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ESTRUCTURA DEL PLA DE GOVERN – XI legislatura 
 
 
1.  Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom 

 

1.1. Afers socials i protecció social 

1.1.1. Fomentar una societat cohesionada que dóna suport a les famílies. 

1.1.2. Vetllar per un rol actiu de les persones grans en la comunitat i promoure l’autonomia 

personal i la integració social de les persones amb discapacitat. 

1.1.3. Fer un país compromès amb la infància i l’adolescència. 

1.1.4. Construir un país que generi oportunitats per al jovent. 

1.1.5. Reforçar el Tercer Sector Social, fomentar el civisme i enfortir el model català del 

voluntariat. 

1.1.6. Impulsar un model de serveis socials capdavanter. 

 

1.2. Igualtat, migracions i ciutadania 

1.2.1. Dissenyar i gestionar de manera integral les polítiques de migracions així com l’acollida a les 

persones demandants de protecció internacional o refugi. 

1.2.2. Impulsar pràctiques per a la igualtat efectiva entre les persones i de respecte a totes les 

formes de diversitat. 

1.2.3. Garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i eradicar la violència masclista. 

1.2.4. Garantir l'exercici del dret a la llibertat religiosa i de consciència i fomentar la convivència 

entre les persones, amb les seves creences o no creences, i les comunitats religioses. 

 

1.3. Habitatge i subministraments bàsics 

1.3.1. Eradicar els desnonaments: cap família vulnerable sense habitatge. 

1.3.2. Ampliar el parc d’habitatge sota responsabilitat pública: més habitatge social per atendre les 

famílies vulnerables.  

1.3.3. Impulsar l'activitat del sector, i en especial la rehabilitació: la planificació i els programes de 

suport a la inversió com a instruments clau per crear ocupació. 

1.3.4. Garantir el servei dels subministraments bàsics a les persones vulnerables. 

 

1.4. Polítiques educatives 

1.4.1.  Impulsar una educació competencial que doni respostes a les futures necessitats 

formatives.  

1.4.2.  Potenciar un sistema educatiu i de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats. 

1.4.3. Consolidar un model educatiu propi català basat en el plurilingüisme competencial i 

integrador amb el català com la llengua vehicular. 

1.4.4.  Aprofundir en l’autonomia dels centres i en el seu treball en xarxa i donar suport als 

docents per a l’actualització i millora de la seva tasca. 

1.4.5. Promoure un sistema educatiu inclusiu i d’atenció a la diversitat. 

1.4.6. Desenvolupar i consolidar un model propi d’FP. 
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1.5. Salut 

1.5.1. Garantir un sistema de salut universal, públic i equitatiu. 

1.5.2. Potenciar un sistema transparent, participatiu i sostenible. 

1.5.3. Reforçar un sistema de qualitat assistencial basat en l’R+D+I. 

1.5.4. Impulsar les polítiques de prevenció i promoció de la salut. 

 

1.6. Cultura 

1.6.1.  Garantir la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni cultural. 

1.6.2.  Fomentar la creació, la producció, la difusió i la participació culturals. 

1.6.3.  Impulsar la internacionalització de la cultura catalana. 

1.6.4.  Promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits, reforçar la 

cooperació amb els territoris de parla catalana i promoure el coneixement i l’ús de l’occità 

aranès i la llengua de signes catalana. 

 

1.7. Esports 

1.7.1. Promoure l’activitat física i l’esport com a base de la política esportiva de Catalunya.  

1.7.2. Garantir la presència de Catalunya al món en el camp esportiu. 
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2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 

 

2.1. Treball 

2.1.1. Promoure polítiques d’ocupació per un país amb més i millor feina.  

2.1.2. Establir un nou sistema de relacions laborals modern i adaptat a la realitat del país.  

2.1.3. Donar suport a les empreses d’inserció i integració laboral i consolidar el compromís social a 

les empreses i les institucions.  

 

2.2. Política fiscal i financera 

2.2.1. Augmentar els recursos dedicats a polítiques socials mitjançant la política fiscal  en el marc 

d’unes finances públiques eficients i eficaces, i que tendeixin a l’equilibri estructural.   

2.2.2. Renegociar les condicions financeres i reclamar els incompliments de l’Estat per garantir 

l’autonomia financera de la Generalitat.  

2.2.3. Facilitar instruments financers que donin suport a l’economia productiva.  

2.2.4. Crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del 

segle XXI.  

2.2.5. Perseguir el frau fiscal.  

 

2.3. Empresa i competitivitat 

2.3.1. Desenvolupar la competitivitat empresarial i l’estratègia industrial de Catalunya.  

2.3.2. Fomentar la innovació i la internacionalització empresarial.  

2.3.3. Impulsar la petita i mitjana empresa i l’emprenedoria.  

2.3.4. Promoure un model de comerç competitiu, sostenible i equilibrat.  

2.3.5. Garantir els drets de les persones consumidores i promoure la qualitat i seguretat dels 

productes i serveis del mercat. 

2.3.6. Esdevenir una destinació turística de qualitat i sostenible, fonamentada en un turisme d’alt 

valor afegit i una oferta diversificada.  

2.3.7. Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a Catalunya.  

 

2.4. Universitats i recerca  

2.4.1. Consolidar l’ensenyament superior sobre els pilars de la qualitat, l’excel·lència, la 

internacionalització i la igualtat d’oportunitats.  

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

internacionalització i la transferència de coneixement al món productiu.  

 

2.5. Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 

2.5.1. Millorar la competitivitat de les explotacions agràries, pesqueres i forestals i empreses 

alimentàries.  

2.5.2. Impulsar la innovació, la internacionalització i la qualitat de la indústria agroalimentària, i 

potenciar el consum dels productes locals per consolidar productors, mercats i consumidors.  

2.5.3. Garantir la sostenibilitat de les activitats que impacten sobre els nostres ecosistemes 

assegurant l’activitat agroforestal i pesquera de futur, tot impulsant polítiques de qualitat 

per a les persones i l’entorn.  
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2.6. Infraestructures, mobilitat i urbanisme 

2.6.1. Avançar en la implantació d’un model de mobilitat que aposti pel servei de transport públic 

sostenible, segur i eficient com a pilar de l’estat del benestar, i que incentivi els mitjans no 

motoritzats, i l’ús de vehicles poc contaminants, per tal d’aconseguir un país amb millor 

qualitat ambiental i més cohesionat.  

2.6.2. Desenvolupar una xarxa d’infraestructures i equipaments com a elements dinamitzadors de 

l’economia del país i creadors de riquesa, prioritzant les inversions sota criteris de seguretat 

i eficiència i de rendiment social, econòmic i ambiental.  

2.6.3. Iniciar el procés d’assumpció de les competències plenes en matèria ferroviària per impulsar 

la millora de la qualitat dels serveis de viatgers i l’execució de les obres del corredor del 

Mediterrani, com a motor econòmic del país.  

2.6.4. Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les seves potencialitats, 

tot respectant les seves singularitats i els seus valors naturals i socials  

 

2.7. Medi ambient i sostenibilitat 

2.7.1. 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.  

2.7.2. Combatre el canvi climàtic, mitigar els seus efectes i reduir l’impacte de les activitats sobre 

l’entorn, per millorar la qualitat ambiental del territori.  

2.7.3. Gestionar l’aigua de manera sostenible per garantir-ne la disponibilitat amb criteris socials, 

econòmics i ambientals.  

2.7.4. Apostar per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor els residus i 

que ens impulsi cap a una societat pionera en innovació.  
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3. Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 

 

3.1. Administració pública catalana 

3.1.1. Desenvolupar una administració més eficient al servei de les persones i les empreses.  

3.1.2. Gestionar la transició tecnològica de les administracions catalanes al nou marc polític.  

3.1.3. Dissenyar i desenvolupar el nou model de l’Escola Nacional de Govern i Administracions 

Públiques (ENGAP).  

3.1.4. Establir un model propi de l’Administració local de Catalunya.  

 

3.2. Transparència, govern obert i contractació pública 

3.2.1. Garantir una aplicació rigorosa i efectiva de la Llei de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern.  

3.2.2. Avançar cap a un sistema de govern obert al Govern català que integri les polítiques de 

transparència, dades obertes i participació ciutadana.  

3.2.3. Lluitar contra la corrupció: màxima transparència i informació en la contractació i 

subvencions públiques. 

3.2.4. Contractar de forma legalment i èticament impecable, socialment responsable i 

econòmicament eficient.  

 

3.3. Acció exterior i relacions institucionals 

3.3.1. Dotar la Generalitat de plenes capacitats per desplegar i executar la seva política d’acció 

exterior.  

3.3.2. Fomentar la cooperació al desenvolupament.  

3.3.3. Fomentar la memòria democràtica, la pau i el respecte als drets humans.  

 

3.4. Justícia 

3.4.1. Adequar l’Administració de justícia a les necessitats específiques del segle XXI.  

3.4.2.  Potenciar i estendre els mitjans alternatius de resolució de conflictes.  

3.4.3. Potenciar els models catalans d’execució penal i de justícia juvenil.  

3.4.4. Reforçar el dret i les entitats jurídiques de Catalunya.  

 

3.5. Seguretat i emergències 

3.5.1. Consolidar el model de seguretat actual i reforçar-ne els trets d’identitat: democràtic, al 

servei dels ciutadans, eficient, modern i eficaç.  

3.5.2. Reforçar la gestió integral de les emergències mitjançant l’acció coordinada dels cossos 

operatius que hi intervenen.  

3.5.3. Reduir el nombre de víctimes a la xarxa viària catalana, així com la gravetat i les 

conseqüències dels accidents de trànsit.  
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3.6. Comunicació i Tecnologies de la informació 

3.6.1. Fer dels mitjans públics de comunicació una garantia de cohesió social i la garantia de 

consolidació de l’espai nacional de comunicació.  

3.6.2. Potenciar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per mitjà de tres grans 

eixos: enxarxar, digitalitzar i securitzar.  

3.6.3. Millorar l’atenció ciutadana avançant cap a noves formes de relació perquè els actors 

públics (ciutadania, empreses i entitats) aportin coneixement col·lectiu.  
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EIX 1 
 

Un país més just: 
un nou estat del benestar per a tothom 
 
 

1.1. Afers socials i protecció social 
1.2. Igualtat, migracions i ciutadania 
1.3. Habitatge i subministraments bàsics 
1.4. Polítiques educatives 
1.5. Salut 
1.6. Cultura 
1.7. Esports 
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Afers socials i protecció social 

Eix 1. Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom 
 
 

La prioritat en l’àmbit dels afers socials és promoure la inclusió de les persones i la cohesió social, 
mitjançant la lluita contra les desigualtats a curt termini i la inversió social permanent per a la 
igualtat d’oportunitats a llarg termini. 

Amb la voluntat de garantir i eixamplar drets socials, la participació i l’apoderament dels infants, 
joves, persones grans i famílies és la divisa per transitar cap a un nou país més inclusiu i just 
socialment. El repte del Govern és el de forjar una xarxa de suport i acompanyament als projectes 
vitals de totes les persones i famílies per a la disposició i l’aprofitament d'oportunitats, per 
guanyar-se la vida i construir-se un futur millor. 

Els objectius de la legislatura passen per situar la perspectiva comunitària com un recurs social per 
millorar la vida de les famílies, per estructurar millor els serveis d’atenció i protecció a la infància i 
l’adolescència, per fer un nou país d’oportunitats per al jovent i garantir l’autonomia i el rol actiu 
de les persones grans en la societat d’avui. 

En l'àmbit de la Protecció Social cal avançar en l'atenció als col·lectius més vulnerables, donant 
suport a la gent gran, promovent l'autonomia personal i la integració social de les persones amb 
discapacitats, malalties mentals i drogodependències, impulsant un model de serveis socials 
capdavanter i implementant un pla d'emergència social. En paral·lel a aquestes actuacions, i per 
dotar-les de cara al futur de l'estructura institucional necessària, promourem la creació de 
l'Agència Catalana de Protecció Social, eina d'eficiència administrativa necessària dins de 
l'arquitectura institucional de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

Objectius: 

 Fomentar una societat cohesionada que dóna suport a les famílies.  

 Vetllar per un rol actiu de les persones grans en la comunitat i promoure l’autonomia personal i la 
integració social de les persones amb discapacitat.  

 Fer un país compromès amb la infància i l’adolescència.  

 Construir un país que generi oportunitats per al jovent.  

 Reforçar el Tercer Sector Social, fomentar el civisme i enfortir el model català del voluntariat.  

 Impulsar un model de serveis socials capdavanter.  
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Àmbit Afers socials i protecció social 

Objectiu Fomentar una societat cohesionada que dóna suport a les famílies. 

Mesures i 
normes 

 

 Llei de suport a les famílies, per incloure serveis i prestacions que responen a les 
noves realitats i necessitats de les famílies.   

 Implementació del Pla d’acció 2016 del Pla Integral de Suport a la Família 2012-
2016. 

 Reducció del nombre de famílies en situació de pobresa.  

◦  Decret de la Renda Mínima d’Inserció. 

◦ Consolidació de l'equiparació entre famílies nombroses, famílies monoparentals 
i famílies acollidores. 

◦ Ajuts d’urgència social a famílies a través d’ens locals i entitats. 

 Llei de renda garantida de ciutadania. 

 Actualització dels indicadors territorials de risc a la pobresa i l’exclusió social, 
conjuntament amb l’IDESCAT.  

 Llei catalana d’adopció internacional.  

 Decret de modificació del procediment de valoració i formació de famílies que 
sol·liciten acolliment i adopció.  

 Augment de la transparència en la gestió de llistes d'espera per a l’adopció nacional i 
revisió de criteris d’idoneïtat. 

 Potenciació de l'atenció postadoptiva a través de: 

◦ L’anàlisi dels fracassos adoptius per determinar elements de millora en els 
processos de l’Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. 

◦ El treball interdepartamental en els àmbits d’ensenyament i salut per a l'atenció 
de necessitats específiques de nens adoptats i acollits. 

 Implementació dels Serveis d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF), 
mitjançant contracte-programa amb ajuntaments i consells comarcals. 

 Implementació de les recomanacions del Consell Assessor de la Reforma Horària, 
per a la millora de la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. 

Indicadors Taxa de pobresa (incloure dimensió gènere i edat) 

Taxa AROPE (també taxa AROPE per <16 anys) 

Taxa de risc de pobresa en el treball (incloure dimensió gènere) 

Nombre de persones beneficiàries de la RMI 

Import destinat als ens locals per a ajudes d’urgència social  
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Objectiu Vetllar per un rol actiu de les persones grans en la comunitat i promoure l’autonomia 
personal i la integració social de les persones amb discapacitat. 

Mesures i 
normes 

 

 Promoció del debat sobre la Llei catalana de promoció de l’autonomia personal. 

 Constitució del nou Consell de les Persones Grans de Catalunya.  

 Pla pilot de mentoria de gent gran activa per a joves. 

 Foment del voluntariat intergeneracional amb joves i orientació social. 

 Creació i posada en marxa d’una unitat de detecció i prevenció del maltractament 
contra la gent gran i atenció urgent a persones grans víctimes de maltractament 
familiar. 

 Decret d’atenció diürna a la gent gran per desenvolupar un nou model d’atenció 
integral a l’envelliment, amb la finalitat d’orientar aquesta atenció cap a una vessant 
preventiva i recuperadora de l’autonomia de la persona.  

 Constitució del Consell de la Discapacitat de Catalunya. 

 Concertació dels centres d’atenció a persones amb malaltia mental, persones amb 
discapacitat i de gent gran, amb un sistema que garanteixi els principis d’objectivitat 
i de lliure concurrència.  

 Decret d’acreditació dels Serveis d’Atenció Precoç i procediment d’autorització 
d’entitats avaluadores, que garanteixi que aquesta xarxa pública assoleix uns 
estàndards comuns de qualitat, en benefici de les persones usuàries d’aquest servei.  

 Garantia de les prestacions econòmiques i els serveis per a les persones en situació 
de dependència i privació de recursos econòmics que tenen reconegut el dret 
mitjançant: 

◦ El creixement de places de residència amb finançament públic, especialment en 
aquelles zones determinades d'actuació preferent d'acord amb la Programació 
Territorial dels serveis socials especialitzats. 

◦ El creixement dels serveis d'atenció domiciliària. 

◦ El creixement del nombre de prestacions econòmiques vinculades per accedir a 
una residència privada. 

Indicadors Nombre d’associacions de gent gran participants en Plans de Desenvolupament Comunitari  o 
altres plans amb finalitats similars 

Nombre de persones grans voluntàries i joves participants en el Pla pilot de mentoria de gent gran 
activa per a joves 

Nombre de persones beneficiàries de prestacions de la LAPAD (per tipologia) 

Percentatge de serveis concertats respecte del total serveis de cada tipologia de servei – atenció a 
persones amb malaltia mental, de persones discapacitades i de gent gran 

 



 

 12 

Objectiu Fer un país compromès amb la infància i l’adolescència. 

Mesures i 
normes 

 

 Atenció a les necessitats de protecció dels infants per cobrir les seves necessitats 
bàsiques, especialment aquelles orientades a garantir-ne l’alimentació. 

◦ Mesures d’estiu destinades a infants i joves en situació de vulnerabilitat. 

◦ Ajuts d’urgència social.  

◦ Avaluació dels resultats i reforç de les mesures per garantir les necessitats 
d’alimentació a infants i joves en situació de vulnerabilitat durant l’estiu. 

 Desplegament del Pacte per a la Infància per a la participació, promoció i garantia de 
drets dels infants i adolescents.  

◦ Aplicació del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015-2018 i els 
seus plans d’actuació anual.  

◦ Disseny i implementació d’una Enquesta d’infància i adolescència de Catalunya 
per conèixer les seves opinions, valoracions i avaluacions sobre tots aquells 
aspectes que els afecten.  

 Desplegament de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència (LDOIA): 

◦ Decret de joves extutelats i millora de programes i recursos específics en 
cooperació amb la DG Joventut. 

◦ Desplegament del Decret del Sistema de protecció a la infància i adolescència.  

◦ Desenvolupament de protocols vinculats a l’article 83 de la LDOIA per a la 
prevenció de l’abús sexual. 

