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El Govern aprova l’estratègia dels propers 10 anys per 
consolidar la transformació del model industrial de 
Catalunya 

 
• Aprova el Pla de Política Industrial de Catalunya 2010-2020, que 

fixa entre els seus objectius l’augment de la productivitat, de la 
despesa en R+D sobre el PIB, del número de patents per milió 
d’habitants i de la quota d’exportació mundial 

 
• Aquest pla director és el primer de l’Estat que estén el seu àmbit 

d’actuació al sector integrat de manufactura i serveis a la 
producció, conegut com a Nova Indústria 

 
• El pla fixa com a objectiu estratègic que aquesta Nova Indústria 

representi el 59,2% sobre el VAB l’any 2015, gairebé un punt més 
que l’any 2007  

 
• El Pla preveu que el pressupost anual de la Generalitat per 

aquesta finalitat sigui de 3.000 milions anuals de mitjana el període 
2011-2015 i 4.000 milions el període 2016-2020 

 
El Govern ha aprovat avui el Pla de Política Industrial de Catalunya 2010-2020 
(PPIC), que fixa el full de ruta dels propers deu anys per consolidar la 
transformació del model industrial català. El Pla, que emana de la Llei de 
Política Industrial, recull les directrius que han de guiar la política industrial i de 
foment empresarial a Catalunya. També és un dels 30 compromisos per a 
l’ocupació, el teixit econòmic i els desenvolupament social de Catalunya, i es 
complementa amb el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació. 
 
En línia amb el que disposa la Llei de política industrial, l’àmbit d’aplicació 
d’aquest Pla és el del sector integrat de manufactura i serveis a la producció, 
que és el sector central de l’economia catalana, amb un pes l’any 2007 (darrer 
any amb dades disponibles) del 58,4% sobre el VAB. Atesa la importància 
d’aquest sector integrat, el document planteja com un dels objectius 
estratègics principals que aquest percentatge sigui del 59,2 l’any 2015. El 
segon és l’augment de la productivitat en termes de PIB per ocupat: dos punts 
d’augment d’avui fins el 2015. 
 
Aquests dos objectius principals s’acompanyen de tres que són fonamentals 
per assolir els dos principals. Així, la despesa en R+D sobre el PIB ha de 
passar de l’1,61% l’any 2008 al 2,75% l’any 2015; la sol·licitud de patents 
europees per milió d’habitants han de passar de 54,3 l’any 2006 a 170 l’any 
2015; i la quota d’exportació mundial de Catalunya ha de créixer del 0,39% 
actual al 0,43% l’any 2015. 
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS PLA POLITICA INDUSTRIAL 2020        

 darrera dada objectiu
 any   2015

Pes indústria + serveis producció (sense finances) (%VAB) 2007 58,4 59,2
Productivitat (UE27=100) 2009 127 129
Despesa en R+D sobre el PIB (%) 2008 1,61 2,75
Sol·licituds patents europees per milió hab. 2006 54,3 170
Quota exportació mundial (%) 2009 0,39 0,43
  

 
El Pla ha estat elaborat per la Secretaria d’Indústria i Empresa i ha comptat 
amb la participació dels agents econòmics i socials, així com dels 
Departaments de la Generalitat amb competències sectorials vinculades amb 
la indústria, en el marc del Consell de Política Industrial de Catalunya. A més, 
un grup d’experts i directius catalans que ocupen llocs d’alta responsabilitat en 
multinacionals estrangeres també n’han fet d’aportacions. El resultat és un Pla 
integral que ha de contribuir en el procés de transició de Catalunya cap a una 
economia del coneixement fins a esdevenir un referent europeu i mundial, 
especialment en l’àmbit de la Mediterrània. 
 
El PPIC 2010-2020 s’alinea amb la revisió de la revisió de l’Estratègia de 
Lisboa (Estratègia Europa 2020) i amb el Plan Integral de Política Industrial 
2020 que elabora el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, al qual el Govern 
de la Generalitat va fer les seves aportacions i que s’aprovarà a finals de 
2010.  
 
