i col·laboradors del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEMSA) 

 

 

OBJECTIU 

Reduir el nombre de víctimes d’accidents de 

trànsit fomentant una mobilitat segura i sostenible 

o Increment de les accions i mesures per millorar la seguretat viària.  

o Elaboració del Pla triennal de seguretat viària 2020-2022 i planificació de noves 

estratègies de seguretat viària per a la dècada següent. 

o Intensificació del control de la velocitat excessiva mitjançant la implantació de 

radars de tram i radars fixos. 

o Desenvolupament de campanyes focalitzades en els motoristes i en la velocitat 

excessiva. 

o Cooperació amb els ajuntaments per a l’elaboració dels plans locals de seguretat 

viària per reduir la sinistralitat urbana. 

o Elaboració del nou Pla integral de sistemes intel·ligents de transport (ITS) 2020-

2022. 

o Participació en projectes per afavorir la implantació del vehicle connectat i autònom. 

o Creació d’un espai web específic de mobilitat segura i elaboració de recursos per a 

entorn virtual. 

o Elaboració d’un mapa dinàmic que mesuri les característiques dels accidents 

viaris (temporalitat, tipus de vehicles implicats, via, mecanisme i naturalesa de les 

lesions). 

o Desenvolupament del Codi PPT (Politraumàtic) amb protocols d’evacuació aèria 24 h 

als hospitals de referència. 

o Elaboració d’un programa de seguiment de seqüeles correlacionat amb el mapa 

dinàmic i el seguiment per HCC (història clínica compartida). 
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Indicadors 

o Evolució anual de les víctimes mortals d’accidents de trànsit 

o Evolució anual del nombre de motoristes morts i ferits greus 

o Nombre de km de xarxa coberts pel control de velocitat per trams 

o Nombre de radars fixos per milió d’habitants 

o Evolució del temps d’arribada a l’hospital del Codi PPT en prioritat 0 i 1 

 

OBJECTIU 

Avançar cap a un comandament integral de les 

urgències i emergències sanitàries 

o Desenvolupament d’un pla integral de coordinació de les urgències i emergències en 

funció de patologia mèdica. Coordinació codis: Ictus, IAM, Sèpsia...  

o Desenvolupament d’un pla integral de coordinació de les urgències i emergències en 

funció de l’accidentabilitat.  

o Elaboració de protocols de coordinació en accidents laborals, de trànsit, esportius, 

de muntanya, de grans aglomeracions.   

o Desenvolupament d’un pla integral de coordinació de les urgències i emergències en 

cas de múltiples víctimes territorialitzant la resposta. 

o Col·laboració en l’actualització de l’aspecte sanitari dels plans d’emergència 

d’institucions o infraestructures crítiques. 

o Millora dels protocols sanitaris d’actuació en urgències i emergències en cas de: 

inundacions, incendis forestals, incendis urbans, incendis industrials, catàstrofes 

químiques, nuclears i biològiques, així com atemptats terroristes. 

 

Indicadors 

o Evolució anual de l’activitat realitzada en malalties temps dependents (Codi IAM, Codi ICTUS, 

Codi PPT, Codi Sèpsia). 

o Nombre de Plans d’Actuació en Incidents en Múltiples Víctimes per Regions Sanitàries. 
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Justícia  

Des del Govern de Catalunya entenem la justícia com una eina per assolir la cohesió 

social i per tenir seguretat jurídica. Per això, en la societat democràtica i socialment justa 

que volem, reconeixem la justícia com un servei públic essencial que cal protegir i 

reforçar.  

En aquest sentit, continuarem treballant perquè l’Administració de justícia a Catalunya 

sigui un servei modern, transparent, de proximitat, amb visió feminista i basat en el 

principi de sostenibilitat del sistema. Treballarem perquè s’hi garanteixi el dret a la tutela 

judicial efectiva a tota la ciutadania i perquè no posi entrebancs al creixement econòmic 

del nostre país. Per aconseguir-ho, potenciarem les noves tecnologies i la digitalització 

del sistema judicial. També promourem decididament l’ús dels mitjans alternatius de 

resolució de conflictes, amb la intenció d’optimitzar els recursos del sistema judicial. 