◦ Desenvolupament dels serveis vinculats a l’article 146 de la LDOIA per al suport 
a joves en situació de desemparament. 

 Estructuració i millora dels serveis d'atenció i protecció a la infància: 

◦ Dotació per a l'Acolliment familiar d'urgència, de primera acollida i temporal.  

◦ Desenvolupament del servei de protecció adreçat a infants infractors d’edat 
inferior a 14 anys. 

 Revisió i ampliació dels contractes programa amb els ens locals incloent-hi l’aplicació 
del nou model d’intervenció socioeducatiu per a la prevenció del risc de 
desprotecció infantil.  

 Promoció de mesures per abordar les diferents formes de violència contra la 
infància i l’adolescència (bullying, ciberbullying, LGBTfòbia, etc.).  

 Potenciació de la inversió pública per als serveis educatius de 0 a 3 anys per reforçar 
la prevenció i la detecció precoç de totes aquelles situacions que suposin un risc de 
desprotecció per als infants i adolescents, amb mesures d’atenció a la família i a 
l’entorn, mitjançant el nou model d’intervenció socioeducativa.  

Indicadors Nombre de beques a infants per a activitats d’estiu (per demarcacions territorials) 
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Nombre d’usuaris atesos en acolliment familiar d’urgència, de primera acollida i temporal 

Nombre d’usuaris del sistema de protecció adreçat a infants infractors d’edat inferior a 14 anys 

Evolució de la partida destinada a serveis educatius de 0 a 3 anys per reforçar la prevenció i la 
detecció precoç de situacions que suposin un risc de desprotecció per als infants i adolescents 

 

Objectiu Construir un país que generi oportunitats per al jovent. 

Mesures i 
normes 

 

 Desplegament del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020: 

◦ Aplicació del Pla d’actuació de polítiques de joventut 2016. 

◦ Suport al Pla d’actuació Territorial 2016.  

◦ Suport al Pla d’actuació Jove 2016.  

◦ Disseny del Pla d’actuació de polítiques de joventut 2017-2020. 

 Finalització del desplegament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) amb 
l’obertura de les darreres Oficines Joves. 

 Decret de regulació de les activitats d’educació en el lleure. 

 Realització de l’Enquesta de Joventut 2017 i de l’Enquesta de Participació Política 
2016. 

 Pla de Turisme Social a través de la XANASCAT dins del marc de la política turística 
de Catalunya. 

Indicadors 

 

Taxa d’atur juvenil 

Taxa d’emancipació juvenil 

Nombre d’oficines joves en funcionament (XNEJ) 

Nombre de joves atesos a les oficines joves 

Nombre de títols de director/monitor en activitats de lleure per a joves 

Nombre d’usuaris de la XANASCAT 

 

Objectiu Reforçar el Tercer Sector Social, fomentar el civisme i enfortir el model català del 
voluntariat. 

Mesures i 
normes 

 

 Llei de foment de l’associacionisme. 

 Reglament del Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat. 

 Reglament del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat. 

 Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV). 

 Pla de Formació del Voluntariat. 
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 3r Pla de Suport al Tercer Sector Social. 

 Pla Nacional de l’acció comunitària de Catalunya que integra els plans d'acció social 
(Plans d'Inclusió social de la DG Protecció Social), Plans de desenvolupament 
comunitari (PDC) i Plans d'Acció Comunitària Integral (PACI). 

 Pla Integral del Poble Gitano: execució del pla 2014-2016 i procés participatiu de les 
entitats i àmbits de representació del poble gitano per elaborar el nou Pla Integral 
del Poble Gitano 2017-2020. 

 Creació del Programa del Poble Gitano. 

 Commemoració dels 600 anys de presència del poble Gitano a Catalunya. 

Indicadors Evolució del pressupost destinat a subvencions a entitats 

Nombre de municipis/barris que han desplegat Plans d’acció social –Plans d’inclusió social, Plans 
de desenvolupament comunitari, Plans d’acció comunitària integral-  (per demarcacions) 

Nombre/percentatge de persones gitanes que han participat a les activitats dels Grups d’Accés a 
la Universitat (GAU) que han superat la prova d’accés a la universitat 

Nombre/percentatge de participants a les actuacions educatives d’èxit que han obtingut el 
graduat en ESO 

 

Objectiu Impulsar un model de serveis socials capdavanter. 

Mesures i 
normes 

 

 Segon Pla Estratègic de Serveis Socials i del Segon Pla de Qualitat de Serveis Socials. 

 Promoció de la creació de l’Agència Catalana de la Protecció Social. 

 Avançament en la posada en marxa del Sistema d’Informació Social de Catalunya, 
amb especial incidència en la implementació de la història social compartida com a 
conjunt d’informació a compartir entre els diferents agents de la xarxa de serveis 
socials d’atenció pública en relació amb les persones usuàries dels serveis socials de 
Catalunya.  

 Avançament en el desenvolupament del model de serveis socials bàsics mitjançant 
la prova pilot d’una eina de diagnòstic social i de cribratge de les necessitats socials 
complexes que sigui comuna a totes les àrees bàsiques de serveis socials.    

 Implementació de la Programació territorial de serveis socials especialitzats 2015-
2018,que determina zones d’actuació prioritària i una projecció de nous recursos.  

 Signatura del Contracte programa 2016-2019 entre la Generalitat i els ajuntaments 
de més de 20.000 habitants, els consells comarcals, els consorcis i les 
mancomunitats.  

Indicadors Nombre d’ens locals que signen contracte programa 2016-2019 
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Igualtat, migracions i ciutadania 

Eix 1. Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom 
 
 
 

Per garantir la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, cal treballar per assumir la gestió 
integral de les polítiques d’immigració i ciutadania en el marc de la Unió Europea. Així mateix, s’ha 
de consolidar el sistema català d’acollida i d’integració, d’acord amb la Llei d’acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya, amb el desplegament del Servei de Primera 
Acollida, per acompanyar el procés pel qual una persona estrangera que s’instal·la a Catalunya 
esdevé ciutadà o ciutadana en igualtat de drets i deures i compromès amb la societat on viu. 
Alhora, la greu crisi humanitària de les persones demandants d’asil impel·leix el Govern de 
Catalunya a assumir responsabilitats en la gestió de l’acollida d’aquestes persones d’una manera 
transparent i coordinada amb la resta d’actors implicats. Altrament, s’ha de treballar perquè es 
reconegui la diversitat de la societat catalana, el valor que aporta aquesta diversitat i el compromís 
amb el conjunt de la societat i la cultura pública comuna que compartim.  

La igualtat entre dones i homes i l’eradicació de la violència masclista serà un objectiu primordial 
del Govern en la propera legislatura. En aquest sentit, es duran a terme les actuacions legislatives i 
executives que calguin, per tal de disposar de les normes, programes, eines, instruments i recursos 
que facin possible l’efectivitat de la igualtat de gènere i l’eliminació de la xacra de  la violència 
masclista. 

Es treballarà també per garantir els drets de les persones LGBTI, per tal que la diferència d’opció 
sexual no sigui en cap cas motiu d’exclusió. Igualment s’esmerçaran esforços per a la superació de 
barreres arquitectòniques, perquè les persones amb discapacitats físiques o sensorials puguin tenir 
una vida quotidiana sense dificultats i per a la igualtat d’oportunitats d’accés al treball, com a 
primera mesura de benestar, paritat, integració i no-discriminació. 

El dret a la llibertat religiosa és fonamental en tota societat democràtica avançada. I com a Govern 
vetllarem perquè tothom pugui exercir-lo, desenvolupant accions en quatre vessants: reforçant el 
diàleg interreligiós entre les diferents confessions religioses; presentant el fet religiós com una 
descoberta; preparant els serveis públics per donar l’atenció adequada a tota la ciutadania siguin 
quines siguin les seves creences; i ajudant els diferents cultes a adequar els seus centres.   

 

Objectius: 

 Dissenyar i gestionar de manera integral les polítiques de migracions així com l’acollida a les 
persones demandants de protecció internacional o refugi. 

 Impulsar pràctiques per a la igualtat efectiva entre les persones i de respecte a totes les formes 
de diversitat.  

 Garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes  i eradicar la violència masclista.  

 Garantir l'exercici del dret a la llibertat religiosa i de consciència i fomentar la convivència entre 
les persones, amb les seves creences o no creences, i les comunitats religioses.  
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Àmbit Igualtat, migracions i ciutadania 

Objectiu Dissenyar i gestionar de manera integral les polítiques de migracions així com 
l’acollida a les persones demandants de protecció internacional o refugi. 

Mesures i 
normes 

 Desplegament del Servei de Primera Acollida per orientar, informar i fomentar 
l’autonomia de les persones immigrades a tot el territori, amb la col·laboració dels 
ens locals, i desplegament operatiu de les tasques del Comitè per a l’Acollida de les 
Persones Refugiades, conjuntament amb els ens locals, les entitats i les 
organitzacions socials, fent especial incidència en el desplegament d’un circuit 
d’acollida adaptat a les persones refugiades. 

 Generació d’un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per 
als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de 
persones refugiades. 

 Pla de Ciutadania 2016-2019.  

 Desplegament de l’Agència de les Migracions de Catalunya per tal que assumeixi la 
gestió del circuit d’acollida, en col·laboració amb el món local, i que esdevingui 
l’òrgan transversal de gestió de les migracions.  

 Desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya. 

 Accions de lluita contra la irregularitat sobrevinguda.  

  Garantia a tota la ciutadania de la informació i l’assessorament jurídic necessaris en 
matèria de migracions a través del Servei Especialitzat d'Assessorament Jurídic en 
matèria migratòria "012-Immigració", servei  que incrementarà  les seves funcions 
per atendre les denúncies per delictes d’odi. 

  Combatiment de la discriminació i actuació per a la prevenció de la xenofòbia i el 
racisme a través d’assessorament jurídic, sensibilització i formació als empleats 
públics sobre els aspectes que poden comportar delictes d’odi i col·laboració amb el 
món local per estendre les millors pràctiques en la prevenció de la xenofòbia i el 
racisme. 

  Pla de Mobilitat Internacional.  

  Pla de Retorn Voluntari. 

  Pla d’Ajuda al Retorn. 

  Impuls i implementació de les accions previstes en el Pla Marroc del Govern de 
Catalunya 2014-2017 en relació amb el “grup de treball de catalanes i catalans 
d’origen marroquí”, amb l’objectiu de continuar consolidant les relacions entre 
Catalunya i el Marroc. 

  Protocol de protecció de les víctimes de tràfic d'éssers humans a Catalunya.  

  Elaboració d’indicadors comparables a nivell europeu sobre la integració social de 
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les persones immigrades.  

Indicadors Pressupost destinat als ens locals per al desplegament del Servei de Primera Acollida  

Persones sol·licitants del Servei de Primera Acollida 

Nombre de persones sol·licitants d’asil acollides 

 

Objectiu Impulsar pràctiques per a la igualtat efectiva entre les persones i de respecte a totes les 
formes de diversitat. 

  Llei per garantir la igualtat de tracte i la no-discriminació. 

 Reglament de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per  garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia: 

◦ Incorporació dels ens locals al desplegament de la Llei, mitjançant la inclusió de 
la fitxa LBGTI al contracte-programa Generalitat-ens locals. 

◦ Creació de l’Òrgan de coordinació transversal de les polítiques LGBTI i reforç 
del treball interdepartamental. 

◦ Ampliació del treball transversal amb el món associatiu i el Tercer Sector Social. 

◦ Consolidació del Consell Nacional LGBTI de Catalunya. 

 Decret de desplegament de la Llei  13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat: 

◦ Incorporació dels ens locals al desplegament de la Llei, mitjançant la inclusió de 
la fitxa d’accessibilitat al contracte-programa Generalitat-ens locals. 

 Suport als ens locals en la implementació dels Plans d’Igualtat: 

◦ Elaboració del Pla quadriennal de suport a les empreses per a la redacció dels 
Plans d’Igualtat. 

◦ Suport a les petites i mitjanes empreses no obligades per llei a la redacció i 
implementació de Plans d’Igualtat. 

Indicadors  Nombre de denúncies cursades en l’àmbit dels drets LGBTI 

 Nombre de municipis que disposen d’un Pla d’Igualat d’Oportunitats d’Accés al Treball 

 Evolució percentual de persones de col·lectius específics a la formació ocupacional 

 

Objectiu Garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes  i eradicar la violència masclista. 

Mesures i 
normes 

 

 VIII Pla estratègic de polítiques de dones 2016-2019. 

 Desplegament de la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes com a nova 
eina que permetrà avançar en els drets de les dones i contra la violència masclista: 
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o Desenvolupament de clàusules d’igualtat a la contractació i a les subvencions. 

o Programa de Formació per als empleats públics. 

o Programa de participació per a les dones. 

 Creació de l’Observatori d’Igualtat de Gènere. 

 Promoció de l’elaboració de plans d’igualtat a empreses i organismes que no hi 
estiguin obligats per la llei. 

 Norma/guia per a la inclusió de clàusules socials en la contractació pública 
relacionades amb la igualtat de dones i homes. 

 Facilitació de suport, recursos i reconeixement a les entitats de dones i ens locals 
que treballen per la igualtat efectiva de dones i homes i en la prevenció, detecció i 
reparació de la violència masclista. 

 Formació en perspectiva de gènere i violència masclista a tots els professionals que 
ofereixen serveis directes a les dones.  

 Programa d'intervenció integral contra la violència masclista 2016-2019 que 
estipuli les línies estratègiques i els recursos d'atenció, recuperació i coordinació 
per a l'abordatge de la violència masclista. 

 Programes de prevenció de les mutilacions genitals femenines i contra els 
matrimonis forçats.  

 Aplicació del Programa de mesures per a la intervenció amb filles i fills de dones en 
situació de violència masclista 2014-2017. 

 II Enquesta sobre violència masclista de Catalunya, amb especial atenció en el 
col·lectiu d'adolescents i joves en relació amb les xarxes socials i les noves 
tecnologies. 

 Desenvolupament de les propostes derivades dels treballs de l’Observatori Català 
de la Justícia en violència masclista. 

 Millora del servei d’Oficina d’Atenció a la Víctima a través de: 

o Posada en funcionament d’un nou servei especialitzat d’atenció telefònica a 
víctimes de violència contra la dona.  

o Establiment de protocols i mesures de coordinació amb d’altres entitats en el 
procés d’atenció a víctimes de violència contra la dona.  

 Disseny de la nova demarcació i planta judicial dels jutjats de violència sobre la dona. 

Indicadors  Condicions salarials entre homes i dones en feines similars 

 Evolució dels casos de violència de masclista 

 Nombre de víctimes ateses 

 Nombre d’ordres de protecció 
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Objectiu Garantir l'exercici del dret a la llibertat religiosa i de consciència i fomentar la 
convivència entre les persones, amb les seves creences o no creences, i les comunitats 
religioses. 

Mesures i 
normes 

 Creació de l’Observatori de la Diversitat Religiosa a Catalunya, òrgan d’observació i 
anàlisi de la diversitat religiosa al nostre país, que s’encarregarà, entre d’altres, 
d’actualitzar el Mapa religiós de Catalunya i d’elaborar el Baròmetre sobre la 
religiositat i la gestió de la seva diversitat, instruments bàsics per conèixer la 
realitat religiosa a Catalunya.  

 Establiment de convenis amb les entitats religioses i els departaments 
corresponents per a l’assistència religiosa en centres penitenciaris i en centres 
sanitaris. 

 Formació, elaboració i difusió de guies i materials per orientar i assessorar diferents 
serveis públics, els ajuntaments i les entitats religioses respecte als drets de 
llibertat religiosa en determinats àmbits, com ara els centres educatius i sanitaris i  
l’espai públic. 

 Subvencions adreçades a les entitats religioses presents al país i altres entitats per 
a actuacions i publicacions i per al funcionament ordinari de les entitats, amb 
l’objectiu de fomentar el coneixement de les religions per tal de garantir el 
respecte a la diversitat de creences entre la societat catalana, promoure el diàleg 
interreligiós i difondre la realitat religiosa de Catalunya. 

 Informe sobre l’actualitat religiosa al nostre país, a través del Consell Assessor per a 
la Diversitat Religiosa. 

Indicadors Nombre de convenis signats amb les entitats religioses i els departaments corresponents per a 
l’assistència religiosa en centres penitenciaris i sanitaris 

Nombre d’espectadors de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya 

Nombre de candidatures presentades al guardó Memorial Cassià Just  

Nombre de cursos realitzats 

Nombre de consultes ateses 
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Habitatge i subministraments bàsics 

Eix 1. Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom 

 
 

El Govern creu en un país que protegeixi sempre la seva ciutadania, també davant les situacions de 
més dificultat. El dret a l’habitatge, igual que el dret al treball, és fonamental en el relat vital de les 
persones, per això cal que tota la ciutadania gaudeixi d’un habitatge digne. I això es durà a terme 
eradicant els desnonaments i ampliant el parc d’habitatge sota responsabilitat pública, alhora que 
s’impulsarà la rehabilitació residencial i es treballarà per donar sortida a les situacions que no són 
d’emergència.  

El Govern disposa de les eines legals i de la fermesa i voluntat política per atendre totes les 
situacions de vulnerabilitat: les meses d’emergència, els ajuts a l’habitatge, el servei Ofideute, la 
garantia del principi de reallotjament, el dret de tanteig i retracte, les cessions d’habitatges –
voluntàries i obligatòries- o l’impost als habitatges buits en són algunes de les mesures destacades. 
I tot això alhora que s’actuarà en els barris amb major risc d’exclusió, amb un nou impuls al pla de 
barris. 

En aquesta mateixa línia, es garantirà el servei dels subministraments bàsics a les persones 
vulnerables amb l’aplicació de diverses mesures i, especialment, del nou marc normatiu en l’àmbit 
de la pobresa energètica, signant els convenis oportuns amb les empreses comercialitzadores 
d’aigua, gas i electricitat per tal que aquestes assumeixin almenys el 50% dels ajuts atorgats. 