Marc pressupostari 
 
Per a la seva aplicació, el Pla preveu un pressupost mitjà anual de 2.992,6 
milions d’euros per al període 2011-2015 i de 4.007 milions d’euros per al 
període 2016-2020, xifra que suposa uns increments anuals acumulatius del 
4,4% i del 7,1% respectivament. S’agrega el total de despesa corrent, de la 
inversió i de les operacions financeres de la Generalitat en l’àmbit de la 
Política Industrial.  
 
El pressupost que el Govern de la Generalitat dedica a política industrial 
actualment representa el 7,8% del total del pressupost consolidat (2.630 
milions d’euros l’any 2010), mentre que, amb les previsions del Pla, aquest 
pes passaria a ser del 10% l’any 2020.  
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Taula 1 Marc pressupostari * del Pla de Política Industrial 2020 per partides 
Milions d’euros corrents i taxa anual acumulativa mitjana del període en % 

 
Pressupost

Distribució per Eixos 2010 2011-15 2016-2020 2011-15 2016-2020
Innovació Eix1 368,8 491,2 940,2 9,7% 16,2%
Internacionalització Eix2 40,2 54,2 104,5 10,1% 16,2%
Estructura Eix3 i Eix 5 1.059,5 1.182,9 1.440,9 3,7% 4,2%
Entorn i factors Eix4 1.162,4 1.264,3 1.521,5 2,8% 4,4%

TOTAL POLITICA INDUSTRIAL 2.630,8 2.992,6 4.007,0 4,4% 7,1%

Distribució per tipologia de despesa
Despeses no financeres a finançar amb càrrec a recursos generals 1.417,6 1.456,5 1.739,7 1,4% 4,9%
Resta de despeses i variació d'actius f inancers 1.213,2 1.536,1 2.267,3 7,5% 8,9%

TOTAL POLITICA INDUSTRIAL 2.630,8 2.992,6 4.007,0 4,4% 7,1%

Despesa mitana anual Taxa anual acumulativa

 
* El càlcul d’aquest pressupost s’ha elaborat tenint el compte un escenari base en el qual la despesa consolidada de la Generalitat 
de Catalunya (sense interessos del deute) incrementa de mitjana un 1,4% entre el 2011 i el 2015 i un 4,9% entre el 2016 i el 2020 i 
que el total de despesa en programes vinculats a actuacions de política industrial ha de passar del 7,8% al 9% entre el 2010 i el 
2015 i assolir el 10% del total del pressupost consolidat de la Generalitat (sense interessos) el 2020.  
 Font: Elaboració pròpia a partir dels escenaris realitzats per la DG de Pressupostos del Departament d’Economia i Finances 
 
 
Per partides pressupostàries, s’aprova un increment especialment intens 
(proper al 10% anual acumulatiu) durant tot el període 2011-2020 dels 
programes inclosos en el eixos d’innovació (Eix 1) i d’internacionalització (Eix 
2) en línia amb els plantejaments del PNRI i els del PRI 2010-2013. Mentre 
que els pressupostos dels programes inclosos en els Eixos 3, 4 i 5 
augmentarien  d’un 3,7% i un 2,8% en taxa anual acumulativa durant el 
període 2011-2015 respectivament, i situarien el ritme de creixement en el 
4,2% i el 4,4%, pràcticament com la mitjana del conjunt del pressupost de la 
Generalitat  per al període 2016-2020. 
 
Estructura del marc pressupostari del Pla de Política Industrial. 2010, 
2015 i 2020  
% sobre de la despesa de cada eix sobre el total anual 
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Aquesta dinàmica dels diferents eixos implicarà canvis en l’estructura del marc 
pressupostari de les actuacions integrades de política industrial durant la 
propera dècada. Així, les partides d’innovació i d’internacionalització que 
actualment representen, de forma agregada, el 15,5% del total (14% i 1,5%, 
respectivament) el 2015, representaran el 20% (18 i 2%, respectivament) fins 
a arribar al 30% el 2020 (27% i 3%, respectivament).  
 