Per una altra banda, avançarem en una atenció integral a les víctimes, amb la 

implementació de criteris professionals i ètics que tinguin en compte la diversitat de 

gènere, cultural i social.  

En l’àmbit de l’execució penal, amb la col·laboració d’institucions, administracions i 

xarxes de serveis que ja hi treballen, prioritzarem les mesures que enforteixin la 

perspectiva educativa i comunitària en els serveis a menors i joves, així com les 

actuacions que incrementin la capacitat transformadora del model d’execució penal 

català amb adults. Per fer-ho possible, la seguretat, la reducció de la reincidència i el 

reforç de la reinserció social continuaran sent els eixos vertebradors d’aquest model 

d’èxit. 

Pel que fa al dret civil i les entitats jurídiques de Catalunya, en reforçarem el valor, ja que 

són elements definidors de la nostra història col·lectiva i de la nostra identitat. El Centre 

d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada continuarà sent l’instrument de reflexió i 

debat des d’on es bastiran ponts de diàleg i cooperació, mentre que el Centre 

d’Iniciatives per a la Reinserció continuarà aproximant la vida de l’intern a la realitat de la 

nostra societat mitjançant la formació ocupacional i la reinserció laboral. 
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Objectius 
o Oferir un servei d’administració de justícia modern basat en la sostenibilitat del 

sistema i la cohesió social. 

o Millorar el model d’execució penal català amb perspectiva educativa i 

comunitària i de reinserció a la societat. 

o Reforçar el valor del dret civil català, de les entitats jurídiques catalanes i dels 

sistemes de resolució alternativa de conflictes. 

o Garantir el dret d’opció lingüística de la ciutadania en l’àmbit de la justicia. 

 

 

OBJECTIU 

Oferir un servei d’administració de justícia modern 

basat en la sostenibilitat del sistema i la cohesió 

social 

o Aplicació d'una justícia gratuïta eficient i de qualitat per garantir la tutela judicial 

efectiva. 

o Anàlisi de l’ús i accés al servei d’assistència jurídica gratuïta (AJG). 

o Recull de mesures per garantir la tutela judicial efectiva. 

o Implantació del mòdul informàtic de gestió econòmica del servei d'AJG. 

o Implementació de l’expedient electrònic en AJG. 

o Intensificació del procés d’implementació de l’expedient judicial electrònic com a 

eina de transformació sostenible de l’Administració de justícia. 

o Consolidació i desplegament eficient i progressiu del model organitzatiu d’oficina 

judicial.  

o Implementació d’òrgans judicials de nova creació.  

o Instància a les administracions competents per equiparar la ràtio de jutges i 

magistrats per habitant a Catalunya amb la mitjana de l’Estat i modificar la 

demarcació i planta judicial d’acord amb la realitat de Catalunya.  

o Millora dels equipaments judicials.  



 

 

126 

 

o Inversió en obres de millora, seguretat i accessibilitat dels equipaments judicials. 

o Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions i equipaments judicials. 

o Consolidació del sistema integral d’atenció a la víctima. 

o Desenvolupament del mòdul d’atenció a la víctima del Sistema d’Informació 

d’Execució Penal. 

o Reorganització dels recursos humans vinculats al nou model d’atenció a la víctima 

(Oficina d’Atenció a la Víctima i Equips d’assessoraments tècnics penals)  

o Impuls de les videoconferències amb les víctimes en espais amigables i amb garantia a 

la intimitat per evitar la revictimització en els processos judicials. 

o Reforç dels jutjats de pau amb activitats de foment i difusió com una eina de proximitat 

de la justícia al ciutadà. 

o Recuperació de l’Observatori Català de la Justícia, com a eina d’anàlisi, reflexió i 

participació entre l’àmbit judicial i les institucions públiques. 

o Gestió eficient dels efectes judicials i arxius. 

o Reducció del percentatge d’interinatge i regularització del sistema retributiu del personal 

de l’Administració de justícia. 