 

 

Objectius: 

 Eradicar els desnonaments: cap família vulnerable sense habitatge 

 Ampliar el parc d’habitatge sota responsabilitat pública: més habitatge social per atendre les 
famílies vulnerables. 

 Impulsar l'activitat del sector, i en especial la rehabilitació: la planificació i els programes de 
suport a la inversió com a instruments clau per crear ocupació. 

 Garantir el servei dels subministraments bàsics a les persones vulnerables. 

 
  



 

 21 

ÀMBIT Habitatge i subministraments bàsics 

Objectiu  Eradicar els desnonaments: cap família vulnerable sense habitatge. 

Mesures i 
normes 

 Desplegament de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.  

 Ampliació de la dotació pressupostària destinada a les prestacions per evitar la pèrdua 
de l’habitatge.  

 Priorització de les prestacions urgents al pagament del lloguer per evitar 
desnonaments. 

 Ampliació del nombre de famílies amb dret a percebre l’ajut al lloguer, així com el 
termini de presentació de sol·licituds, per millorar el sistema de les convocatòries 
d’ajuts.  

 Priorització de la destinació dels habitatges públics de lloguer per als casos de les 
meses d’emergències, així com tots els habitatges adquirits mitjançant el tanteig i 
retracte. 

 Adaptació dels ajuts implícits al pagament del lloguer dels llogaters del parc públic de 
la Generalitat als criteris de la Llei 24/2015 respecte al lloguer social.  

 Inclusió en els ajuts al lloguer de les persones que en queden fora per tenir deutes 
amb la Seguretat Social i Hisenda (regles establertes per l’Estat en el Plan Estatal de 
Vivienda), assumint-ne el cost amb fons propis de la Generalitat. 

 Garantia del principi de reallotjament de l’habitatge habitual en els casos de 
desnonament de famílies en risc d’exclusió residencial. 

 Obtenció de solució en un termini màxim de nou mesos des de l’inici de la legislatura 
dels casos pendents a les meses d’emergència. 

 Implantació del Reglament de la Mesa d’Emergències de l’Agència de l’Habitatge i 
promoció de la modificació dels reglaments municipals per adaptar-los a la Llei 
24/2015. 

 Tutela del servei Ofideute per al compliment per part de les entitats financeres del 
lloguer social obligatori en els casos de desnonaments per impagaments del lloguer o 
de la hipoteca. 

 Millora de la coordinació amb i entre administracions públiques (Generalitat/ens 
locals) per tal d’aconseguir una major celeritat en la tramitació dels ajuts. 

 Modificació del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció 
Oficial per ampliar els possibles beneficiaris i agilitzar els processos. 

 Desplegament de les comissions de sobreendeutament, una vegada efectuada 
l’aprovació del Reglament de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 
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Indicadors Evolució de les prestacions al pagament del lloguer, i recursos destinats 

Evolució dels expedients d’intermediació en deute hipotecari del servei Ofideute 

 

Objectiu  Ampliar el parc d’habitatge sota responsabilitat pública: més habitatge social per 
atendre les famílies vulnerables. 

Mesures i 
normes 

 Increment del nombre d'habitatges del parc sota gestió pública, destinats a les Xarxes 
d'habitatges d'inclusió social. 

 Reforç de l’exercici del tanteig i retracte, especialment amb la recaptació de l’impost 
dels habitatges buits, per ampliar el parc d’habitatge de lloguer social destinant de 
forma prioritària els habitatges obtinguts a les situacions de desnonament que derivin 
de les meses d’emergència. 

 Elaboració del model de procediment d’aplicació de l’article 7 de la Llei 24/2015 
relatiu a la garantia de la funció social de la propietat, per a la seva difusió entre els 
ajuntaments, per fer efectiva, a través d’expedient administratiu, la cessió temporal 
obligatòria dels habitatges buits i incrementar el parc públic d’habitatge. 

 Posada en marxa, en col·laboració amb els ajuntaments, d’un nou instrument de 
captació d’habitatges del parc privat per complir l’obligació de reallotjament adequat, 
en aquelles situacions on no es disposi ni de parc públic ni d'habitatges de les entitats 
financeres i promoció de la cessió obligatòria dels habitatges buits d’entitats 
financeres per la via de l’article 7 de la Llei 24/2015.  

 Impuls del paper de les entitats del Tercer Sector en la gestió dels habitatges públics 
provinents de la mesa d’emergències, reforçant els ajuts d’inclusió adreçats a elles i 
fent un seguiment social a les famílies d’aquests habitatges. 

 Increment de la dotació pressupostària destinada a les entitats integrades a la Xarxa 
d’Habitatges d’Inclusió Social amb l’objectiu de cobrir la necessitat d’ampliació del 
parc social destinat a persones en condicions de vulnerabilitat. 

 Activació  dels mecanismes sancionadors i/o de cessió temporal en habitatges 
pendents de rehabilitar, previstos als articles 3 i 4 del Decret llei 1/2015, prioritzant els 
habitatges ubicats en barris amb major risc d’exclusió residencial.  

 Obertura d’expedients sancionadors als grans tenidors d’habitatge que tinguin 
habitatges de protecció oficial desocupats en els municipis.  

 Incorporació dels habitatges dels parcs públics municipals al Fons d’habitatges de 
lloguer destinat a polítiques socials.  

 Ampliació del nombre de convenis amb entitats financeres i grans tenidors per a la 
cessió temporal voluntària d’habitatges buits en municipis amb demanda acreditada, 
especialment en municipis on existeixin casos d’urgència de difícil solució amb el parc 
públic existent. 
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 Foment de l’augment del parc públic d’habitatge, especialment el de lloguer social.   

 Elaboració dels criteris per a la tramitació d’una Llei catalana d’arrendaments urbans 
que equilibri la relació entre propietari i llogater i ajudi a estabilitzar el mercat. 

 Promoció de tinences intermèdies d’habitatge, que vagin més enllà de la propietat i el 
lloguer, i que s’adaptin millor a les necessitats de la ciutadania. 

 Actualització i control de les dades que figuren al Registre d'Habitatges buits o ocupats 
sense títol habilitant, provinents d'execucions hipotecàries i dacions en pagament. 

 Impuls de noves promocions d’habitatges de protecció oficial de lloguer, d’acord amb 
la disponibilitat pressupostària. 

 Col·laboració amb els ajuntaments en l'elaboració dels plans locals d'habitatge per a la 
implantació de polítiques de sòl destinades a atendre les necessitats municipals 
d'habitatge amb protecció oficial a mitjà i llarg termini. 

 Implantació de mecanismes de col·laboració entre la Generalitat i els ajuntaments en 
matèria de planejament urbanístic amb incidència en els paràmetres d'habitatge per a 
la protecció social que es prevegi en el nou planejament o la modificació del vigent. 

Indicadors Dades macro sobre el mercat de l’habitatge 

Evolució de la reducció de l’estoc d’habitatges del parc AHC temporalment sense ús 

Evolució de l’adquisició d’habitatges per tanteig i retracte 

Dades del parc públic d’habitatges de la Generalitat 

Dades dels habitatges de la XHIS 

Evolució dels habitatges cedits per conveni amb entitats financeres i grans tenidors 

 

Objectiu  Impuls de l'activitat del sector, i en especial de la rehabilitació: la planificació i els 
programes de suport a la inversió com a instruments clau per crear ocupació. 

Mesures i 
normes  

 Aprovació del nou Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge (PTSH) com a guia per a les 
polítiques públiques d’habitatge i marc de desplegament del sector privat de 
l’edificació. Així com la  definició i territorialització de les necessitats de sòls per a 
habitatges amb protecció . 

 Aplicació del Decret d’Inspeccions Tècniques d’Edificis per tal d’oferir garanties als 
ciutadans sobre la seguretat dels habitatges i dinamitzar el sector de la rehabilitació 
i les instal·lacions.  

 Obertura de noves convocatòries d’ajut a la rehabilitació d’habitatges per tal de 
millorar la qualitat del parc d’habitatge de Catalunya i impulsar l’activitat del sector 
de la construcció especialitzat en rehabilitació, reparació, conservació, i renovació 
d’instal·lacions. 

 Creació de la Taula Interdepartamental i intersectorial per al foment de l'ocupació 
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dels professionals del sector immobiliari i de la construcció. 

 Proposta de millores en les convocatòries de rehabilitació del Plan Vivienda per 
facilitar l'execució d'actuacions.  

 Reforç de la implantació de l’Estratègia Catalana per la Renovació Energètica dels 
Edificis, en la mesura que ajuda a dinamitzar el sector de la rehabilitació i millora 
l’eficiència energètica del parc d’habitatges del país. 

 Impuls del Pla de Barris, prioritzant actuacions en barris amb risc d’exclusió social i 
amb més problemes de degradació urbana i d’edificis, i posant l’èmfasi en els 
programes dissenyats per a millorar-hi la cohesió social.  

 Priorització de la inversió pública en projectes de rehabilitació i remodelació 
d’edificis i espais públics en barris amb necessitats especials. 

 Cooperació entre administracions per a la planificació i finançament conjunt de 
projectes de millora d’edificis i barris amb necessitats especials. 

 Manteniment de l’ús de l’informe sobre àrees especialment vulnerables SITI 2014 
per a la determinació de les actuacions prioritàries per part de la Generalitat i els 
ajuntaments en matèria de cohesió social i qualitat urbana als barris. 

Indicadors Dades macro del sector de la construcció a Catalunya i de l’evolució del mercat immobiliari 

Evolució de les ITE amb l’anterior i el nou Decret que les regula 

Evolució de la dotació econòmica destinada per la Generalitat a convocatòries d’ajut a la 
rehabilitació d’habitatges 

 

Objectiu  Garantir el servei dels subministraments bàsics a les persones vulnerables. 

Mesures i 
normes 

 Aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, en l’àmbit de la 
pobresa energètica, signant els convenis oportuns amb les empreses 
comercialitzadores d’aigua, gas i electricitat per tal que aquestes assumeixin 
almenys el 50% dels ajuts atorgats. 

 Manteniment de mesures com el cànon social de l’aigua per garantir l’accés a 
aquest servei bàsic. 

 Aplicació del principi de precaució de la Llei 24/2015 de manera que no es dugui a 
terme cap tall de subministrament indegudament.  

 Informació sobre els protocols dels serveis socials bàsics que regulen la 
comunicació obligatòria de les empreses subministradores de les situacions dels 
avisos de talls de subministrament per impagament, i per acreditar la situació de 
vulnerabilitat econòmica.  

 Accions formatives al personal dels serveis socials en relació amb la Llei  24/2015, 
facilitant informació sobre mesures d’estalvi i eficiència energètica.  
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 Informació sobre els drets de les persones i les famílies en situació de vulnerabilitat 
econòmica mitjançant la publicació de guies per al ciutadà i duent a terme 
campanyes informatives en relació amb els seus drets.  

 Fusió dels mecanismes de participació social i institucional en l’àmbit de l’habitatge 
i de la pobresa energètica en una mateixa Taula d’Emergència Habitacional i 
Pobresa Energètica, atesa la vinculació dels problemes derivats de l’emergència en 
ambdós àmbits. 

 Revisió i actualització del suport al pagament dels consums de subministraments 
bàsics de les llars en situació de vulnerabilitat econòmica, degudament 
reconegudes pels serveis socials. 

Indicadors Nombre d’avisos de talls efectuats per les empreses subministradores 

Nombre de talls efectuats per les empreses subministradores 

Nombre de talls indeguts (comunicacions a la bústia prevista per comunicar talls indeguts)  

Import bonificat/aportat per les empreses subministradores 
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Polítiques educatives 

Eix 1. Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom 
 
 

El Govern vol garantir un sistema educatiu equitatiu amb la màxima qualitat per a una bona 
formació dels nostres alumnes mitjançant l’atenció personalitzada i l’aprenentatge competencial. 
Per fer-ho, es continuarà amb el desplegament de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a 
marc normatiu de referència, es concentraran més recursos en els centres amb més necessitats i 
s’adoptaran, quan calgui, un seguit de mesures compensatòries, com ara la disminució de la ràtio 
d’alumnes als centres d’alta complexitat. El Govern -que treballa per una escola inclusiva on 
tothom hi té cabuda, en el marc d’un sistema inclusiu- no vol, ni pot, deixar ningú enrere. 

D’igual manera, es treballa per garantir  l’aprenentatge de llengües a través del nostre model 
d’immersió lingüística, que assegura el plurilingüisme a les aules i esdevé un recurs cabdal 
d’integració amb el català com a llengua vehicular. 

S’aposta, també, i així ho estipula la LEC, per l’autonomia dels centres, amb la confiança que 
aquesta llibertat ens ajudarà a créixer, a innovar i a teixir xarxa entre ells. Així mateix, cal donar 
suport als docents per a l’actualització i millora de la seva tasca: millorar i treballar en equip és 
garantia d’un bon sistema educatiu. 

Finalment, el model català de Formació Professional està encarat a l’èxit formatiu dels alumnes i a 
una formació que prepari, de forma real i efectiva, els estudiants per al nostre model productiu. 
Després de l’aprovació de la Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, el seu 
desplegament esdevé una fita imprescindible d’aquesta legislatura al costat d’iniciatives ja en 
marxa com la Formació Professional Dual, que suma, a la docència, el valor afegit de les pràctiques 
en el mercat laboral. 

 

 

Objectius: 

 Impulsar una educació competencial que doni respostes a les futures necessitats formatives. 

 Potenciar un sistema educatiu i de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats. 

 Consolidar un model propi educatiu català basat en el plurilingüisme competencial i integrador 
amb el català com la llengua vehicular. 

 Aprofundir en l’autonomia dels centres i en el seu treball en xarxa i donar suport als docents per a 
l’actualització i millora de la seva tasca. 

 Promoure un sistema educatiu inclusiu i d’atenció a la diversitat. 

 Desenvolupar i consolidar un model propi d’FP. 
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ÀMBIT Polítiques educatives 

Objectiu Impulsar una educació competencial que doni respostes a les futures necessitats 
formatives. 

Mesures i 
normes 

 Desplegament de la Llei d’Educació de Catalunya: 

◦ Per garantir el desenvolupament curricular competencial propi de Catalunya,  
desplegament del Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària i del Decret 187/2015, de 25 d’agost, 
d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, amb 
acompanyament i formació específica als centres. 

◦ Desplegament competencial dels currículums. 

◦ Procediment i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. 

 Promoure un Pacte Nacional que elabori les bases de la futura Llei d’educació  de 
Catalunya per tal d’organitzar un sistema educatiu propi, d’èxit escolar inclusiu. 

 

Objectiu Potenciar un sistema educatiu i de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats. 

Mesures i 
normes 

 Dotació de suport específic als centres de màxima complexitat: 

◦ Reducció de la ràtio de P3 d’alta complexitat amb el consens del centre i el 
municipi. 

◦ Progressiva reducció de la ràtio als centres d’alta complexitat de secundària en 
entorns singulars. 

◦ Increment de recursos de professorat en centres d’alta complexitat. 

 Garantia de l’accés en condicions d’igualtat al servei de menjador escolar, 
especialment per a l’alumnat en risc social greu: 

◦ Equiparació progressiva del llindar de renda requerit per accedir a les beques 
de menjador amb els criteris establerts per l’Institut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat) per determinar el llindar de risc de pobresa. 

◦ Dotació pressupostària suficient per cobrir la demanda de tots els sol·licitants 
de beques de menjador que compleixin els barems per a l'atorgament d'ajuts. 

 Millora de la resposta a les necessitats individuals d’aprenentatge dels alumnes a 
través del Suport Escolar Personalitzat (SEP) així com del Programa Intensiu de 
Millora (PIM). 

 Extensió del pla pilot per a la implantació del 1r cicle d’educació infantil (1-3) en 
escoles rurals i en entorns socioeconòmics desafavorits. 

 Accés, en condicions d’equitat, al servei de transport escolar en els casos de 
transport no obligatori i els declarats gratuïts (obligatori), oferint ajuts als alumnes 
que viuen en nuclis de població allunyats o en zones rurals.  
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 Col·laboració en el sosteniment de places per a infants de 0 a 3 anys gestionades 
per institucions públiques, entitats d’iniciativa social i de concertació de preus 
públics atenent a criteris de suficiència, els pressupostos de la Generalitat i els 
acords amb les administracions locals. En aquest sentit i d’acord amb la Comissió 
Mixta, tendir al sistema de tarifació social per a aquest tipus d’ensenyaments. 

 Continuació de l’ofensiva de país a favor de l’èxit escolar: 

◦ Assoliment d’una taxa d’idoneïtat del 78%, en finalitzar el curs 2016-2017.  

◦ Assoliment d’una taxa de graduats del 89%, en finalitzar el curs 2016-2017. 

◦ Assoliment d’un percentatge del 85% de titulats sobre avaluats a 2n de 
Batxillerat, en finalitzar el curs 2016-2017. 

◦ Desplegar un programa interdepartamental per crear centres de noves 
oportunitats per a la inclusió laboral i social. 

 Lluita contra l’absentisme, la desafecció i l’abandonament escolar coordinades 
entre les administracions i el teixit econòmic i social a través de programes 
específics de suport personalitzat a l’alumnat: 

◦ Reducció de la taxa d’abandonament escolar per al 2020 fins a un màxim del 
15%. 

 Programes socioeducatius amb el treball en xarxa entre administracions locals i 
entitats:  

◦ Potenciació dels plans educatius d’entorn. 

◦ Ampliació de 25 a 30 plans educatius d’entorn en aquells territoris on hi hagi 
major nombre de centres d’alta complexitat. 

 Prevenció de l’abandonament escolar prematur mitjançant el desplegament dels 
Programes de Diversificació Curricular a 3r i 4t d’ESO: 

◦ Projectes singulars: de 116 convenis el curs 2011-2012, fins a 315 el curs 2015-
2016 (increment de 20 projectes). 

◦ Unitats d’Escolarització Compartida (UEC), procés de licitació i millora.  

◦ Increment de 20 aules obertes. 

Indicadors Taxa d’abandonament escolar 

Taxa d’idoneïtat 

Taxa de graduats a l’ESO 

Ràtios de P3 i 1r d’ESO 
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Objectiu Consolidar un model propi educatiu català basat en el plurilingüisme competencial i 
integrador amb el català com la llengua vehicular. 