Eixos prioritaris d’actuació 
 
El Pla de Política Industrial 2010-2020 estableix 75 directrius d’actuació, 
agrupades en 5 eixos vertebradors que concreten l’estratègia integral de 
Política Industrial a Catalunya : 
 
De les 75 directrius que conté el Pla n’hi ha 5 de prioritàries, una per cadascun 
dels eixos, i que són les següents: 
 
EIX 1.- Innovació: Incentivació de nous projectes (i no la subvenció a 
projectes que es farien igualment) que tinguin gran massa crítica i impacte en 
l’entorn (creació de llocs de treball d’alta tecnologia i contractació o 
participació de PIMES i centres tecnològics). Només així es pot fer el salt 
qualitatiu que Catalunya necessita en aquest camp. Un grup selectiu de 
projectes nous i grans per any arrossegaria el conjunt del sector industrial a 
incrementar la innovació. 
 
EIX 2.- Internacionalització: Increment del nombre de multinacionals 
catalanes i de la seva dimensió. Les inversions productives a l’estranger són 
la principal estratègia d’adaptació al canvi de model industrial internacional ja 
que permeten augmentar el nombre d’empreses autòctones amb capacitat de 
controlar una cadena de valor d’àmbit mundial. 
 
EIX 3.- Estructura empresarial: Augment de la massa crítica empresarial 
quan sigui necessari, mitjançant la cooperació o per mitjà d’un increment de la 
dimensió, per tal d’assolir fites altes en els camps de la innovació i de la 
internacionalització. Aquest tipus d’iniciatives basades en finançament a 
l’empresa han de ser una prioritat si es vol competir eficaçment en el mercat 
global. 
 
EIX 4.- Entorn, sostenibilitat i factors de producció: Proveïment d’un 
entorn adequat per a què les empreses siguin més productives, competitives i 
sostenibles. Per assolir això, els elements essencials són  millorar la qualitat 
de l’estoc de capital humà, com a condició sine qua non per guiar la indústria, i 
l’economia, catalanes en la seva transició cap a l’economia del coneixement, 
reduir les externalitats negatives que l’activitat industrial generi sobre el medi 
ambient i al mateix temps la regulació administrativa i millorar la dotació de sòl 
industrial i el sostre per a activitats econòmiques el nivell d’infraestructures de 
transport de mercaderies i persones i els subministraments d’energia, d’aigua i 
de telecomunicacions. 
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EIX 5.- Política de clústers: Facilitació del canvi estratègic. El canvi de model 
industrial internacional fa que calgui donar suport a les empreses catalanes 
que vulguin sortir de models de negoci obsolets i penetrar en activitats amb 
capacitat de creixement, sigui en el sector en el qual operen o en altres. 
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El Govern destina 29’5 milions d’euros al programa 
“Noves Cases per a Nous Oficis”  
 

• L’objectiu és contribuir a inserir laboralment 2.500 joves menors 
de 25 anys sense Educació Secundària Obligatòria 

 
• Es faran accions formatives de 12 mesos en àmbits com la gestió 

del medi ambient, les energies alternatives i les noves tecnologies 
 
El Govern ha aprovat la convocatòria de subvencions a les entitats locals per 
a la realització de projectes del nou programa “Noves Cases per a Nous 
Oficis”, que té com a objectiu aconseguir una major inserció laboral de 
persones menors de 25 anys sense Educació Secundària Obligatòria en 
sectors que generin ocupació, o  bé assolir el seu retorn al sistema educatiu. 
El Programa, que compta amb un pressupost de 29,5 milions d’euros, 
s’adreça a 2.500 joves. 
 