Indicadors 

o Despesa en Administració de justícia per habitant 

o Taxa de congestió de la justícia 

o Taxa de resolució de la justícia 

o Taxa de pendència de la justícia 

o Despesa en assistència jurídica gratuïta per habitant 

 

 

OBJECTIU 

Millorar el model d’execució penal català amb 

perspectiva educativa i comunitària i de reinserció 

a la societat  

o Desenvolupament del Pla estratègic d’execució penal d’adults.  

o Elaboració del Pla estratègic d’execució penal de menors i joves. 
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o Elaboració del Programa marc d’intervenció amb la radicalització i l’extremisme 

violent.  

o Ampliació i millora de la qualitat dels programes de tractament i de l’atenció 

especialitzada individualitzada amb l’objectiu d’incrementar l’índex de reinserció.  

o Ampliació de l’oferta cultural i educativa a les presons.   

o Implementació de programes formatius amb perspectiva feminista i de prevenció de 

qualsevol tipus de discriminació. 

o Desenvolupament del Model de participació i convivència a tots els centres 

d’execució penal.   

o Desenvolupament d’un sistema penitenciari intel·ligent amb un ús eficient de la 

tecnologia aplicada a persones i edificis.  

o Definició del Pla de sostenibilitat dels centres penitenciaris. 

o Elaboració d’un Pla de transició de la presó a la comunitat, i accions que incloguin la 

inclusió a la comunitat de persones joves i adultes que han acabat el compliment de 

mesures penals. 

o Desenvolupament i consolidació del model d’execució de mesures penals 

alternatives. 

o Posada en valor de la formació i el treball de les persones sotmeses a mesura judicial 

com a eines fonamentals per a la reinserció social. 

o Impuls per a la construcció dels nous centres penitenciaris a Barcelona i a 

Tarragona: 

o Projecte d’obra del Centre obert de Barcelona. 

o Projecte d’obra del Centre obert de Tarragona. 

o Treballs inicials dels projectes del Centre de dones i preventius de Barcelona  

o Impuls per a la millora dels equipaments penitenciaris existents: 

o Projecte de reforma i manteniment del centre de Quatre Camins 

o Disseny i execució del Pla d’inversions dels centres de Brians 1, Quatre Camins, 

Ponent, Dones i Brians 2. 

 

Indicadors 

o Població adulta en execució penal (persones en execució penitenciària i en mesures penals 

alternatives) 
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o Percentatge de població interna en règim obert 

o Percentatge de població en llibertat condicional 

o Percentatge de població penitenciària activa ocupada 

o Taxa menors infractors (per cada 1.000 habitants 14-17 anys) 

 

 

OBJECTIU 

Reforçar el valor del dret civil català, de les entitats 

jurídiques catalanes i dels sistemes de resolució 

alternativa de conflictes  

o Elaboració de la Llei de compleció del llibre 6è del Codi civil de Catalunya, relatiu a 

les obligacions i els contractes. 

o Elaboració de la Llei d’harmonització del Codi civil de Catalunya per donar unitat i 

coherència interna a tot el Codi civil.  

o Elaboració de la Llei sobre l’obligatorietat de la sessió informativa de mediació en 

determinats processos familiars com a mecanisme per desjudicialitzar aquest tipus de 

conflictes.  

o Modificació de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella, per 

ajustar-la a la nova realitat social i legislativa.   

o Suport a les entitats jurídiques per facilitar la seva adaptació al canvi del seu marc 

regulador. 

o Desenvolupament de nous mitjans de gestió i resolució de conflictes i ampliació a nous 

àmbits.  

 

Indicadors 

o Nombre d’accions formatives en matèria de mediació 

o Nombre de parelles estables inscrites en el Registre 

o Nombre de col·legis professionals inscrits 

o  Nombre d’associacions i fundacions inscrites 
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OBJECTIU 

Garantir el dret d’opció lingüística de la ciutadania 

en l’àmbit de la justícia  

o Implementació del Programa d’ús del català en el lloc de treball a l’Administració de 

justícia.  

o Adequació dels sistemes informàtics per facilitar l'ús del català en l’àmbit de la justícia i 

avaluar-ne el procés de normalització.  

o Signatura d’un nou conveni amb el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) per al 

foment de l’ús del català.  