Mesures i 
normes 

 

 Priorització del desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística de 
l’alumnat com a instrument transversal per a l’aprenentatge i l’èxit escolar. 

 Increment i millora del coneixement de les llengües estrangeres i desenvolupament 
del plurilingüisme efectiu a les aules: Transformació de l’ensenyament de les 
llengües. 

 Programes d’aprenentatge específics de la llengua catalana, per part de l’alumnat 
d’origen estranger, al llarg de tota l’escolaritat com a garantia d’integració i d’èxit 
escolar:  

◦ Continuïtat del Programa d’Immersió Lingüística. 

◦ Suport lingüístic a l’alumnat d’origen estranger a les aules ordinàries. 

Indicadors Nombre de centres participants dels programes: Impuls de la Lectura, Araescric, Oratòria, 
Experimentació del plurilingüisme: AICLE i TIL 

Nombre d’alumnes que estudien una segona llengua estrangera 

Nombre de centres amb suport lingüístic i social 

 

Objectiu Aprofundir en l’autonomia dels centres i en el seu treball en xarxa i donar suport als 
docents per a l’actualització i millora de la seva tasca. 

Mesures i 
normes 

 Compromís que els futurs estudiants per a docents han assolit els coneixements i 
les competències necessàries per abordar de manera adequada els estudis de grau. 
Signatura de convenis amb les universitats. 

 Formació tutors d’ESO: 

◦ Formació pilot tutors 1r i 2n d’ESO.  

◦ Formació pilot tutors 3r i 4t d’ESO. 

 Vinculació del lloc de treball docent amb el projecte educatiu de cada centre: 

◦ Increment progressiu de nous llocs singulars. 

 Adequació dels docents per substitució a les necessitats del projecte educatiu i a les 
característiques i el context del centre. 

 Avaluació del docent orientada a la millora de la pràctica docent per garantir una 
millora en la qualitat i equitat del sistema. 

 Consolidació d’un model d’avaluació periòdica dels centres educatius que tingui en 
compte l’assoliment d’objectius definits en els projectes educatius de centre i, 
alhora, tingui efectes en l’avaluació formativa de la funció docent i de la funció 
directiva, en el cas dels centres públics. 
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Indicadors Percentatge de centres que amplien els llocs de treball de provisió específica de la plantilla 

Percentatge de centres que intervenen en el procediment de selecció de professorat substitut 

Dades sobre estabilitat de plantilla i percentatge de professorat que continua a proposta de la 
direcció 

 

Objectiu Promoure un sistema educatiu inclusiu i d’atenció a la diversitat. 

Mesures i 
normes 

 

 Decret de l’atenció educativa de l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.  

 Disseny del Pla estratègic del sistema educatiu inclusiu: elaboració del mapa 
territorial de recursos i compleció de la xarxa de recursos intensius. 

 Desplegament d’una oferta formativa postobligatòria major i més diversificada per 
a l’alumnat amb necessitats educatives: itineraris formatius específics (IFE): 
Resolució de creació i implementació del pla pilot experimental dels itineraris 
formatius específics. 

Indicadors Dades en relació amb la compleció de la xarxa de recursos intensius 

Dades del desplegament de l’oferta formativa dels itineraris formatius específics (IFE) 

 

Objectiu Desenvolupar i consolidar un model propi d’FP. 

Mesures i 
normes 

 IV Pla General de Formació Professional de Catalunya, amb la participació dels 
agents socials. 

 Desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professional (segons 
calendari aprovat per Acord de Govern d’1 de setembre de 2015):  

◦ Desplegament reglamentari del Pla d’acreditació  i qualificació professionals de 
Catalunya. 

◦ Aprovació del 1r Pla d’acreditació i de qualificació professionals. 

◦ Posada a punt de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de 
Catalunya. 

 Consolidació i extensió el model català d’FP dual obert i flexible relacionat amb el 
model productiu de Catalunya: 

◦ Augment fins a 1.300 empreses o entitats col·laboradores en FP dual. 

◦ Establiment dels requisits per a l’homologació d’empreses que participen en 
cicles formatius d’FP dual.  

◦ Regulació i desplegament d'un pla de formació dels tutors de les empreses que 
acullen alumnat de formació dual. 

◦ Ordenació i foment de la formació dels tutors de les empreses que acullen 
alumnat de formació dual. 
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Indicadors Nombre d’alumnes d’FP i FP dual 

Convenis vigents de col·laboració amb empreses i entitats, per promoure la formació en 
alternança i amb formació dual 

Persones assessorades, avaluades i unitats de competència acreditades 

Nombre de persones que han rebut formació per exercir com a tutors d’empresa d’FP dual 
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Salut 

Eix 1. Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom 
 
 

Garantir l’exercici del dret a la salut, entès com a dret fonamental de totes les persones que viuen 
a Catalunya, és un dels objectius principals d’aquest Govern. És per això que durant aquesta 
legislatura es treballarà per garantir un sistema de salut universal, públic, equitatiu, sostenible, de 
qualitat, d’excel·lència i, per tant, vinculat a la recerca i a la innovació. Un sistema que és essencial 
per a la cohesió social i que ha d’evitar que les condicions econòmiques impedeixin o dificultin 
l’accés a l’atenció sanitària.  

Es faran complementàries les estratègies de salut pública i les estratègies d’assistència sanitària 
per tal d’avançar en un model d’atenció integrada centrada en la persona i, en aquest sentit, 
s’abordarà la relació entre els determinants socials de la salut per millorar la salut comunitària i 
assistencial. Al mateix temps, en el marc del procés d’elaboració de la nova Llei de Salut i Social de 
Catalunya, es crearan i s’impulsaran espais de debat per assolir un consens polític i social entre tots 
els agents (partits polítics, sector sanitari, ciutadania, entitats de pacients...) per consensuar les 
bases del nou sistema sanitari català tot partint de la màxima ambició en les polítiques de 
transparència i participació. 

 

 

Objectius: 

 Garantir un sistema de salut universal, públic i equitatiu.  

 Potenciar un sistema transparent, participatiu i sostenible. 

 Reforçar un sistema de qualitat assistencial basat en l’R+D+I. 

 Impulsar les polítiques de prevenció i promoció de la salut. 
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ÀMBIT Salut 

Objectiu Garantir un sistema de salut universal, públic i equitatiu. 

Mesures i 
normes 

 Llei de Salut i Social de Catalunya. 

 Llei d’universalització de l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut. 

 Garantia que la llista de centres hospitalaris integrats en el SISCAT no inclou centres 
privats amb ànim de lucre.  

 Revisió de l’assignació de recursos a l’atenció primària, incorporant criteris de 
desigualtat econòmica i social. 

 Pla d’ordenació de l’atenció continuada i urgent de Catalunya per revisar els 
requisits que determinen la planificació territorial de CAP i CUAP, d’acord amb 
l’activitat observada i el territori i criteris socioeconòmics. 

 Millora de la situació de les persones en llista d’espera per a intervenció quirúrgica, 
prova diagnòstica o visita a l’especialista duent a terme una gestió de les llistes 
d’espera mitjançant la priorització en funció de la situació clínica i social del pacient 
atorgant un paper determinant al professional i gestió dels usuaris amb més temps 
d’espera; l’apoderament de l’atenció primària; la transparència en el procés de 
gestió i de comunicació pública de les llistes d’espera mitjançant dades obertes; i la 
proactivitat en la gestió de les llistes. 

 Obtenció de la informació que permeti l’anàlisi de les desigualtats en salut. 

 Definició de les bases de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris. 

 Garantia de l’accés als tractaments mèdics i farmacològics per hepatitis C, 
trasplantaments, i/o malalties oncològiques de forma universal i gratuïta d’acord 
amb el criteri clínic i en el marc del Programa d’Harmonització farmacoterapèutica 
del CatSalut. 

 Garantia de l’accés als tractaments farmacològics de forma universal a totes les 
persones residents a Catalunya, amb independència de la seva situació 
administrativa i revisió, amb l’objectiu d’ampliar-los per a aquells col·lectius en 
situació de fragilitat economicosocial, dels criteris de la gratuïtat i de reducció del 
percentatge d’aportació. 

 Garantia de la igualtat d’accés de totes les dones lesbianes, dones sense parella 
masculina i dones soles a la reproducció assistida, revisant del protocol actual de la 
Generalitat de Catalunya l’impediment d’accés a aquestes tècniques a dones sense 
parella masculina. 

Indicadors Percentatge de reducció de temps d’espera per a proves diagnòstiques i primera visita a especialista 

Percentatge de reducció de persones en llista d’espera per a intervenció quirúrgica 
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Objectiu Potenciar un sistema transparent, participatiu i sostenible. 

Mesures i 
normes 

 Anàlisi i avaluació de les derivacions a centres privats. 

 Desplegament del nou model de registre de contractes que millori l’accessibilitat de 
la ciutadania a aquesta informació. 

 Desplegament del portal “La Meva Salut”.  

 Potenciació de la Central de Resultats dissenyant i desplegant la Central de resultats 
de salut pública. 

 Disseny d’estratègies per desenvolupar un model d’atenció centrat en les persones 
que prevegi l’autocura, l’apoderament i la participació. 

Indicadors Percentatge de desplegament de la Meva Salut 

Nombre d’informes de la CdR de Salut Pública realitzats  

 

Objectiu Reforçar un sistema de qualitat assistencial basat en l’R+D+I. 

Mesures i 
normes 

 Decret català que reguli la indicació, ús i autorització de dispensació de 
medicaments per part d’infermeria.  

 Pla director d'Urgències.  

 Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.  

 Apoderament de l’Atenció Primària a través del nou Pla estratègic d’Atenció 
Primària i Comunitària, que inclourà: Major capacitat de resolució; Major capacitat 
de compra; Més autonomia de gestió; Millora de la integració entre els diferents 
nivells assistencials.  

 Pla Estratègic de Recerca i Innovació 2016-2020. 

 Projecte de recerca de medicina personalitzada basada en la genòmica. 

 Pla d'equipaments tecnològics.  

 Decret català d’autorització de centres i serveis sanitaris. 

 Pla de reestructuració de la  inspecció sanitària per tal de reforçar la seguretat 
clínica, la qualitat de l’assistència sanitària i dels establiments sanitaris. 

 Pla de desenvolupament professional.  

 Atenció Integrada centrada en la persona. Millora en l'atenció a les persones 
integrant els serveis de salut amb els serveis socials, per potenciar l’autonomia 
personal i l’atenció a la dependència. PIAISS.   
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 Creació i desplegament d’un instrument per posar informació del sistema sanitari al 
servei de la millora de la qualitat assistencial, i de la recerca dels centres que reben 
finançament públic.  

 Pla d’atenció a les persones afectades per Síndromes de Sensibilització 
Central,  derivat de la revisió del model d’atenció a la Fibromiàlgia, Fatiga Crònica i 
Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple, realitzada d’acord amb professionals 
experts en la matèria i associacions d’afectats. 

Indicadors Nombre de programacions de primeres visites d’atenció especialitzada realitzades des de l’atenció primària  

Hospitalitzacions evitables per malalties seleccionades  

 

Objectiu Impulsar les polítiques de prevenció i promoció de la salut. 

Mesures i 
normes 

 Potenciació de l’enfocament de la salut pública com a salut comunitària mitjançant 
la col·laboració entre assistència primària, serveis socials i salut pública: COM Salut.  

◦ Desplegament  del projecte COMSalut en 16 àrees bàsiques de salut de Catalunya. 

◦ Desplegament de projectes de salut comunitària en altres zones prioritàries per les 
seves característiques socioeconòmiques. 

 Promoció del treball intersectorial i transversal implantant, a tots els nivells, el 
plantejament “Salut en totes les polítiques” – PINSAP. 

◦ Balanç del PINSAP 2014-2015. 

◦ Elaboració i aprovació del PINSAP 2016-2020. 

 Desenvolupament del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i 
addiccions. 

  Pla nacional d’educació i promoció de la salut. 

Indicadors Nombre d’ABS  on s’hagi desplegat el projecte COMSalut  

Nombre de projectes de salut comunitària implantats i població inclosa  

Nombre d’actuacions incloses al PINSAP  

Nombre de polítiques a les quals  s’ha realitzat un test de cribratge per valorar el seu impacte en salut 
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Cultura 

Eix 1. Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom 
 
 

La cultura és una de les columnes vertebradores d’una societat del benestar madura i, en 
conseqüència, és un instrument de cohesió social, que permet a la ciutadania aspirar a ser lliures. 
La cultura aporta competitivitat econòmica i alhora és una eina imprescindible per garantir la 
solvència d’una societat meritocràtica, amb igualtat d’oportunitats real. És per això que la política 
cultural té en la millora de l’accés a la cultura un dels objectius principals. En aquest sentit, entre 
d’altres polítiques de formació i estímul de nous públics, es desplegarà el full de ruta per a la 
implementació del Carnet cultural de Catalunya en concert amb totes les administracions 
implicades. Altrament, la llengua catalana també es constitueix com un eix essencial per a la 
cohesió social. L’organització del III Congrés de Llengua Catalana serà un dels punts centrals 
d’aquesta legislatura, compartint protagonisme amb els programes de formació d’adults o 
l’estímul de la presència del català en sectors com el de la justícia o del comerç. 

Alhora, la cultura és memòria i tradició, un patrimoni que cal protegir i difondre. En aquest objectiu 
s’ha de remarcar la restitució del Fons nacional per a l’Adquisició de Béns Culturals com a 
mecanisme per fer créixer el patrimoni artístic nacional en benefici de tota la xarxa de museus i 
centres d’art, però també la renovació i millora de les museografies de diversos museus (MNAT, 
MHC, Md’A) i la vertebració de les xarxes territorials de museus. 

Tant el patrimoni com la creativitat de la cultura catalana són components fonamentals de la 
marca Catalunya que s’ha de projectar a l’exterior. L’articulació de la presència dels creadors, les 
obres i la producció cultural catalana a les fires i mercats internacionals serà una de les prioritats 
d’aquesta legislatura, així com també s’inscriu en aquest objectiu la consolidació del Patrimoni 
Mundial de Tàrraco com un producte cultural, educatiu i turístic de primer ordre. 

 

 

Objectius: 

 Garantir la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni cultural. 

 Fomentar la creació, la producció, la difusió i la participació culturals. 

 Impulsar la internacionalització de la cultura catalana. 

 Promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits, reforçar la cooperació 
amb els territoris de parla catalana i promoure el coneixement i l’ús de l’occità aranès i la llengua 
de signes catalana. 

 
  



 

 37 

ÀMBIT Cultura 

Objectiu Garantir la conservació, l’estudi i la difusió del patrimoni cultural. 

Mesures i 
normes 

 Foment de l’associacionisme cultural en el marc del desplegament de la futura Llei 
de Foment de l’Associacionisme. 

 Reforma de la Llei de patrimoni cultural català. 

 Pla Nacional de Recerca en l’àmbit del Patrimoni Immaterial i Etnològic. 

 Projecte de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre 
(IPCITE) per a la identificació, recerca, difusió i promoció dels elements del 
patrimoni cultural immaterial de les Terres de l’Ebre. 

 Difusió museogràfica d’elements clau del patrimoni cultural immaterial i etnològic 
de Catalunya: el Museu Casteller de Catalunya (Valls) i el Museu del Pessebre de 
Catalunya (Montblanc). 

 Celebració de l’Any Ramon Llull, a nivell nacional i internacional, per tal de difondre 
i reivindicar la vàlua de la seva aportació al món de les lletres i la influència del seu 
pensament. 

 Adequació legislativa en matèria d’arxius: del Decret 13/2008 sobre accés, 
avaluació i tria de documents a la Llei 19/2014 de transparència; i del Decret 
76/1996, que regula el sistema general de gestió de la documentació 
administrativa, als requeriments tècnics i organitzatius de gestió de la 
documentació electrònica. 

 Pla de Museus de Catalunya: redacció i aprovació. 

 Desenvolupament del Pla Nacional de Fotografia. 

 Ampliació, integració de serveis i modernització del Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya i desenvolupament del projecte del carnet cultural. 

 Desplegament del projecte de biblioteca provincial de Barcelona, d’acord amb les 
administracions de l’Estat i de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Millora dels equipaments de conservació i difusió del patrimoni documental: 
primera fase del projecte de reforma i ampliació de la Biblioteca de Catalunya, i 
ampliació dels dipòsits de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

 Projectes de millora i reforma de les presentacions museogràfiques dels museus 
gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 

 Creació del Catàleg Col·lectiu de les Col·leccions dels Museus Catalans. 

 Consolidació del sistema museístic a través de les xarxes territorials de museus. 
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 Desplegament del Pla d’Acció de l’Arquitectura: projecte del Museu de 
l’Arquitectura i Urbanisme de Catalunya, i Pla de Protecció de l’Arquitectura 
Moderna. 

 Creació d’un programa d’Art, Patrimoni i Paisatge per actualitzar i valorar el 
patrimoni arquitectònic d’alt interès del Pirineu a través de la residència d’artistes 
d’art contemporani i les seves creacions. 

 Desplegament de l’acord amb l’Ajuntament de Tarragona (2015) per a la 
consolidació del Patrimoni Mundial de Tàrraco com un producte cultural, educatiu i 
turístic de primer ordre. 

 Compleció del mapa de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya i aprovació del 
nou decret d’organització i funcionament. 

 Millora dels instruments bàsics per a la protecció, la conservació, el coneixement i 
l’estudi del nostre patrimoni documental: el Cens d’Arxius de Catalunya i el Portal 
d’Arxius de Catalunya. 

 Restitució als seus legítims titulars dels “papers de Salamanca”, documentació 
confiscada a particulars l’any 1939 que ha estat lliurada pel Ministeri de Cultura a 
partir del 2008. 

Indicadors Activitats de difusió del patrimoni cultural 

Usos del patrimoni cultural 

 

Objectiu Fomentar la creació, la producció, la difusió i la participació culturals. 