El programa “Noves Cases per a Nous Oficis”, impulsat pel Govern, mitjançant 
el Servei d’Ocupació de Catalunya, s’ha dissenyat per adequar les noves 
necessitats ocupacionals derivades de la transformació del mercat de treball i 
garantir la eficàcia de la formació i de les pràctiques professionals dels joves. 
 
Amb la intenció d’incentivar el pas de la persona jove beneficiària al mercat de 
treball, les “Noves Cases per a Nous Oficis” oferiran accions formatives de 12 
mesos (6 de formació i 6 de contracte per a la formació) en sectors, o bé 
tradicionals, o bé emergents, que generin ocupació. En són exemples la gestió 
del medi ambient, de l’aigua, de residus i d’energies alternatives; la formació 
en noves tecnologies i xarxes telemàtiques; els serveis a la infància i joventut; 
els serveis a persones de la tercera edat i dependents; i les instal·lacions 
elèctriques i de climatització, entre d’altres. 
 
Queden expressament exclosos dels projectes de “Les Noves Cases per a 
Nous Oficis” els aprenentatges d’oficis relacionats amb el sector de la 
construcció, tret que estiguin vinculats amb el sector de la rehabilitació 
d’habitatges socials, d’edificis i equipaments de titularitat o d’ús públic. 
 
Les entitats locals seran les encarregades d’executar els programes, que 
posaran èmfasi en la formació en habilitats bàsiques i competències clau; 
equilibraran el nombre de dones i homes en les accions; i ajudaran a 
augmentar els índexs d’inserció laboral. 
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El Govern destina més de 25 milions d’euros per 
promoure ocupació a Barcelona 
 

• Signarà un conveni amb l’Ajuntament mitjançant el qual es 
contractarà, assessorarà i orientarà 72.000 persones en atur i es 
desenvoluparà el teixit econòmic per promoure ocupació 

 
• També s’impulsaran programes de promoció econòmica i 

desenvolupament local que generaran ocupació 
 
El Govern ha aprovat avui signar un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona, 
mitjançant el qual se li atorguen més de 25 milions d’euros, perquè porti a 
terme un pla de desplegament de projectes i accions per a la contractació, 
assessorament i orientació professional de 72.000 persones en situació d’atur. 
També desenvoluparà programes de promoció econòmica, desenvolupament 
local i prospecció empresarial que ajudin a fomentar l’ocupació.  
 
El conveni segueix les línies estratègiques marcades pel Govern en l’àmbit de 
l’ocupació: 
 

- Millora de l’ocupabilitat de les persones amb dificultats especials per 
trobar una feina i aconseguir una inserció de qualitat al mercat de 
treball. 

 
- Assessorament i orientació professional a les persones que necessiten 

un acompanyament intensiu i amb especial incidència en les situacions 
d’atur de llarga durada. 

 
- Desenvolupament econòmic territorial amb la finalitat de crear ocupació 

i donar suport a les petites i mitjanes empreses locals. 
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El Govern inverteix més de 7,5 milions d’euros per 
millorar el sanejament de sis comarques  
 

• 17 municipis de les comarques del Ripollès, el Baix Empordà, el 
Segrià, els dos Pallars i la Val d’Aran es beneficiaran d’aquesta 
inversió 

 
El Govern ha impulsat avui la millora del sanejament a sis comarques 
(Ripollès, Baix Empordà, Segrià, els dos Pallars i Val d’Aran) mitjançant una 
inversió superior als 7,5 milions d’euros. L’aprovació d’aquest acord, que 
millorarà la depuració de les aigües de disset municipis, farà possible iniciar el 
desenvolupament de deu projectes de sanejament i començar la recerca de 
terrenys per iniciar les obres.  
 