 

Indicadors 

o Percentatge de documents judicials en català 

o Nombre de documents judicials en català 

o Nombre d’inscrits al Programa d’ús del català  

o Nombre d’interins que superen el Programa d’ús del català 
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Acció exterior  

Catalunya ha de ser present al món. En un context de creixent complexitat geopolítica i 

davant els enormes reptes globals compartits pel conjunt de la comunitat internacional, 

Catalunya serà present en els fòrums internacionals com a agent de pau i solidaritat per 

participar col·lectivament i activament en la formulació de propostes i la cerca de 

solucions.  

Per fer-ho possible, des del Govern treballarem per garantir-hi la nostra presència, el 

nostre reconeixement i la nostra influència, tot reforçant els lligams de confiança i de 

col·laboració amb els països del nostre entorn més proper i establint-ne de nous a 

indrets on fins ara no hem estat presents. Això ens servirà, també, per seguir desplegant 

els vincles amb la comunitat catalana a l’exterior i per poder participar i incidir de forma 

més activa i eficaç en els debats sobre els grans reptes globals.  

Volem ser al món, però hem de tenir present que Europa és el nostre espai natural i, per 

tant, volem ser responsables actius del seu esdevenir. Si bé és cert que voldríem tenir 

més capacitat de participació en la presa de decisions de les institucions de la Unió 

Europea, hem d’aprofitar, al màxim, l’espai que tenim per fer evident i tangible la relació 

de pertinença i de responsabilitat de Catalunya envers Europa. I ho farem esmerçant 

esforços per aconseguir que la nostra llengua s’usi en les institucions europees. 

D’altra banda, mantindrem el compromís amb la cooperació catalana per transformar les 

desigualtats i promoure el desenvolupament humà sostenible, la defensa dels drets 

humans, la pau i la seguretat al món.  

El Govern, igual que en l’anterior legislatura, se sent interpel·lat per l’Agenda 2030 de 

les Nacions Unides i l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible que 

aquesta planteja. Continuarem treballant per a la seva implementació a casa nostra, 

mitjançant l’aprovació d’un Pla que doni resposta als reptes que ens afecten més 

directament, com són el creixement econòmic, la inclusió social o la protecció del medi 

ambient.  
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Finalment, la nostra llengua i la nostra cultura han estat unes grans ambaixadores de 

Catalunya al món. Per això, fomentarem el seu estudi en l'àmbit acadèmic i donarem 

suport a la traducció d’obres de literatura i pensament escrites en català. Així mateix, 

continuarem promovent que les arts visuals, l’arquitectura i el disseny, les arts 

escèniques, la música i el cinema es projectin a l’exterior i, alhora, siguin canals 

d’intercanvi que aportin enriquiment cultural a la nostra societat. 

 

 

Objectius 
o Reforçar la presència de Catalunya al món tot contribuint a la resolució dels 

reptes globals. 

o Fer de Catalunya un actor solvent i reconegut a l’Europa unida en la diversitat. 

o Aportar capacitats en l’àmbit internacional per contribuir al desenvolupament 

sostenible, la defensa dels drets humans i la pau. 

o Donar suport a la cultura i la llengua com a trets diferencials de Catalunya al 

món. 
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OBJECTIU 

Reforçar la presència de Catalunya al món tot 

contribuint a la resolució dels reptes globals 

o Expansió de la presència institucional a l’exterior mitjançant l’obertura progressiva de 

delegacions del Govern a l’exterior i altres figures de representació del Govern a 

l’exterior en tres fases: d’urgència, de consolidació i d’expansió.  

o Manteniment del suport i la implicació del Patronat Catalunya Món-Diplocat. 

o Consolidació i ampliació d’aliances amb actors internacionals.  

o Disseny i aprovació d’estratègies d’acció internacional per àmbits geogràfics. 

o Estratègia Mediterrània. 

o Pla Àfrica.  

o Pla Àsia.  

o Increment de la contribució catalana en organismes internacionals i multilaterals. 

o Enfortiment dels vincles amb el cos diplomàtic i consular present a Catalunya i 

Espanya.  