Mesures i 
normes 

 Desplegament del Pla Integral de les Arts Visuals: 

o Reactivació del Fons nacional d’Art de la Generalitat de Catalunya per fomentar 
la inclusió patrimonial de la creació contemporània a les col·leccions públiques. 

o Enfortiment del sistema de formació artística a Catalunya i constitució de 
l’Institut Superior de les Arts, d’acord amb Ensenyament i les universitats 
corresponents. 

o Definició de la nova proposta de vertebració de la Xarxa de Centres d’Arts 
Visuals. 

 Interfícies, programa transversal entre cultura, educació i ciutadania per promoure 
el debat, la mediació i produir noves formes de coneixement. 

 Pla del Disseny. 

 Dansa Nacional a Catalunya: consolidació del sector de la dansa mitjançant 
l’obertura d’una oficina de produccions com a embrió de la futura Companyia 
Nacional de Dansa de Catalunya. 
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 Desplegament dels plans integrals dels àmbits de les arts escèniques: Pla integral 
del Circ, Pla integral de la Dansa i Pla integral de les Arts Escèniques i Musicals per a 
tots els públics. 

 Consolidació del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya i del Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya per garantir-ne la sostenibilitat i 
promoure la mancomunitat de recursos i programacions. 

 Pla d’Accessibilitat per a equipaments escènics, musicals i cinematogràfics de 
Catalunya. 

 Implantació de nous models de suport a les arts escèniques orientat a l’exhibició de 
sales privades de Catalunya i amb ajuts a projectes multidisciplinaris i de carrer. 

 Mesures d’estímul de la lectura entre la població infantil: línia de subvencions per a 
la compra d’un llibre als nens de 6 anys. 

 Suport al sector llibreter català: el pla especial de llibreries emblemàtiques i 
l’adaptació de la línia d’ajuts específica per a llibreries de nova creació. 

 Implementació del Pla Nacional de Lectura 2012-2016 per a la promoció i la difusió 
del llibre i la lectura: desplegament de nous programes per a col·lectius específics. 

 Pla Integral de la Música: elaboració, redacció i posada en funcionament. 

 Noves mesures per al foment de la formació, la producció i l’exhibició en l’àmbit de 
la música: ordenació del mapa orquestral de Catalunya, nou projecte de plataforma 
digital per a utilització professional (publicitat, productores audiovisuals, etc.) i nou 
impuls al projecte Cases de la Música. 

 Elaboració del nou Pla de Cultura Digital 2016-2018. 

Indicadors Índex de lectura a Catalunya 

Índex de Consum Cultural Harmonitzat 

Producció audiovisual catalana 

 

Objectiu Impulsar la internacionalització de la cultura catalana. 

Mesures i 
normes 

 Consolidació de l’Institut Ramon Llull com a instrument de la projecció exterior de 
la llengua i cultura catalanes, a través de la col·laboració amb les administracions 
públiques dels territoris de parla catalana. 

 Millora de la presència i l’estatus dels estudis catalans a les universitats de 
l’exterior, amb l’obertura de programes en noves universitats i l’establiment de 
noves línies de formació. 

 Reforç de  la traducció i la difusió a l’exterior de la literatura catalana, mitjançant la 
presència en fires internacionals del llibre. 
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 Garantia de la presència dels creadors de la cultura catalana en esdeveniments 
internacionals de primera línia i en escenaris de rellevància estratègica. 

 Desplegament i consolidació de la marca Catalunya Creativa (Creative Catalonia) 
com a principal suport a la promoció a l’estranger de projectes professionals i la 
construcció de mercats més amplis per a la producció cultural. 

 Lideratge de projectes europeus transfronterers per a la salvaguarda i promoció de 
la cultura popular en el marc del Programa de Cooperació Territorial Espanya-
França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020. 

Indicadors Participació en fires, festivals i mercats internacionals 

Participació cultural dels turistes internacionals a Catalunya 

Nombre de rodatges a Catalunya. (Barcelona Film Commission) 

 

Objectiu 

 

Promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits, reforçar la 
cooperació amb els territoris de parla catalana i promoure el coneixement i l’ús de 
l’occità aranès i la llengua de signes catalana. 

Mesures i 
normes 

 Transformació del Consell Social de la Llengua Catalana. 

 Nou model de governança per al Consorci per a la Normalització Lingüística. 

 Organització del III Congrés Internacional de la Llengua Catalana.  

 Potenciació del Voluntariat per la Llengua a través de la creació de noves 
modalitats. 

 Atenció a la diversitat lingüística dels inscrits als cursos de català per a adults. 

 Nova edició de la campanya “En català, també és de llei”. 

 Promoció i dinamització de l’exhibició de cinema en català: aposta pel doblatge de 
cinema per al públic familiar i per la subtitulació en català de cinema en versió 
original. 

 Ampliació de l’ús del català a l’Administració de justícia per garantir els drets 
lingüístics dels ciutadans: 

o Desenvolupament del conveni 2015-2019 signat amb els professionals del dret. 

o Elaboració d’un Pla de dinamització per estendre l’ús del català a l’AJ. 

o Reclamació al MJ i CGPJ del compliment de la Carta Europea. 

o Petició al TSJC  del compliment de l’Acord de la Sala de Govern del 2010. 

 Desenvolupament de la Llengua de Signes Catalana (LSC): elaboració del corpus i 
altres materials lexicogràfics i oferta de formació. 
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 Suport al Conselh Generau d’Aran i a l’Institut d’Estudis Aranesi. 

 Pla de qualitat lingüística per a l’empresa: segell de qualitat lingüística, ajuts per 
incloure la llengua al món digital i la traducció no literària, estudi sobre l’oferta de 
productes i serveis en català i pla d’atenció oral en català al comerç. 

 Campanya “El català, llengua per a tothom”. 

Indicadors Consultes d’informació lingüística 

Formació de la població adulta en llengua catalana 

Impacte de la política per al doblatge i subtitulació en català d'estrenes cinematogràfiques 

Nombre de documents judicials en català (tràmits i sentències) 

Percentatge de documents judicials en català 
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Esports 

Eix 1. Un país més just: un nou estat del benestar per a tothom 
 
 

L’essència de l’esport és l’exercici corporal d’agilitat, destresa o força i la seva pràctica, 
individualitzada o en grup, amb intencionalitat lúdica o competitiva. 

Aquestes dues vessants de l’esport les integra el Govern mitjançant la promoció de  l’activitat física 
com a base de la política esportiva de Catalunya. L’esmentada integració es farà potenciant i 
desenvolupant diversos Plans Estratègics i Plans Nacionals que abasten el conjunt de la població, 
fent especial incidència en els sectors més joves i més vulnerables, de cara a assolir una ciutadania 
més saludable, amb menors índexs de sedentarisme i obesitat i tenint ben presents els valors que 
l’esport representa. Cal que situem, doncs, l'activitat física i l'esport en la centralitat política, social 
i econòmica. 

La vessant competitiva de l’esport català es fonamenta en els esportistes de primer nivell mundial 
que tenim, en els clubs capdavanters en els seus respectius esports i en les entitats que acullen 
durant l’any moltes proves internacionals arreu del territori. Aquest conjunt  d’actius és 
fonamental per a la internacionalització del nostre esport. En aquest sentit, des del Govern es 
treballarà per incorporar Catalunya al Comitè Olímpic Internacional i a les federacions esportives 
internacionals, per tal de poder competir com a país en les competicions internacionals. 

 

 

Objectius: 

 Promoure l’activitat física i l’esport com a base de la política esportiva de Catalunya. 

 Garantir la presència de Catalunya al món en el camp esportiu. 
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ÀMBIT Esport 

Objectiu Promoure l’activitat física i l’esport com a base de la política esportiva de Catalunya. 

Mesures i 
normes 

 Llei de l’activitat física i de l’esport de Catalunya.  

 Accions d’esport inclusiu per a col·lectius amb capacitats diferents i col·lectius 
socials més desfavorits: 

◦ Suport a centres del Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE) amb complexitat alta, 
a través de centres amb dificultats socioeconòmiques. 

◦ Promoció de l’exercici físic com a estratègia de prevenció del consum de 
drogues per adolescents a través de l’extensió del programa FITJOVE. 

◦ Suport a les Federacions Catalanes d’Esports que fomenten activitat física i 
esportiva per a col·lectius amb capacitats diferents: FC de Cecs i Deficients 
Visuals, FC de  Minusvàlids Físics, FC de Disminuïts Psíquics, FC de Paràlisis 
cerebrals i FC de Sords. 

 Potenciació del Pla Nacional de l’Activitat Física i l’Esport per assolir una ciutadania 
més saludable i amb menors índexs de sedentarisme i obesitat.  

 Desenvolupament del Pla Estratègic de l’Esport Escolar de Catalunya 2013 -2020.  

 Desenvolupament del Pla Estratègic de l’Esport Universitari 2013-2020. 

 Actualització del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius i del Cens 
d’Equipaments Esportius de Catalunya.  

 Potenciació de l’Escola Catalana de l’Esport.  

 Desplegament del Pla estratègic d’esports d’hivern a Catalunya.  

 Desenvolupament del programa Dones i Esport. 

Indicadors  Nombre de persones que practiquen algun esport o alguna activitat física  

 Nombre de clubs esportius a Catalunya 

 Nombre de centres participants en el Pla Català Esport a l’Escola   

 Volum d’inversió feta en millora dels equipaments esportius o construcció de nous   

 

Objectiu Garantir la presència de Catalunya al món en el camp esportiu. 

Mesures i 
normes 

 Sol·licitud de la incorporació de Catalunya al Comitè Olímpic Internacional i a les 
federacions esportives internacionals per poder competir com a país en les 
competicions internacionals.  

 Potenciació de l’INEFC Catalunya perquè esdevingui un centre de referència en la 
formació i la recerca esportiva: 
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◦ Ampliació de l’oferta formativa mitjançant l’ús de les TIC. 

◦ Creació d’una xarxa de col·laboració interuniversitària, de caràcter 
internacional, en l’àmbit de les ciències de l’activitat física, l’educació física i 
l’esport. 

 Potenciació del CAR de Sant Cugat perquè esdevingui un centre de referència en 
l’alt rendiment esportiu.  

 Suport als Jocs Mediterranis de Tarragona 2017.  

Indicadors Nombre de federacions esportives catalanes reconegudes internacionalment 

Nombre de llicències federatives  

Nombre d’esportistes permanents al CAR 

Nombre d’accions fetes a INEFC Global (xarxa de col·laboració interuniversitària de caràcter 
internacional)         
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EIX 2 
 

Un país amb més i millor feina: 
una economia al servei de les persones 
 
 

2.1. Treball 
2.2. Política fiscal i financera 
2.3. Empresa i competitivitat 
2.4. Universitats i recerca  
2.5. Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 
2.6. Infraestructures, mobilitat i urbanisme 
2.7. Medi ambient i sostenibilitat  
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Treball 

Eix 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
 
 
 

La Catalunya del futur ha de ser un país laboralment equiparable als països més avançats 
socialment de la UE, tant en el sistema d’ocupació com en els subsistemes de relacions laborals, de 
relacions sindicals i de prestacions socials. L’objectiu i el repte són clars: establir un nou sistema 
laboral que faci de Catalunya un país capdavanter, i això esdevé en el context actual una gran 
oportunitat que es concretarà en diverses mesures com són el desplegament de la Llei d'ordenació 
del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya o el desplegament del Programa 
de Garantia Juvenil.  

El treball esdevé una eina fonamental en la construcció de l’autonomia de les persones i en la 
definició dels projectes vitals d’aquestes. Per això,  la crisi i un marc de relacions laborals poc 
adequat han coartat aquests elements de llibertat personal. Cal aprofundir, doncs, en un nou 
model productiu i propi que defineixi un mercat de treball competitiu i socialment avançat amb 
mesures com ara el desplegament del III Pla de govern de seguretat i salut laboral 2015-2020 o 
l’aprovació de les bases del model de concertació en l’àmbit de les relacions laborals entre el 
Govern i els agents socials.  

Aquest nou sistema de relacions laborals, a més de garantir els drets de les persones treballadores 
i coadjuvar al creixement i competitivitat de les nostres empreses a partir d’un procés de 
concertació entre agents socials, econòmics i Govern, preveurà també la definició d’un nou model 
d’integració laboral i de suport a la vida independent de les persones amb discapacitat basat en la 
persona i en les seves necessitats de suport. 

 

 

Objectius: 

 Promoure polítiques d’ocupació per un país amb més i millor feina. 

 Establir un nou sistema de relacions laborals modern i adaptat a la realitat del país. 

 Donar suport a les empreses d’inserció i integració laboral i consolidar el compromís social a les 
empreses i les institucions.  
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ÀMBIT Treball 

Objectiu Promoure polítiques d’ocupació per un país amb més i millor feina. 

Mesures i 
normes 

 

 Desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació 
i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, impulsant un model de concertació 
territorial de les polítiques d'ocupació que les faci més efectives i properes al 
territori. 

 Desplegament del Programa de la Garantia Juvenil perquè permeti atendre a tot el 
jovent inscrit en el sistema general oferint-los orientació, formació, pràctiques en 
empreses o contractació laboral abans de 4 mesos d’haver finalitzat els seus estudis 
o d’haver perdut una feina. 

 Simplificació de les convocatòries del SOC des d’una perspectiva integradora. 

 Garantia de la cartera de serveis al ciutadà a través d’una perspectiva integradora de 
les polítiques actives d’ocupació en els processos d’orientació i intermediació, 
introduint l’anàlisi i l’avaluació de competències.  

 Desplegament de les polítiques actives i les estratègies territorials corresponents 
per garantir, a través del Sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya, el Dret Subjectiu a l'ocupabilitat de les persones regulat a l'article 1.d) de 
la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del Sistema d'Ocupació i del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya. 

 Consolidació del Programa de Grans Actius, per a majors de 45 anys. 

 Creació de l’Observatori del Treball. 

 Revisió de la fiscalitat de les cooperatives i entitats d’economia social. 

 Revisió de la regulació concursal de les empreses d’economia social i millora dels 
processos concursals. 

 Reglament de la llei de cooperatives. 

 Aprovació del nou pla de treball del programa ARACOOP, que inclourà: 

◦ Ajuts a la incorporació de socis i a la contractació de joves acollits a la garantia 
juvenil per part d’empreses de l’economia social. 

◦ Suport a la intercooperació i a la internacionalització.  

◦ Foment territorial de l’economia social a través de les administracions locals. 

◦ Promoció de l’economia social en l’àmbit educatiu. 

◦ Recursos específics de finançament empresarial a l’economia social. 

◦ Estudi de la fiscalitat per les inversions de capital a les empreses d’economia 
social.  
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  Consolidació dels programes de suport al treball autònom: 

◦ Promoció de millores a les actuals previsions de l’Estatut del Treball Autònom.  

◦ Establiment de programes de promoció de l’autoocupació i de segones 
oportunitats coordinadament amb el SOC.  

◦ Adaptació de mesures del Programa de Garantia Juvenil a l’autoocupació. 

◦ Convocatòria del Consell del Treball Autònom.  

Indicadors Taxa d’atur (desglossada per sexe i per edat) 

Taxa d’ocupació (desglossada per sexe i edat) 

Taxa d’atur juvenil (desglossada per sexe i edat) 

 

Objectiu Establir un nou sistema de relacions laborals modern i adaptat a la realitat del país. 

Mesures i 
normes 

 

 Desplegament del III Pla de govern de seguretat i salut laboral 2015-2020 i avaluació 
del primer bienni 2015-2016.     

 Aprovació de les bases del model de concertació en l’àmbit de les relacions laborals, 
en el si del Consell de Relacions Laborals, entre el Govern i els agents socials. 

 Potenciació del Consell de Relacions Laborals com una estructura actual i adequada 
a la nova realitat de Catalunya i a la diversitat i especificitat del teixit productiu 
català. 

 Impuls de la mediació/conciliació i l’arbitratge, en el si del  Tribunal Laboral de 
Catalunya,  dels  sectors d’especial protecció i del sector públic. 

 Garantia d’un sistema d’inspecció laboral proper i accessible, dotant-lo dels recursos 
necessaris:  

◦ Incorporació de la tramitació electrònica dins l’actuació inspectora.  

◦ Elaboració del Pla anual d’objectius de la Inspecció de Treball de Catalunya, amb 
la participació de les unitats departamentals i dels agents socials. 

 Establiment d’un pacte de compromís amb els agents socials i econòmics per 
adoptar un salari mínim d’acord amb els estàndards de la carta social europea. 

Indicadors Presentació de la memòria de les accions dutes a terme corresponents al III Pla de govern de 
seguretat i salut laboral 

Presentació de l’acord base del nou model de concertació i de relacions laborals 
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Objectiu Donar suport a les empreses d’inserció i integració laboral i consolidar el compromís 
social a les empreses i les institucions. 

Mesures i 
normes 

 Pla específic per a persones amb discapacitat. 

 Definició d’un nou model d’integració laboral i de suport a la vida independent de 
les persones amb discapacitat basat en la persona i en les seves necessitats de 
suport. 

 Adaptació del sistema d’ajuts a la contractació i manteniment de la contractació de 
les persones amb discapacitat en Centres Especials de Treball (CET), relacionat amb 
la definició del nou model d’integració laboral i de suport a la vida independent. 

 Pla de modernització dels Centres Especials de Treball (CET). 

 Revisió de la regulació de les empreses d’inserció per afavorir la integració de les 
persones i els diferents col·lectius en risc d’exclusió, establint actuacions de millora 
durant els itineraris d’inserció. 

 Accions de reconeixement de les pràctiques de compromís o responsabilitat social 
en la línia de l’economia del bé comú. 

 Promoció del diàleg i la participació de les empreses i organitzacions en la 
construcció d’un model productiu català, que vinculi la responsabilitat social als 
atributs de país. 

 Promoció del reconeixement i visibilització del compromís de les empreses i 
organitzacions catalanes a través de la millora dels criteris socials i ambientals en la 
compra pública. 

 Programes de formació i d’acompanyament en la implantació de sistemes 
responsables que permetin a les empreses catalanes disposar de mecanismes de 
gestió ètics i transparents, respectuosos amb els impactes econòmic, social i 
ambiental i que permetin millorar la seva competitivitat. 