A la comarca del Ripollès es millorarà el sanejament dels municipis de 
Camprodon i Vallfogona de Ripollès. En la primera d’aquestes localitats es 
construirà una depuradora al nucli de Font-Rubí, que tindrà una capacitat de 
168,2 m3/dia i que suposarà una inversió propera als 634.000 euros. Pel que 
fa a l’actuació de Vallfogona de Ripollès, es construirà una depuradora amb 
capacitat per tractar 74 m3/dia i els corresponents col·lectors en alta per 
recollir les aigües residuals del municipi i traslladar-los cap a la depuradora. La 
inversió prevista per aquesta actuació és de prop de 556.000 euros.  
 
Al Baix Empordà, es millorarà el sanejament mitjançant dues actuacions. La 
primera obra beneficiarà els municipis de Colomers, Jafre, Verges, Albons, 
Bellcaire i la Tallada d'Empordà i Tor i consistirà en la instal·lació de 15.6 
quilòmetres de col·lectors en alta i 6 estacions de bombament, que permetran 
connectar el sanejament d’aquestes localitats a la depuradora existent de 
l'Escala. Les obres, amb un pressupost superior als 2,5 milions d’euros, 
tindran una durada de 8 mesos a comptar des de l'inici dels treballs.   
 
La segona actuació que es desenvoluparà a la comarca empordanesa és la 
construcció de la depuradora de Peratallada, dins el terme municipal de 
Forallac. La instal·lació tindrà capacitat per tractar un cabal de 160 m3/dia i 
suposarà una inversió superior als 717.600 euros.  
 
Sanejament a les comarques de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran 
 
El Govern ha aprovat avui la millora del sanejament al Segrià, els dos Pallars i 
a la Val d’Aran. En total s’invertiran més de 3 milions d’euros per millorar la 
depuració de les aigües residuals en aquestes quatre comarques.  
 
Al Segrià, es construirà una depuradora a Artesa de Lleida que millorarà la 
depuració de les aigües residuals d’aquest municipi i també de Puigverd de 
Lleida. La instal·lació, amb un pressupost de més d’1,2 milions d’euros, tindrà 
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capacitat per tractar un cabal diari de 725 m3. També es construirà una xarxa 
de col·lectors amb una longitud de 3.240 metres.  
 
La resta d’actuacions compten totes elles amb finançament del Fons de 
Cohesió de la Unió Europea. A les comarques dels dos Pallars, es construirà 
la depuradora de Senterada i els col·lectors en alta de la Vall de Cardós.  
 
El primer projecte consistirà en millorar el sanejament del municipi amb una 
depuradora que tindrà una capacitat per tractar 100 m3/dia i una inversió de 
més de 520.000 euros (80% de finançament del Fons de Cohesió de la Unió 
Europea). Pel que fa a l’actuació de la Vall de Cardós, tindrà un cost proper 
als 222.000 euros (80% de finançament del Fons de Cohesió de la Unió 
Europea) i consistirà en la construcció de dues canonades que recolliran les 
aigües residuals de Surri i les uniran amb el sistema de sanejament de la 
Ribera de Cardós.  
 
Finalment, a la comarca de la Val d’Aran es construiran tres depuradores que 
milloraran el sanejament de Vilamòs, Es Bòrdes, Begòs i Benòs. Pel que fa al 
primer municipi, es construirà una depuradora amb capacitat per tractar 70 
m3/dia i la corresponent xarxa de col·lectors. Pel que fa a les localitats d’Es 
Bòrdes, Begòs i Benòs, es construiran dues depuradores (una per al nucli 
d’Es Bòrdes i una altra per les localitats de Begòs i Benòs). Aquestes tres 
actuacions tenen un pressupost conjunt superior al milió d’euros, compten 
amb finançament del 80% del Fons de Cohesió de la Unió Europea.  
 
Sanejament a Catalunya 
 
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU) 2005, 
aprovat pel Govern el juliol del 2006, té l’objectiu de completar i millorar el 
sanejament de tota la població catalana. Actualment són 374 depuradores en 
funcionament les que donen servei a més de 500 municipis, cosa que suposa 
assegurar el sanejament del 95% de la població catalana.  
 