o Presència, reconeixement i influència en fòrums internacionals sobre polítiques de 

participació ciutadana, transparència, dades obertes i bon govern. 

o Creació d’espais de difusió de l’acció exterior per acostar l’acció exterior a la 

ciutadania que viu a Catalunya o a l’exterior. 

o Participació i suport a l’organització a Catalunya d’esdeveniments esportius 

internacionals. 

o Suport al “projecte olímpic d’hivern”. 

o Aplicació a Catalunya dels objectius globals de desenvolupament sostenible de les 

Nacions Unides: Agenda 2030. 

o Participació en l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de l’Acord nacional 

per a l’Agenda 2030. 

o Aprovació i execució del pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030. 
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Indicadors 

o Nombre d’acords amb organismes internacionals signats 

o Nombre de reunions i actes amb representants diplomàtics i consulars 

o Nombre de competicions internacionals organitzades a Catalunya 

 

 

OBJECTIU  

Fer de Catalunya un actor solvent i reconegut a 

l’Europa unida en la diversitat 

o Recuperació de la presència institucional del Govern de Catalunya a Europa. 

o Aprovació i desplegament del Pla Europa per a l’impuls, coordinació i promoció de la 

posició del Govern a l’entorn dels grans debats i iniciatives actuals de la Unió Europea 

amb caràcter transversal. 

o Impuls, participació i posicionament sobre l’evolució constitucional europea. 

o Impuls de la participació de les entitats en espais i polítiques europees. 

o Desplegament i consolidació de mecanismes de participació de la Generalitat a les 

institucions de la Unió Europea. 

o Consolidació i ampliació d’aliances amb regions i xarxes europees i cooperació 

transfronterera. 

 

Indicadors 

o Nombre d’informes de posicionament de la Generalitat de Catalunya en els principals debats de 

la UE 

o Nombre d’espais de participació de Catalunya a la Unió Europea 
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OBJECTIU 

Aportar capacitats en l’àmbit internacional per 

contribuir al desenvolupament sostenible, la 

defensa dels drets humans i la pau 

o Elaboració del Pla director de cooperació per al desenvolupament 2019-2022, 

d’acord amb l’Agenda 2030. 

o Impuls del sector català de la cooperació al desenvolupament a escala internacional.  

o Establiment d’acords institucionals amb socis de la cooperació al desenvolupament 

catalana i d’altres països. 

o Increment d’instruments de recerca, innovació i eficàcia per millorar la gestió en 

matèria de desenvolupament. 

o Harmonització de les cooperacions públiques catalanes per incrementar l’eficiència 

dels recursos. 

o Promoció i defensa a nivell internacional dels drets civils i polítics. 

 

Indicadors 

o Nombre de persones de la Generalitat desplaçades en assistència tècnica per contribuir al 

desenvolupament sostenible en l’àmbit de la cooperació 

o Recursos destinats a cooperació al desenvolupament 

o Nombre d’acords endegats i/o signats 

 

 

 

OBJECTIU  

Donar suport a la cultura i la llengua com a trets 

diferencials de Catalunya al món 

o Consolidació de l’Institut Ramon Llull com a instrument fonamental de projecció 

exterior de la llengua i la cultura catalanes. 

o Ampliació dels objectius i camps d’actuació en la promoció exterior de la llengua, la 

literatura i el pensament en llengua catalana per consolidar-la com a novena llengua 

d’Europa. 
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o Impuls dels intercanvis culturals amb l’exterior per projectar la nostra cultura al món 

ampliant la presència de la cultura catalana en les diferents fires i esdeveniments 

internacionals. 

o Establiment d’instruments de cooperació amb altres països de l’entorn i/o amb afinitat 

cultural per al desenvolupament de projectes culturals.  

o Participació en plataformes digitals internacionals per permetre l’accés global dels 

recursos culturals. 

o Foment de la digitalització de les accions culturals com a instrument per a la seva 

internacionalització. 

o Impuls d’un programa d’actuació transversal d’acció exterior entre els diversos 

agents del sector públic, ICEC, Institut Ramon Llull i ACCIÓ, per fer més productiva la 

internacionalització de la cultura. 