Indicadors Nombre d’empreses amb programes de RSC 

Nombre d’empreses amb reconeixement en matèria de RSC 
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Política fiscal i financera 

Eix 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 

 
 

La política fiscal i financera és un element bàsic per garantir els serveis de l’Estat del benestar i 
per facilitar els instruments que afavoreixin l’activitat econòmica. Per això, es desplegaran una 
sèrie de mesures i actuacions amb l’objectiu d’augmentar els recursos dedicats a polítiques 
socials i per facilitar instruments financers que donin suport a l’economia productiva. En aquest 
context, es renegociaran els tipus d’interès que cobra el Fons de Liquiditat Autonòmica a la 
Generalitat, es proposarà revisar la distribució del sostre de dèficit i es reclamaran els 
incompliments de l’Estat per garantir l’autonomia financera de la Generalitat. 

A més, es crearà la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària 
del segle XXI, ampliant la xarxa d’oficines de recaptació i gestió tributària, i es perseguirà el frau 
fiscal mitjançant un pla de control tributari i un increment de les actuacions de control tributari. 

 
 

Objectius: 

 Augmentar els recursos dedicats a polítiques socials mitjançant la política fiscal  en el marc d’unes 
finances públiques eficients i eficaces, i que tendeixin a l’equilibri estructural.   

 Renegociar les condicions financeres i reclamar els incompliments de l’Estat per garantir 
l’autonomia financera de la Generalitat. 

 Facilitar instruments financers que donin suport a l’economia productiva. 

 Crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del segle 
XXI. 

 Perseguir el frau fiscal. 
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ÀMBIT Política fiscal i financera 

Objectiu Augmentar els recursos dedicats a polítiques socials mitjançant la política fiscal en el 
marc d’unes finances públiques eficients i eficaces, i que tendeixin a l’equilibri 
estructural. 

Mesures i 
normes 

 Aprovació d’uns pressupostos més socials, tendint a l’equilibri de les finances 
públiques.  

 Aprofundiment en la fiscalitat ambiental per tal d’incrementar els recursos propis 
de la Generalitat. 

 Modificació de l'Impost sobre Grans Establiments Comercials per adaptar-lo a la 
normativa europea en matèria d’ajuts d’estat. 

 Aprovació del Pla d’eficiència de la despesa.  

 Llei del patrimoni de la Generalitat per actualitzar, modernitzar i fer més eficient el 
règim patrimonial de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, així 
com del règim específic per a les participacions empresarials.  

 Continuació de l’aplicació del Pla de racionalització i optimització d’espais de la 
Generalitat per tal d’obtenir estalvis derivats d’una gestió més racional i eficient 
dels immobles d’ús administratiu.  

 Definició, disseny, planificació i implantació del Campus administratiu de la 
Generalitat.  

 Realització de l’inventari del Patrimoni immaterial de la Generalitat. 

 Desenvolupament del pla estratègic del Sistema de Compra Corporativa de la 
Generalitat de Catalunya i aprovació del Decret de regulació del nou sistema de 
compra corporativa. 

 Elaboració i aprovació del Pla Nacional de Compra Pública d’Innovació (CPI). 

 Decret de regulació de les actuacions administratives de la successió intestada i del 
règim d’autonomia econòmica.  

 Desenvolupament de l’avaluació de polítiques públiques com a eina per a la presa 
de decisions i nou plantejament per a l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques 
Públiques (Ivàlua). 

 Aprovació del Pla Estadístic de Catalunya. 

 Elaboració de nous instruments analítics de l’economia catalana equiparables als 
promoguts pels organismes econòmics internacionals; especialment en matèria 
d’output gap, elasticitats impositives, sostenibilitat del deute i competitivitat.  

 Creació d’una nova pàgina web sobre l’economia catalana. 
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Indicadors Percentatge de despesa social sobre total del pressupost 

Dèficit públic: percentatge sobre PIB i M€ 

Deute públic: percentatge sobre PIB i M€ 

Evolució del percentatge de l’import de contractació adjudicat a la Pime  

 

Objectiu Renegociar les condicions financeres i reclamar els incompliments de l’Estat per garantir 
l’autonomia financera de la Generalitat. 

Mesures i 
normes 

 Anàlisi de la càrrega que suposa l’endeutament de la Generalitat per tal d’avançar 
en la implementació de mesures que permetin la seva sostenibilitat. 

 Renegociació de tots els finançaments estructurats amb l’objectiu d’obtenir estalvis 
per a l’Administració. 

 Renegociació del tipus d’interès que cobra el FLA a la Generalitat.  

 Reclamació dels incompliments de l’Estat vers Catalunya: revisió del model de 
finançament; DA3ª; bestreta fons competitivitat.  

 Redistribució de l’objectiu de dèficit. 

Indicadors Ingressos derivats de la DA3ª i bestretes fons competitivitat 

Objectius de dèficit 2016-2019 (actuals i revisats) 

Guanys de la revisió del model de finançament  

 

Objectiu Facilitar instruments financers que donin suport a l’economia productiva. 

Mesures i 
normes 

 Facilitació de l’accés al finançament al teixit empresarial, especialment a les pimes i 
emprenedors, mitjançant préstecs i avals, per tal de contribuir al creixement de 
l’economia catalana.  

 Consolidació de l’ICF com a banc públic d’inversió (promotional bank) en el marc de 
la Unió Bancària Europea.  

 Elecció del Consell Institucional Assessor de l’ICF, tot garantint l’adequada 
representació de la societat civil i dels agents socials, atenent molt particularment a la 
seva diversitat.  

 Continuació del procés de reestructuració de les seccions de crèdit de les 
cooperatives.   

 Revisió de la normativa que regula el funcionament de les seccions de crèdit de 
cooperatives agràries. 
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 Implementació dels instruments financers vinculats al Pla Operatiu FEDER 2014-
2020. 

 Aprofitament i difusió de les oportunitats que ofereix el Pla Juncker per impulsar 
nous projectes d’inversió d’interès estratègic a Catalunya i donar suport a les 
pimes.  

Indicadors Activitat creditícia de l’ICF: nombre d’empreses finançades, llocs de treball associats i M€ 
atorgats 

Obtenció de la qualificació europea d’entitat de crèdit públic: sí/no 

 

Objectiu Crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària 
del segle XXI. 

Mesures i 
normes 

 Incorporació de personal a l’ATC, d’acord amb els processos de selecció i 
l’actualització del pressupost de l’ATC. 

 Millora del sistema informàtic de l’ATC. 

 Ampliació de la xarxa d’oficines de recaptació i gestió tributària.  

 Implementació completa dels procediments de recaptació executiva.  

 Gestió de la totalitat dels impostos cedits. 

Indicadors Nombre d’oficines de la finestreta única tributària i d’atenció als contribuents (Tributs de Catalunya) 

Recaptació tributària s/ % PIB (anual) 

Percentatge dels tributs pagats pels catalans i gestionats a Catalunya (anual) 

Percentatge dels tributs pagats pels catalans recaptats per Catalunya (anual) 

 

Objectiu Perseguir el frau fiscal. 

Mesures i 
normes 

 Avaluació del pla de prevenció i detecció del frau fiscal i de foment de les bones 
pràctiques tributàries (2015-2018), i plena aplicació de les 86 mesures que conté. 

 Pla de control tributari per al 2016. 

 Increment de les actuacions de les actuacions de control tributari, especialment en 
el cas de nous tributs. 

Indicadors Indicadors de compliment del Pla de Prevenció i Reducció del Frau Fiscal  
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Empresa i competitivitat 

Eix 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 

 
 

L’acció de govern en l’àmbit d’empresa i competitivitat se centra a impulsar les activitats 
econòmiques que generen riquesa, cohesió social i ocupació de qualitat. L’objectiu és enfortir el 
teixit empresarial, la indústria, el turisme, el comerç i el sector de l’energia per assolir un model 
econòmic obert, dinàmic, competitiu, sostenible i segur per a les empreses, els treballadors i els 
consumidors en consonància amb els models d’èxit europeus.  

Així, pel que fa la política industrial, es consolidarà l’orientació sectorial mitjançant l’execució de 
les mesures contingudes en el marc de l’Estratègia Europa 2020 i la RIS3CAT i es transformarà 
AVANÇSA en un instrument de coinversió en projectes de creixement empresarial, entre d’altres 
iniciatives. En l’àmbit del comerç cal destacar el plantejament de la Llei de comerç, serveis i fires i, 
en turisme, els treballs de desplegament i avaluació del Pla Estratègic del Turisme de Catalunya.
  

L’economia catalana s’ha de continuar projectant internacionalment, convertir-se en un espai 
atractiu per a les empreses i els treballadors i posicionar-se com una de les més fortes, 
competitives i amb més equilibri sectorial del sud d’Europa. Aquesta estratègia facilitarà la 
prosperitat econòmica i social de Catalunya i permetrà construir i consolidar els sistemes, models 
i institucions necessaris per tenir un país competitiu, sostenible, capaç d’adaptar-se als canvis 
socials i tecnològics i alhora ser capdavanter en benestar social. 

 
 

Objectius: 

 Desenvolupar la competitivitat empresarial i l’estratègia industrial de Catalunya. 

 Fomentar la innovació i la internacionalització empresarial. 

 Impulsar la petita i mitjana empresa i l’emprenedoria. 

 Promoure un model de comerç competitiu, sostenible i equilibrat. 

 Garantir els drets de les persones consumidores i promoure la qualitat i seguretat dels productes i 
serveis del mercat. 

 Esdevenir una destinació turística de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt valor afegit i una 
oferta diversificada. 

 Dissenyar i articular un nou model energètic sostenible per a Catalunya. 
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ÀMBIT Empresa i competitivitat 

Objectiu Desenvolupar la competitivitat empresarial i l’estratègia industrial de Catalunya. 

Mesures i 
normes 

 Consolidació de l’orientació sectorial de la política industrial mitjançant l’execució 
de les mesures contingudes en els 7 àmbits sectorials definits en el marc de 
l’Estratègia Europa 2020 i la RIS3CAT. 

 Implementació de les actuacions del Pla d’acció de la RIS3CAT de suport a la 
innovació i a la competitivitat del teixit empresarial. 

 Transformació d’AVANÇSA en un instrument de coinversió en projectes de 
creixement empresarial, de forma complementària a la seva funció actual de 
participació en projectes de reconversió i reindustrialització d’empreses en risc. 

 Creació d’una línia de suport a la modernització de les empreses per posicionar-les 
davant la nova revolució industrial, l’anomenada indústria 4.0. 

 Impuls del programa Catalunya Clústers mitjançant projectes transformadors 
(connexió internacional i treball interclúster) i el reforç de l’enfocament al canvi 
estratègic de la política de clústers. 

 Inici de la nova unitat d’intel·ligència competitiva que doni suport a la presa de 
decisions estratègiques de l’empresa i a la política industrial. 

 Impuls d’entitats clau en el mapa de la indústria de l’automoció amb l’IDIADA i el 
Circuit de Barcelona-Catalunya. 

 Pla sectorial de desenvolupament de la mineria per tal d’establir els recursos 
miners estratègics i prioritaris del país tenint en compte la seva distribució 
geogràfica.  

 Llei de Cambres de Comerç de Catalunya. 

Indicadors  Pes de la indústria en el PIB 

 Llocs de treball mantinguts mitjançant l’Estratègia de Política industrial 

 Nombre d’empreses que participen en projectes RIS3CAT 

 Import del PO FEDER 2014-2020 atorgats en les convocatòries de RIS3CAT per a innovació i 
competitivitat del teixit productiu 

 

Objectiu Fomentar la innovació i la internacionalització empresarial. 

  Execució, conjuntament amb els diferents agents de suport a la 
internacionalització, de programes adreçats a fomentar la iniciació a la 
internacionalització.  

 Nova organització de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions que faciliti 
l’aprofitament de sinergies en els diferents àmbits de treball, la identificació 
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d’oportunitats per a les empreses catalanes i l’obertura de noves oficines a l’Iran, 
San Francisco, els Balcans i alguna nova antena a l’Àfrica. 

 Cartera de serveis i d’instruments financers enfocats al finançament de la 
internacionalització de les empreses catalanes. 

 Atracció d’inversió estrangera a través de l’àrea Catalonia Trade & Investment, 
connectada amb el teixit productiu local, tractora d’activitat i generadora de llocs 
de treball directes i indirectes.  

 Registre d’Inversió Estrangera de Catalunya i Registre d’Inversió Catalana a 
l’Estranger per disposar d’informació estadística i econòmica que permeti 
potenciar les activitats de promoció i seguiment de la internacionalització de 
l’economia catalana. 

 Execució de la 2a fase del sistema català de suport a la innovació, consolidant el 
nou centre tecnològic integrat (EURECAT) i la reorganització de l’acreditació 
TECNIO a proveïdors tecnològics excel·lents.  

 Foment de la innovació empresarial a través  de les Comunitats RIS3CAT, i dels 
programes de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental.  

 Creació de nous programes enfocats a la innovació disruptiva mitjançant projectes 
de coinversió i la connexió entre empreses emergents (start-ups), empreses i 
centres tecnològics i de recerca. 

 Establiment de programes operatius que fomentin la transferència de coneixement 
entre els àmbits d’empresa i d’universitats.  

 Actualització del catàleg de finançament alternatiu i certificació de nous agents de 
finançament alternatiu. 

 Nova edició del programa d’acceleració d’empreses i elaboració d’un mapa 
d’empreses emergents (start-ups). 

 Aprofitament del Mobile World Congress i consolidació de la Smart City Expo i la 
Internet of Things Exhibition com a esdeveniments internacionals de referència, i 
posicionar-hi les empreses catalanes participants. 

 Establiment d’un sistema de gestió d’assegurances a l’exportació, amb l’objectiu 
d’assegurar el risc lligat a projectes d’internacionalització d’empreses catalanes. 

Indicadors  Evolució del comerç exterior 

 Nombre d’empreses exportadores regulars 

 Multinacionals estrangeres a Catalunya 

 Volum d’inversió directa estrangera 

 Empreses innovadores 
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Objectiu Impulsar la petita i mitjana empresa i l’emprenedoria. 

Mesures i 
normes 

 Impuls de la incorporació de la innovació i la internacionalització a les empreses 
com a elements estratègics de la seva competitivitat, a través de les convocatòries 
dels programes GR PIME 2016 i Cupons de la innovació i la internacionalització. 

 Desplegament dels programes i convocatòries previstos en el marc de Catalunya 
Emprèn: Creació d’incubadores, Programa Integral de Foment a l’Emprenedoria i 
Projecte Re-empresa. 

 Nous programes de suport a l’emprenedoria a les universitats i a l’emprenedoria 
especialitzada territorial: 

◦ Nova convocatòria orientada a crear 4 centres de prototipatge en universitats 
catalanes. 

◦ Nova convocatòria orientada a generar entre 15 i 20 programes de formació i 
tutoria distribuïts per Catalunya que donin suport a la creació d’empreses 
orientades al creixement i que se sustentin en fortaleses i especialitzacions del 
territori. 

 Creació de nous programes de suport a les incubadores i acceleradores d’empreses 
emergents (start-ups), amb una nova convocatòria orientada a aquest tipus 
d’entitats privades per motivar un especial èmfasi seu en projectes emprenedors 
amb alt contingut tecnològic, i constitució d’una Xarxa d’incubadores i 
acceleradores privades catalanes gestionada per la Generalitat i que permeti 
coordinar les actuacions d’aquest tipus d’agent i detectar les seves necessitats i 
problemàtiques i també les de l’ecosistema emprenedor. 

 Estudi i elaboració de mesures de regulació de l’economia col·laborativa:   

◦ Creació de la comissió interdepartamental. 

 Disseny de mesures de segona oportunitat per a empreses en dificultats. 

 Dotació d’instruments financers que permetin garantir una adequada política 
industrial i impuls d’un major coneixement dels instruments de finançament 
alternatiu entre les PIME.  

 Desplegament del Pla per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial 2015-
2017.  

 Extensió i consolidació en el món local de la Finestreta Única Empresarial com a 
conseqüència de l’aplicació de la Llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
la Generalitat i dels Governs Locals de Catalunya.  

 Desplegament de la Llei 16/2015, de 21 de juliol de 2015, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

Indicadors Nombre d’empreses participants en el conjunt dels programes amb suport de Catalunya Emprèn 

Nombre d’empreses participants al programa GR PIME 
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Nombre d’empreses participants al Programa Start-Up Catalonia 

Posició de Catalunya en el rànquing Doing Business del Banc Mundial 

 

Objectiu Promoure un model de comerç competitiu, sostenible i equilibrat. 

Mesures i 
normes 

 Llei de comerç, serveis i fires. 

 Mapa de l’empresa comercial i de serveis a Catalunya i  mapa de mercats i fires de 
Catalunya. 

 Programes d’impuls per a la competitivitat del comerç: suport als agents de 
dinamització comercial, suport al talent i la competitivitat, i estructuració d’una 
xarxa d’agents dinamitzadors de comerç de valor. 

 Impuls als programes de suport i promoció dels mercats i fires de Catalunya.  

 Programa d’internacionalització del sector tèxtil i de la moda: 080, Missions 
inverses de compradors internacionals, Plataforma digital internacional del sector.  

 Programes que permetin a les empreses artesanes inserir els seus productes en la 
quotidianitat i projectar-se internacionalment.  

 Programa especial de carrers d’interès comercial amb la identificació de zones de 
risc de desaparició del comerç, incidint prioritàriament sobre la problemàtica dels 
locals comercials buits. 

 Programes de foment de l’autoocupació del sector comerç. 

 Establiment de mecanismes de col·laboració amb els ajuntaments en matèria de 
venda ambulant il·legal al carrer. 

Indicadors Volum de l’oferta comercial a Catalunya (nombre d’establiments comercials) 

Fires internacionals a Catalunya 

Nombre d’expositors i visitants a fires nacionals 

 

Objectiu Garantir els drets de les persones consumidores i promoure la qualitat i seguretat dels 
productes i serveis del mercat. 

Mesures i 
normes 

 Campanyes informatives per donar a conèixer els drets de les persones consumidores.  