Quan el PSARU 2005 estigui finalitzat, seran 1.544 les instal·lacions de 
sanejament que estaran en funcionament amb una inversió total de 1.526 
milions d’euros. 
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El Govern aprova una inversió de 775.000 euros per a 
la millora de carreteres a Granollers 
 

• S’executaran obres de condicionament de l’antiga carretera N-
152a i treballs de millora de diversos vials urbans  

 
El Govern ha aprovat avui una inversió de 775.500 euros per al finançament 
d’obres de millora de trams de carreteres que funcionen com a vials urbans al 
seu pas per Granollers. Aquesta aportació s’emmarca dins l’actualització del 
conveni que signaran el Govern i l’Ajuntament de Granollers. 
 
Dins del terme municipal de Granollers hi ha determinats trams de carreteres 
que desenvolupen la funció de vials urbans i, per tant, es va preveure la seva 
cessió a l’Ajuntament per part de la Generalitat. Així, l’any 1995 es va signar 
un conveni pel qual se cedien els trams de carreteres i, a canvi, el Govern 
executava algunes actuacions de millora d’aquestes vies.  
 
Els trams a traspassar a l’Ajuntament de Granollers corresponen a les 
carreteres següents: 
 

- Carretera N-152a, en el tram comprès entre la rotonda  de la Ronda 
sud i el límit amb el terme municipal de les Franqueses del Vallès. 

- Carretera C-1415 (carretera de  la Roca del Vallès) entre la intersecció 
amb l’avinguda del Parc i el terme municipal  de  la Roca  del Vallès. 

- Calçades laterals de la Ronda sud (entre l’av. Francesc Macià i el 
c.Lluís Companys i entre aquest carrer i el riu Congost). 

- Alguns trams de ramals viaris executats i camins executats al costat de 
la línia fèrria Barcelona-Puigcerdà. 

 
Així mateix, amb aquesta inversió, l’Ajuntament de Granollers executarà les  
obres de condicionament de l’antiga carretera N-152a entre la  plaça  de  la 
Corona i el carrer de Torres i Bages.  
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Altres Acords de Govern 
 
El portal Feina Activa i les oficines de treball publicitaran les ofertes de 
treball de l’Administració 
 
El Govern ha acordat publicar les ofertes de treball de l’Administració de la 
Generalitat a través del portal Feina Activa i de la Xarxa d’oficines de Treball. 
Mitjançant aquest acord es farà publicitat de les ofertes del personal interí i 
laboral temporal dels departaments i dels organismes autònoms, empreses 
públiques i entitats de dret públic sotmeses a dret privat de l’Administració de 
la Generalitat. 
 
L’acord proposa que la publicitat de les ofertes es faci de forma 
complementària als sistemes vigents i sense perjudici dels processos 
establerts en la matèria de Funció Pública i d’’acord amb els convenis 
col·lectius.  L’acord pres avui no inclou les borses de treball del personal 
docent i de salut, atès que tenen una regulació específica. 
 
 
El Govern referma el suport al foment de l’esport  
 
El Govern ha aprovat una subvenció de 1.480.000 euros per aquest 2010 a la 
Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC) amb l’objectiu de donar 
suport a la gestió de les entitats federades i promoure l’activitat poliesportiva 
territorial.   
 
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya és l’entitat representativa del 
conjunt de les federacions esportives catalanes. Entre les seves funcions i 
objectius hi ha la promoció, la defensa i la representació de l’esport català, i la 
col·laboració amb totes les entitats i organismes públics i privats per 
desenvolupar i millorar l’esport a Catalunya. 
  