 

Indicadors 

o Nombre d’accions d’internacionalització als mercats de destí 

o Nombre de convenis signats per l’Institut Ramon Llull 

o Assistència a fires, festivals i mercats internacionals dels àmbits de les arts i la cultura 
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Economia catalana internacionalitzada  

En els darrers anys, Catalunya s’ha enfortit gràcies a la internacionalització que han dut 

a terme les empreses catalanes. En un món globalitzat, que proveeix més oportunitats 

per a les economies obertes com la nostra, la internacionalització és fonamental per 

encarar amb èxit els nous reptes globals. En aquest sentit, quan fem referència a 

internacionalització, parlem, evidentment, d’exportació, però també ho fem de vendes a 

l’exterior, d’atracció d’inversions, d’inversió a l’exterior o d’internacionalització de la 

innovació.  

Per abordar tots aquests conceptes, des del Govern implementarem polítiques que 

permetin mantenir i consolidar els bons resultats obtinguts per Catalunya en aquest 

àmbit. Les actuacions aniran encaminades a reforçar la Xarxa d’Oficines Exteriors de 

Comerç i Inversions i a atreure inversió estrangera creadora d’ocupació. També 

impulsarem l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització i l’Oficina Tècnica de 

Contractació Pública Internacional. Tot això, conjuntament amb programes d’iniciació, 

expansió i consolidació dels projectes d’internacionalització de les nostres empreses i 

els nostres sectors productius, en el qual destaca, per la seva importància, el sector 

agroalimentari amb el nou Pla estratègic de Prodeca 2019-2021.  

 

Objectius 
o Consolidar la internacionalització de l’empresa catalana. 

o Fomentar l’atracció d’inversions estrangeres. 

o Potenciar la sobirania econòmica buscant fonts de finançament alternatives als 

mercats internacionals. 
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OBJECTIU  

Consolidar la internacionalització de l’empresa 

catalana 

o Potenciació de l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització, com a eina 

de suport a les pimes per superar els obstacles en els processos de sortida a l’exterior. 

o Potenciació de l’Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional, com a eina 

de suport a les empreses per accedir al negoci de la compra pública internacional. 

o Potenciació de les missions internacionals en aquells mercats de potencial 

creixement per al teixit empresarial català. 

o Reforç de l’activitat de les oficines exteriors de comerç i inversions. 

o Ajuts a empreses que iniciïn l’exportació amb programes de mestratge des d’ACCIÓ i 

PRODECA. 

o Impuls d’un pla d’internacionalització del sector agroalimentari. 

o Aprovació del nou Pla estratègic de Prodeca 2019-2021. 

 

Indicadors 

o Volum i import anual de les exportacions 

o Inversió estrangera a Catalunya i inversió catalana a l’estranger 

o Nombre d’empreses catalanes exportadores regulars 

 

 

OBJECTIU  

Fomentar l’atracció d’inversions estrangeres 

o Avaluació del desenvolupament d’un programa de residència digital per impulsar la 

creació i gestió d’empreses globals. 

o Creació d’un certificat de residència digital per a empreses de tot el món que 

desitgin operar en territori català (e-residència). 

o Creació del registre d’inversió estrangera a Catalunya i d’inversió catalana a 

l’estranger. 

o Augment de l’atracció d’inversions estrangeres, donant suport a les principals línies 

d’ajuts. 
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o Alt impacte (atracció d’inversions tecnològiques estrangeres). 

o Acreditació d’agents de suport a la internacionalització.  

o Cupons a la internacionalització. 

 

Indicadors 

o Nombre d’altes de residència digitals 

o Nombre d’empreses donades d’alta al Registre d’empreses virtuals 

o Nombre de projectes d’inversió estrangera gestionats per la Generalitat 

o Volum d’inversió estrangera a Catalunya 

 

OBJECTIU  

Potenciar la sobirania econòmica buscant fonts 

de finançament alternatives als mercats 

internacionals 

o Consolidació de la bona imatge de l’economia i les finances públiques catalanes als 

mercats internacionals.  

o Organització de road shows que permetin la col·locació de deute als mercats 

internacionals.  

 

Indicadors 

o Nombre de road shows organitzats 
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