 Convenis de difusió i foment de l’arbitratge de consum amb les principals 
organitzacions empresarials que incrementi el cens d’empreses adherides a 
l’arbitratge. 

 Llei de Modificació del Codi de Consum que desenvolupi les mesures contra el 
sobreendeutament dels consumidors relacionat amb l’habitatge habitual.   
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 Conveni amb Ofideute per tal de garantir l’atenció de les reclamacions en l’àmbit 
hipotecari. 

 Constitució de la Comissió Coordinadora sobre Inspeccions de Béns i Serveis de 
Consum. 

 Llei que reguli el règim jurídic de la inspecció tècnica de vehicles, que ha d’incloure 
la derogació dels preceptes de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat 
industrial, que romanen vigents. 

Indicadors Nombre d’empreses adherides a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya 

Nombre d’actuacions inspectores 

Nombre de mediacions finalitzades amb acord 

 

Objectiu Esdevenir una destinació turística de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt valor 
afegit i una oferta diversificada. 

Mesures i 
normes 

 

 Finalització del desplegament i avaluació del Pla Estratègic del Turisme de 
Catalunya (PETC) 2013-2016 i programació de les accions corresponents a la 2a 
fase d’execució del PETC per al període 2017-2020 (pròrroga del Pla per al període 
2017-2020). 

 Fixació d’un marc de regulació de l’economia col·laborativa en el sector turístic. 

 Consolidació del procés de regularització de l’oferta il·legal d’allotjaments turístics 
de Catalunya i campanya contra l’oferta il·legal d’allotjaments, webs i plataformes 
de comercialització. 

 Pla Territorial Sectorial de Turisme per a l’encaix en el territori dels serveis turístics, 
d’acord amb el model de turisme sostenible i competitiu. 

 Revisió i impuls del projecte de complexos turístics integrats del Camp de 
Tarragona per a concretar l’aposta de captació de mercats llunyans i de protecció 
econòmica del territori en el segment del turisme familiar i dels esdeveniments i 
convencions, en un marc de compromís amb el turisme de qualitat, responsable i 
sostenible 

 Consolidació del sistema de qualitat turística a Catalunya i de segells de l’ACT:  

◦ Aprovació del model de distinció d’excel·lència en l’activitat de guies de 
turisme.  

◦ Increment d’establiments certificats amb reconeixement de l’especialitat 
gastronòmica en allotjaments turístics. 

◦ Creació de l’especialitat d’agroturisme. 

◦ Certificació de destinacions amb etiquetes ecològiques i de turisme familiar 
(DTF) i esportiu (DTE). 
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 Implementació i avaluació de la certificació de turisme responsable Biosphere. 

 Creació de nous productes turístics que impulsin i generin noves dinàmiques 
d’oferta turística en el conjunt del territori, sota els paràmetres de diversitat, 
desestacionalització i valor afegit: enoturisme, gastronomia, turisme de natura i 
cultural, etc.  

 Creació d’un Sistema d’intel·ligència i coneixement propi de l’activitat turística. 

◦ Disposició d’un Compte Satèl·lit del Turisme a Catalunya. 

◦ Consolidació del Baròmetre de Satisfacció Turístic. 

◦ Implementació del gestor estadístic.  

◦ Anàlisi d’oportunitats Big Data. 

 Consolidació de Catalunya com a model turístic de referència internacional, a 
través de la implicació en projectes europeus i de cooperació i el lideratge de la 
xarxa europea de turisme sostenible NECSTOUR. 

 Aprovació del Reglament únic de turisme de Catalunya. 

 Finalització del desplegament i avaluació del Pla de Màrqueting 2013-2016 i 
programació de les accions corresponents a la 2a fase d’execució del Pla per al 
període 2017-2020. 

 Promoció dels segells i marques turístiques per a la destinació turística Catalunya.  

Indicadors Recaptació de la taxa turística 

Nombre, despesa total i despesa mitjana diària del turisme estranger 

Estada mitjana als establiments hotelers i extrahotelers 

Nombre de turistes interns (catalans i de la resta de l’Estat) 

 

Objectiu Dissenyar i articular un nou model energètic sostenible per a Catalunya. 

Mesures i 
normes 

 Pacte nacional per a la transició energètica entre les institucions i els agents 
econòmics i socials i els grups parlamentaris.  

 Desenvolupament d’una estratègia energètica als horitzons 2030 i 2050 per assolir 
els objectius fixats en el Pacte nacional per a la transició energètica.  

 Anàlisi de la regulació completa en l’àmbit del gas i l’electricitat, incloent-hi les lleis 
sectorials, operadors de mercat, autoritat reguladora, garantia de prestació de 
serveis i participació en organismes internacionals. 

 Estudi de la nova topologia de les xarxes de transport i de distribució d’energia 
elèctrica a Catalunya en els horitzons dels anys 2030 i 2050 que permeti assolir 
l’objectiu de disposar d’un sistema energètic 100% renovable l’any 2050. 



 

 61 

 Promoció de l’eficiència energètica en tots els àmbits, mitjançant el disseny i 
desenvolupament d’estratègies sectorials:  

◦ Estratègia d’impuls al vehicle elèctric. 

◦ Estratègia catalana per a la renovació energètica d'edificis (ECREE).  

◦ Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica als edificis de la Generalitat de Catalunya. 

◦ Pla d’Acció d’Eficiència Energètica a la Indústria de Catalunya.  

 Revisió integral de la Llei de creació de l'ICAEN per adaptar-la a la política 
energètica i climàtica de la Unió Europea 

 Consolidació i potenciació de l’Estratègia de la Biomassa a Catalunya. 

 Elaboració d’un Mapa d’Implantació de l’Energia Eòlica Terrestre a Catalunya. 

 Identificació, en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, de les oportunitats per 
implementar instal·lacions d’autoconsum energètic. 

 R+D+I i l’emprenedoria energètica com a element clau per a la transició energètica: 

◦ Potenciació de l’R+D+I a través de l’IREC i altres centres de recerca energètica. 

◦ Impuls de l’emprenedoria energètica consolidant el Clúster d'Eficiència 
energètica, mitjançant el suport a projectes tractors per desenvolupar nous 
negocis. 

Indicadors Potència tèrmica i elèctrica global instal·lada associada a projectes en l'àmbit de la biomassa 

Nombre de vehicles elèctrics matriculats anualment a Catalunya 

Nombre de punts de recàrrega de vehicle elèctric instal·lats a Catalunya 
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Universitats i recerca 

Eix 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
 

 

Catalunya ha esdevingut un dels pols de coneixement d’Europa tal com posen de manifest 
nombrosos indicadors: amb l’1,5% de la població de la Unió Europea, publica el 3% de la 
producció científica de la UE, ha captat el 2,2% dels fons de l’FP7 (7è Programa Marc) i el 2,5% de 
la UE en els dos primers anys de programa H2020, i el 3,3% de tots els ajuts concedits pel Consell 
Europeu de Recerca. En nombre d’ajuts ERC per població, Catalunya ocupa la segona posició de la 
UE, només darrere dels Països Baixos. A més, les nostres universitats estan valorades i 
reconegudes internacionalment. 

Els objectius en aquesta legislatura se situen a reforçar les polítiques de captació i retenció de 
talent a universitats i centres de recerca, i a impulsar programes que permetin convertir tot el 
coneixement assolit en l’àmbit de recerca en economia del coneixement, a través de la innovació i 
la transferència. 

Igualment, s’analitzarà amb profunditat el finançament de les Universitats, la política de preus 
públics i taxes i l’eficàcia del sistema d’ajuts amb l’objectiu de dissenyar un Pla Integral de Beques 
per tal de garantir l’efectiva equitat en l’accés a l’ensenyament públic. 

Al costat d’aquestes polítiques se seguirà amb totes les que formen part de la millora del nostre 
sistema i l’adaptació als nous requeriments en l’àmbit de la docència universitària, la formació i 
l’eficàcia institucional. 

 

 

Objectius: 

 Consolidar l’ensenyament superior sobre els pilars de la qualitat, l’excel·lència, la 
internacionalització i la igualtat d’oportunitats. 

 Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i retenció de talent, la 
internacionalització i la transferència de coneixement al món productiu. 
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ÀMBIT Universitats i recerca 

Objectiu Consolidar l’ensenyament superior sobre els pilars de la qualitat, l’excel·lència, la 
internacionalització i la igualtat d’oportunitats.  

Mesures i 
normes 

 Elaboració d’un Informe avaluatiu sobre el finançament de les universitats 
públiques, els preus públics i taxes i l’eficàcia del  sistema d’ajuts. 

 Elaboració d’un Pla Integral de beques, amb un nou model de preus, beques i ajuts, 
que garanteixin l’efectiva equitat en l’accés a l’ensenyament superior. 

 Desplegament del Programa Serra Hunter (PSH): Finalització de la 2a Edició i 
convocatòria de la 3a Edició amb 60 noves posicions per a les universitats 
públiques. 

 Continuïtat del Pla de Doctorats industrials, amb una nova convocatòria per a 85 
nous projectes. 

 Flexibilització de la durada de graus i màsters a partir del curs 2016-2017.  

 Desplegament del Programa de Millora i Innovació en la formació de mestres (MIF). 

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

 Inici de les activitats del Campus Diagonal-Besòs de la UPC. 

Indicadors Nombre d’estudiants (grau, màster i doctorat) en relació amb la població jove. 

Percentatge d’estudiants internacionals (grau, màster i doctorat). 

Rànquings universitaris (THE, QS, etc). 

 

Objectiu Fomentar un sistema de recerca basat en l’excel·lència, la captació i retenció de talent, 
la internacionalització i la transferència de coneixement al món productiu. 

Mesures i 
normes 

 Consolidació del Programa Indústria del Coneixement mitjançant la implementació 
de noves convocatòries de les fases: Llavor, Producte i Mercat. 

 Consolidació del Programa ICREA: Obertura de noves convocatòries ICREA Sènior i 
ICREA Acadèmia. 

 Continuïtat del Programa SUMA i increment de la massa crítica i la competitivitat 
dels centres CERCA mitjançant integracions i fusions. 

 Inici de la segona avaluació dels Centres  CERCA, amb l’avaluació de 16 centres en 
diferents fases. 

 Suport als Grups de Recerca (SGR), amb l’obertura d’una nova convocatòria per 
donar suport a les activitats dels grups de recerca. 
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 Formació d’investigadors predoctoral (FI): Nova convocatòria d’ajuts destinats a 
universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal 
investigador novell. 

 Implementació de projectes amb cofinançament FEDER 2014-2020 per 
desenvolupar el pla d’actuacions de la RIS3CAT:  selecció de projectes cooperatius 
d’adquisició d’equipaments científics, de projectes singulars d’infraestructures 
d’R+D i de finançament d’ICTS i d’OTRIS. 

 Consolidació de les grans infraestructures de suport a la recerca mitjançant la 
millora i l’adquisició de nous equipaments:  Consorci per a la Construcció, 
Explotació i Equipament del Laboratori de Llum de Sincrotró (CELLS), Barcelona 
Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) i Centre 
Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG). 

 Seguiment del Pacte Nacional per a la Recerca i Innovació. 

Indicadors Nombre total d’investigadors contractats ICREA Sènior. 

Nombre acumulat d'ajuts ERC (Proof of Concept, Advanced, Starting i Consolidator) obtinguts 
per investigadors que treballen a Catalunya, per milió d’habitants.  

Percentatge de fons de recerca competitius de la Unió Europea captats per Catalunya (Programa 
Horitzó 2020). 

Percentatge de despesa R+D sobre el PIB. 
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Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 

Eix 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 

 

 

L’agricultura, la ramaderia, la pesca, la silvicultura i l’alimentació representen unes activitats que 
gestionen el medi des de diferents vessants, tant l’econòmic, el social i el mediambiental com el 
territorial. Es tracta, doncs, d’un sector estratègic per al nostre país ja que contribueix a la 
sobirania alimentària, gestiona una àmplia superfície del territori i representa un dels principals 
clústers agroalimentaris d’Europa. 

En aquesta nova legislatura el Govern donarà resposta a dos grans objectius: d’una banda, 
millorar la competitivitat i sostenibilitat actuals del sector, afavorir la viabilitat i continuïtat de les 
explotacions d’economia familiar agrària i empreses del sector primari i dels llocs de treball i 
famílies que en depenen, i generar riquesa en el territori; i, de l’altra, posar les bases de com 
haurà de funcionar el sector en un futur, amb el desplegament del marc competencial i el disseny 
de noves eines amb la participació de tots els agents per tal de consensuar les decisions que es 
prenguin amb l’objectiu que serveixin per formular polítiques orientades en benefici de la 
ciutadania. 

Entre les actuacions que s’impulsaran destaquen dues mesures legislatives de gran calat com són 
l’elaboració de la nova Llei agrària, pesquera, forestal i d’alimentació de Catalunya i la Llei de 
caça, o altres actuacions com ara el Reglament de desplegament de la Llei de les Organitzacions 
Interprofessionals Agroalimentàries, el decret de millora de la gestió de les dejeccions ramaderes 
o el decret de comercialització dels productes de la pesca i l’aqüicultura. 

 

 

Objectius: 

 Millorar la competitivitat de les explotacions agràries, pesqueres i forestals i empreses 
alimentàries. 

 Impulsar la innovació, la internacionalització i la qualitat de la indústria agroalimentària, i 
potenciar el consum dels productes locals per consolidar productors, mercats i consumidors. 

 Garantir la sostenibilitat de les activitats que impacten sobre els nostres ecosistemes assegurant 
l’activitat agroforestal i pesquera de futur, tot impulsant polítiques de qualitat per a les persones i 
l’entorn. 
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ÀMBIT Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació 

Objectiu Millorar la competitivitat de les explotacions agràries, pesqueres i forestals i empreses 
alimentàries. 

Mesures i 
normes 

 Llei agrària, pesquera, forestal i d’alimentació de Catalunya. 

 Llei del sòl d’ús agrari. 

 Decret de millora de la gestió de les dejeccions ramaderes. 

 Decret de venda de llet crua de vaca, per afavorir la comercialització directa i donar 
sortida a l’excedent de llet. 

 Implementació d’un sistema de formació agrària empresarial que ajudi a millorar la 
capacitat de gestió econòmica empresarial de les persones agricultores, ramaderes, 
pescadores i silvicultores catalanes.  

 Revisió del Pla Anual de Transferència Tecnològica per incorporar visions innovadores.  

 Reglament de desplegament de la Llei de les Organitzacions Interprofessionals 
Agroalimentàries de Catalunya. 

 Creació de l’Observatori de Preus. 

 Pla Marc de Cooperativisme Agrari. 

 Pla de Millora de la Competitivitat del sector de la llum (sardina i seitó). 

 Grup de treball del Pla de lluita contra el cargol poma. 

 Desplegament de la Gestió Telemàtica Ramadera (GTR). 

 Posada en marxa del Centre de testatge de la vaca bruna. 

Indicadors Evolució de la renda agrària 

Evolució del pes de la indústria agroalimentària respecte al total 

Import net de la xifra de negoci de les indústries agroalimentàries 

 

Objectiu Impulsar la innovació, la internacionalització i la qualitat de la indústria agroalimentària, 
i potenciar el consum dels productes locals per consolidar productors, mercats i 
consumidors. 

Mesures i 
normes 

 Llei d’Ordenació Vitivinícola. 

 Posada en marxa d’un think tank sobre bones pràctiques com a instrument de 
projecció exterior de la dimensió pesquera i marítima de Catalunya. 
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 Mesures i campanyes de promoció de consum d’aliments locals. 

 Programa “Benvinguts a pagès”.  

 Programa “Peix de les nostres llotges”. 

 Decret de comercialització dels productes de la pesca i l’aqüicultura. 

 Promoció de l’exportació de productes agroalimentaris a través de PRODECA: 

◦ Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia 2016.  

◦ Fira Alimentària. 

 Pla de la Biodiversitat Cultivada: 

◦ Consolidació del Banc de Llavors. 

◦ Convocatòria anual de la mesura de biodiversitat cultivada dins les mesures 
agroambientals del PDR 2014-2020. 

 Creació d’un canal temàtic dins del web Gencat d’informació al consumidor. 

 Reforç del Consell Català de la Innovació Agroalimentària amb projectes 
transectorials i interdepartamentals d’innovació o suport a la innovació 
agroalimentària. 

 Actualització del manual de bones pràctiques a nivell sectorial, assegurant un bon 
maneig i manipulació en la transformació de productes.  

 Estudi i2VI, sobre recuperació i estudi de varietats tradicionals. 

Indicadors Percentatge del consum de productes de proximitat respecte al total 

Quota de mercat intern dels vins catalans 

Evolució del nombre de persones ocupades en la indústria agroalimentària 

Importacions i exportacions de les indústries agroalimentàries 

 

Objectiu Garantir la sostenibilitat de les activitats que impacten sobre els nostres ecosistemes 
assegurant l’activitat agroforestal i pesquera de futur, tot impulsant polítiques de 
qualitat per a les persones i l’entorn. 

Mesures i 
normes 

 Acord Nacional per al Desenvolupament Rural, del sector agroalimentari, pesquer i 
forestal. 

 Implementació del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020, amb les noves 
prioritzacions següents: 

◦ Garantia del relleu generacional de les explotacions. 

◦ Foment de la participació i el protagonisme de les dones en les explotacions. 
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◦ Establiment d’ajuts per al foment de les energies renovables en les explotacions. 

◦ Programa de Foment de la Producció Agrària Ecològica 2015-2020. 

 Decret de producció agrària ecològica. 

 Revisió i adaptació del Pla de Regadius de Catalunya 2008-2020. 

 Llei de caça. 

 Pla Interdepartamental de Danys de la Fauna Salvatge. 

 Creació del grup especial de gestió cinegètica i captura de fauna dins el cos d’Agents 
Rurals. 

 Model Propi de Governança Pesquera. 

 Definició, implementació, desplegament i gestió del Fons Europeu Marítim i Pesquer. 

 Definició del Model propi de Seguiment, Control i Vigilància marítima. 

 Gestió del pressupost dels ajuts directes i de mesures de mercat (primer pilar de la 
Política Agrària Comuna). 