També en l’àmbit esportiu, el Govern també ha aprovat una subvenció de 
330.000 euros per a l’Associació Esportiva de Joves Dirigents Catalans que 
preveu l’organització de trobades territorials i nacionals d’esport escolar; la 
promoció dels valors ciutadans i del voluntariat entre els dinamitzadors 
(alumnes) esportius escolars, així com dels hàbits saludables vinculats a 
l’esport.  Fundada l’octubre de 2007, l’Associació de Joves Dirigents (Jo – 
DiC) sorgeix del Pla Català de l’Esport Escolar (PCEE) com a entitat 
independent i amb l’objectiu d’agrupar a totes i tots els joves Dinamitzadors 
catalans.  Durant aquest curs, el cinquè en què s’implanta, hi ha 200.000 
alumnes participants a tot Catalunya, procedents de 1.141 centres educatius, 
dels quals 400 són d’educació secundària, 638 de primària, i 103 escoles 
concertades. El Pla Català té com a objectiu superar els baixos índexs de 
participació que presenta l’esport escolar fora de l’horari lectiu dins de cada 
centre, fomentar l’esport femení i combatre l’obesitat entre els més joves. 
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Subvenció a l’Associació Amics de la Bressola pel foment del català  
 
El Govern ha aprovat una subvenció a l’Associació Amics de la Bressola per 
un import de 594.510 euros per realitzar projectes educatius de la Bressola i 
activitats  relacionades amb l’ensenyament en català als territoris de la 
Catalunya nord durant aquest any 2010.  L’entitat compta amb 7 escoles de 
primària i una de secundària i més de 700 alumnes matriculats l’actual curs 
acadèmic.  
  
L’Associació Amics de la Bressola és l’entitat que aglutina i canalitza des del 
Principat tots els suports econòmics cap als projectes de la Bressola. Des de 
fa més d’una dècada compta amb el suport de la Generalitat.  
  
 
L’entitat Associació Casal Català de San Rafael rep el reconeixement 
oficial del Govern 
 
El Govern ha donat reconeixement oficial a l’Associació Casal Català de San 
Rafael d’Argentina. Amb aquest reconeixement ja són 125 les comunitats 
catalanes de l’exterior (CCE) que treballen amb el suport del Govern per 
projectar Catalunya al món.  
 
Aquesta associació podrà beneficiar-se d’un ampli catàleg de serveis per part 
de la Generalitat com l’enviament de publicacions periòdiques catalanes, 
l’organització de cursos de català, ajuts a la creació de pàgines web, beques 
per a estudis de postgrau a Catalunya, estades a Catalunya destinades a 
joves, exposicions internats o descomptes per poder veure la Televisió de 
Catalunya Internacional (TVCi), entre d’altres. 
 
Les Comunitats Catalanes de l’Exterior és el terme que designa aquelles 
agrupacions privades de gent catalana i estrangera catalanòfila arreu del món 
(casals, centres catalans, agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.) que 
el Govern ha reconegut per acord oficial. Aquestes entitats tenen com a 
objectius principals la promoció de Catalunya entre la societat civil i el suport a 
la gent catalana resident a l’exterior de Catalunya. Actualment, són 
essencialment una finestra cultural de Catalunya en la terra que les acull. 
Actualment la presència de comunitats a l’exterior oficialment reconegudes pel 
Govern de la Generalitat és de 125 a gairebé 40 països d’arreu del món. 
 
 
Concessió de ràdio municipal a l’Ajuntament del Pla de Santa Maria 
  
El Govern ha acordat atorgar la concessió definitiva per a la prestació del 
servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de 
freqüència a l’Ajuntament del Pla de Santa Maria (Alt Camp). 
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El municipi ja disposava de la concessió provisional d’una emissora de 
freqüència modulada de tipus municipal des de 1992. Després de l’aprovació 
dels projectes tècnics de les emissores i de la inspecció tècnica de les 
instal·lacions, el Govern ha procedit a l’atorgament definitiu de la concessió a 
la ràdio municipal.  
 