 Aplicació telemàtica per a la gestió de la Política Agrària Comuna (PAC) i la Declaració 
Única Agrària (DUN). 

 Convocatòria d’ajuts per a la redacció de Plans Municipals d’Ordenació Forestal, per 
activar la gestió forestal a través d’un model basat en la sostenibilitat i la bioeconomia, 
com a eina també de prevenció d’incendis forestals. 

Indicadors Incorporació de joves agricultors 

Evolució de la producció agrària ecològica 

Nombre d’hectàrees de reg modernitzades 

Aprofitament de la biomassa forestal 
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Infraestructures, mobilitat i urbanisme 

Eix 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 

 

En l’àmbit de les infraestructures, la mobilitat i les polítiques urbanes, l’acció de govern es 
concreta en les vuit línies d’actuació següents. La primera cerca modernitzar instruments que ens 
permetin ser capdavanters. Bons exemples d’aquesta línia són l’impuls de l’adopció del Building 
Information Modeling (BIM) com a recurs punter en la realització de projectes, i en paral•lel 
promoure una llei de l’arquitectura que impulsi la qualitat en els edificis del país i per conseqüent 
en els nostres pobles i ciutats i en la nostra qualitat de vida. 

També es vol promoure un nou estil de governança més participatiu, amb més implicació de 
tothom, aprofitant els avantatges de l’administració electrònica, més propera i immediata, o 
desplegant les eines de la nova Llei de finançament del transport públic, que implica a tots els 
nivells d’administració. 

El procés de transició nacional que vivim ens marca la tercera línia d’actuació que ens porta a 
deixar de banda la posició de queixa i greuge i ens fa treballar per assumir noves responsabilitats i 
competència plena en matèries crítiques per a la gent com el servei de rodalies. 

La quarta i la cinquena línia se centren en la gent. Es buscaran inversions amb el màxim 
rendiment social, ambiental i econòmic. En moments de restriccions cal ser molt precisos amb 
cada euro públic que invertim. Perquè les persones estan al centre de les polítiques que el Govern 
desenvolupa i cada actuació sobre les infraestructures, sobre les ciutats, ha de tenir un retorn en 
forma de millora de la qualitat de vida. 

Finalment, la nostra actuació tindrà ben present el context econòmic en què vivim i, en aquest 
sentit, els següents tres principis: 

La recerca de competitivitat, amb la creació, per exemple, d’una xarxa logística potent al servei de 
les empreses catalanes; l’impuls a la nova economia de les ciutats intel·ligents i de l’era del 
coneixement i la globalització; i finalment amb una darrera línia centrada en l’establiment 
d’estratègies territorials per a la reactivació econòmica i social  utilitzant eines potents com els 
Plans directors urbanístics. 

 

Objectius: 

 Avançar en la implantació d’un model de mobilitat que aposti pel servei de transport públic 
sostenible, segur i eficient com a pilar de l’estat del benestar, i que incentivi els mitjans no 
motoritzats,  i l’ús de vehicles poc contaminants, per tal d’aconseguir un país amb millor qualitat 
ambiental i més cohesionat. 

 Desenvolupar una xarxa d’infraestructures i equipaments com a elements dinamitzadors de 
l’economia del país i creadors de riquesa, prioritzant les inversions sota criteris de seguretat i 
eficiència i de rendiment social, econòmic i ambiental. 

 Iniciar el procés d’assumpció de les competències plenes en matèria ferroviària per impulsar la 
millora de la qualitat dels serveis de viatgers i l’execució de les obres del corredor del Mediterrani, 
com a motor econòmic del país. 

 Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les seves potencialitats, tot 
respectant les seves singularitats i els seus valors naturals i socials.  
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ÀMBIT Territori, infraestructures i mobilitat 

Objectiu Avançar en la implantació d’un model de mobilitat que aposti pel servei de transport 
públic sostenible, segur i eficient com a pilar de l’estat del benestar, i que incentivi els 
mitjans no motoritzats, i l’ús de vehicles poc contaminants, per tal d’aconseguir un país 
amb millor qualitat ambiental i més cohesionat. 

Mesures i 
normes 

 Desplegament de la Llei de finançament del transport públic, que preveu un canvi en 
el sistema de corones, noves fonts de finançament, i mecanismes de control per 
evitar l’endeutament del sistema. 

 Desenvolupament i implantació de la T-Mobilitat per al desplegament de la 
Integració tarifària a tot Catalunya. 

 Finalització del desplegament de la targeta T10/120. 

 Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2020. 

 Llei de serveis de mobilitat terrestre, que agrupa i substitueix dues lleis i unes 
directrius. 

 Creació de l’Agenda estratègica d’Infraestructures i serveis de Mobilitat 2030. 

 18 noves línies bus expres.cat per finalitzar la implementació de la xarxa interurbana 
expres.cat. 

 Posada en servei del perllongament dels FGC a Sabadell i integració urbana fins el 
castell de Can Feu dels FGC a Sabadell. 

 Posada en servei metro L10 Zona Franca Barcelona. 

 Definició del model de finançament de l’L9. 

 Redacció d’estudis previstos al Pla Director d’Infraestructures, amb el perllongament 
de l’L8 d’FGC de Plaça Espanya a Gràcia, i el projecte de perllongament de l’L3 de 
Metro fins a Esplugues de Llobregat. 

 Nova senyalització tipus CBTC a la línia Barcelona-Vallès i a la línia Llobregat-Anoia 
en el tram Pl. Espanya-Molí Nou. 

 Millora d’accessibilitat i estacions de Metro i FGC: 

◦ Adaptació a PMR de l’estació d’FGC de Putxet. 

◦ Adaptació a PMR de l’estació d’FGC de Sarrià. 

◦ Eixamplament d'andana direcció Sarrià de l'estació de Provença d’FGC. 

◦ Millora de l'accessibilitat de l'intercanviador de Verdaguer (L4 i L5 d'FMB). 

◦ Millora de l'evacuació i de l'accessibilitat de l’estació Jaume I (L4 d’FMB). 

◦ Millora de l'evacuació i de l'accessibilitat de l'estació de Vallcarca (L3 d’FMB). 
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◦ Millora de l'accessibilitat de l'intercanviador de l'estació de Clot (L1 i L2 d'FMB i 
RENFE). 

 Execució de les obres de la integració urbana de la línia ferroviària Lleida-La Pobla al 
municipi de Balaguer.  

 Projecte de tramviarització del tram Cambrils–Reus–Tarragona. 

 Execució de les obres de connexió ferroviària del Centre Operatiu de Rubí (COR) 
d'FGC amb el ramal Papiol/Mollet (ADIF).  

 Participació en la redefinició del projecte de l’estació intermodal de la Sagrera 
Estació. 

 Execució de les obres de vies ciclistes 

◦ Sant Joan de les Abadesses i Setcases i Figueres - Vilamalla. 

◦ Breda i estació de Renfe. 

◦ Santa Maria de Palautordera i estació de Renfe.  

◦ Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell. 

◦ Tortosa i Amposta. 

◦ TransCatalunya de cicloturisme entre Girona i Lleida. 

 Redacció de projectes:  

◦ Anella del Delta de l'Ebre 

◦ Barcelona -  Blanes  

 Noves estacions d’autobusos de Puigcerdà i Mollerussa, i sobre l’estació de l’AVE a 
Girona (arquitectura i instal·lacions).  

 Pla d’Inspecció 2016-2018 de control de la seguretat, l’intrusisme i la competència 
deslleial en el transport de persones i de mercaderies. 

 Redacció del Pla Director de Mobilitat de Girona, Tarragona, Lleida, Terres d’Ebre i 
Alt Pirineu. 

 Impuls del Comissionat de la bicicleta. 

Indicadors Nombre d’usuaris del transport públic 

Km carrils bici posats en servei 

Qualitat de l’aire a l’AMB 

Evolució de l’emissió dels gasos contaminants del transport 
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Objectiu Desenvolupar una xarxa d’infraestructures i equipaments com a elements dinamitzadors 
de l’economia del país i creadors de riquesa, prioritzant les inversions sota criteris de 
seguretat i eficiència i de rendiment social, econòmic i ambiental.  

Mesures i 
normes 

 Llei d’infraestructures de mobilitat, que agrupa tres lleis i altres reglaments. 

Actuacions a la xarxa viària 

 Estratègia catalana de vies d’alta capacitat. 

 Actuacions a la xarxa viària pròpia: 

◦ Execució de la Ronda Selva Marítima Tordera-Blanes-Lloret de Mar. 

◦ Projectes de millora de la C-16 entre Berga i Bagà. 

◦ Reforç de la seguretat a la C-14 a l’altura de Tres Ponts. 

◦ Millora de la capacitat i seguretat de l’eix C-58/C-55 - C-16 

◦ Millorar la capacitat amb el tercer carril de la C-17 i de la C-58 

◦ Millorar la capacitat de l’eix Diagonal entre Vilafranca i Igualada 

◦ Millorar l’itinerari entre el túnel de Bracons, Les Preses, Olot, Besalú, i Banyoles 

◦ Executar el Pla de Mobilitat del Maresme 

◦ Iniciar el Pla estratègic de gestió de millora continuada de la xarxa de carreteres 

◦ Nou pont sobre la Tordera a les BV-6001 i GIP-6831. Malgrat de Mar - Blanes.  

◦ Variant de connexió de la carretera C-37 amb l’N- 240 a Valls.  

◦ Millora de l’enllaç entre la carretera de Viladordis i la C-55 a Manresa 

◦ Condicionament de la Ronda sud de Granollers. C-352. Enllaç amb C-1415c. 

◦ Condicionament de la carretera T-350 entre Santa Bàrbara i Masdenverge.  

◦ Millora de l'accessibilitat a la vialitat urbana de Badalona. Calçada lateral C-31 

◦ Eixamplament i reforç del ferm a la C-25 a Riudellots de la Selva 

◦ Variant de la BV-5303 entre l'enllaç de la C-17 i el PK 7+000 de la BV-5303. 
Balenyà 

◦ Millora local, eixamplament i millora del traçat de la carretera N-141e a 
Bescanó.  

◦ Variant de Bellcaire d'Urgell. Carretera C-53.  

◦ Millora de la seguretat per prevenir allaus a la C-28 (àmbits Pallars i Val d’Aran) i 
arranjament de les corbes del Tonyon. 

 Actuacions a la xarxa viària de l’Estat: 

◦ Reclamació al Govern de l’Estat de l’aplicació de mesures per reduir 
l’accidentalitat a l’N-340 i l’N-240. 

◦ Reclamació al Govern de l’Estat de l’acabament de les obres: 

▪ B-40 Terrassa-Abrera: Desenvolupar els estudis de mobilitat previstos en el 
marc del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, d’acord amb les bases i 
principis de Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat per tal de millorar la 
mobilitat entre les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental, i el 
Baix Llobregat, amb la participació dels ajuntaments i les entitats socials. 

▪ Obres del túnel entre la variant de Valls i Montblanc a l’A-27. 

◦ Condicionament i millora de la seguretat de l’N-230 d’accés a la Vall d’Aran. 
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◦ Reclamació al Govern de l’Estat dels traspassos de: 

▪ N-II Tordera – Maçanet, per finalització del 8 viari català. 

▪ B-23, per construcció del carril bus. 

◦ Demanda de l’execució del desdoblament de l’N-II, Vilademuls i la Jonquera. 

◦ Redacció del projecte de millora de la capacitat a l’itinerari Montblanc i l’N-II. 

Àmbit aeroportuari  

 Pla d’Aeroports de Catalunya 2016-2025. 

 Creació de centre de monitoratge d’aeròdroms i heliports. 

Àmbit portuari i costaner 

 Llei de ports i de transport marítim i fluvial. 

 Pla de ports de Catalunya 2016-2025. 

Logística 

 Impuls del Clúster del transport de mercaderies. 

 Creació del Cicle d’FP al sector del transport i la logística. 

 Constitució del Comitè de Serveis Multimodals. 

 Rehabilitació de l'aparcament de vehicles de mercaderies perilloses del Polígon 
Industrial Riuclar, a Tarragona.  

 Estudi, desenvolupament i comercialització dels sectors logístics (CIM del Camp de 
Tarragona, CIM Metropolitana 2, LOGIS Empordà, LOGIS Montblanc). 

 Truck Pàrquing Port. 

 Pla d’aparcaments pesants. 

 Smart Polígons: Diagnosi i proposta d’actuacions en el territori per millorar l’estat de 
centrals logístiques i polígons industrials, introduint elements de gestió i innovadors. 

Actuacions en matèria de sòl per a activitats econòmiques  

 Sant Cugat del Vallès – Can Graells i Can Sant Joan. 

 Cerdanyola del Vallès - Sector Parc de l’Alba. 

 Gavà - PDU del Delta del Llobregat. 

 Viladecans – Sector Ca n’Alemany i PDU del Delta del Llobregat. 
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 El Prat del Llobregat – Sector Mas Blau i Sector Eixample Sud. 

 Actuacions a Manresa, Riudellots de la Selva, Montmeló/Granollers, Santa Perpètua 
de Mogoda , Palau-Solità i Plegamans, Roda de Ter, Badia del Vallès, Balaguer, Bell-lloc 
d’Urgell, Montcada i Reixac, Ripollet, Valls, Olvan, i Sant Feliu de Pallerols. 

Indicadors Inversió en manteniment de carreteres 

Passatgers en l’àmbit aeri i marítim 

Càrrega transportada en l’àmbit viari, ferroviari, aeri i marítim 

Pes de la logística 

Sectors d’activitat econòmica: Superfície venuda i import 

 

Objectiu Iniciar el procés d’assumpció de les competències plenes en matèria ferroviària per 
impulsar la millora de la qualitat dels serveis de viatgers i l’execució de les obres del 
corredor del Mediterrani, com a motor econòmic del país. 

Mesures i 
normes 

 Participació en els òrgans europeus per al desenvolupament del Corredor del 
Mediterrani, des d’una visió global i europeista, en benefici de les economies de tot 
l’Arc Mediterrani. 

 Seguiment de les inversions per al Corredor Mediterrani previstes a l’agenda catalana 

◦ Implementació ample estàndard europeu Castelló – Vandellòs 

◦ Nou corredor tram Vandellòs –Camp de Tarragona 

◦ Terminal Intermodal de Vilamalla (projecte impulsat per la Generalitat) 

 Autopista ferroviària Catalunya-Europa.  

 Creació de la Taula estratègica del Corredor Mediterrani. 

 Regulació del transport ferroviari a Catalunya i coordinació amb els organismes 
internacionals. 

 Demanda del traspàs de la infraestructura de rodalies i regionals. El traspàs es planteja 
en 3 fases més una de prèvia:  

0. Desclassificació de l’interès general de la xarxa ferroviària. 
1. La Generalitat assumeix els corredors on l’únic servei és el de rodalies o 

aquest és majoritari (Establiment d’un nou marc contractual i 
modernització del model d’informació a l’usuari). 

2. La Generalitat assumeix la resta de la xarxa convencional. 
3. La Generalitat assumeix la xarxa d’alta velocitat i programa nous serveis 

ferroviaris (Exemple nous serveis Catalunya-sud de França). 

Indicadors Inversions en ferrocarrils 

Índex de satisfacció i puntualitat a la xarxa de rodalies i regionals  

Transport ferroviari als ports de Barcelona i Tarragona 
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Viatgers i mercaderies al corredor Mediterrani 

 

Objectiu Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les seves 
potencialitats, tot respectant les seves singularitats i els seus valors naturals i socials 

Mesures i 
normes 

 Llei de l’Arquitectura. 

 Llei d’Ordenació del Litoral Català. 

 Llei de Territori. 

 Llei de Muntanya. 

 Pla Territorial Parcial del Penedès. 

 Pla Territorial Sectorial d’Ordenació del Litoral. 

 Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals. 

 Modificació PDU Sistema urbà de Girona. 

 Pla Especial del Parc Agrari de Gallecs i Pla de Gestió. 

 Plans directors urbanístics: 

1. Desenvolupar condicions territorials per impulsar l’economia, mitjançant la 
redacció i la tramitació de Plans directors urbanístics (PDU) estratègics, de 
manera consensuada i amb diàleg amb els ajuntaments i els agents socials 
del territori: Centre recreatiu i turístic (CRT) de Vila-seca i Salou; La Gran Via 
– Llobregat; Domini esquiable La Molina-Masella; Parc d’Innovació Igualada-
Jorba; Sector Riera de Caldes Sud; i PDU/PDI de l'activitat econòmica al Baix 
Llobregat nord.   

2. Impuls de Plans directors urbanístics per regular els models econòmics 
d’activitats amb fort impacte territorial: Enoturisme; Mineria del Bages; 
Desclassificació de sectors no sostenibles. 

 Participació en el procés d’elaboració del PDU de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

 Inici del mapa geològic de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 Aprovació i implantació del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC). 

 Compleció del Registre de planejament urbanístic de Catalunya. 

 Implementació del projecte GUIA a tots els serveis territorials per unificar tots els 
tràmits urbanístics i ambientals vinculats al departament, i facilitació de la gestió a 
particulars, empreses i administracions locals i comarcals. 

 Impuls d’una Agenda urbana catalana, per estudiar i promoure operacions de 
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renovació dels teixits urbans de ciutats. 

 Creació d’una unitat per a la governança de les polítiques de muntanya. 

 Programa comarcal de promoció i manteniment de la xarxa de senders de l’Alt 
Pirineu i Aran (IDAPA).  

 Manteniment de la navegabilitat del riu Ebre entre Ascó i Amposta (IDECE). 

 Desenvolupament del projecte Life MigratoEbre (IDECE). 

 Urbanitzacions amb dèficits urbanístics: Presentació del catàleg, estudi i diagnosi 
de les problemàtiques concretes, definició d’estratègies i d’instruments. 

 Actuacions en matèria de sòl residencial a Sant Adrià de Besòs, l’Hospitalet de 
Llobregat, Badalona, Cerdanyola del Vallès, Balaguer, Barcelona, i Santa Coloma de 
Gramenet. 

 Establiment de criteris urbanístics per garantir la compatibilitat dels càmpings 
ubicats en zona inundable amb la gestió d’aquest risc i la seguretat dels seus 
usuaris. 

 Estratègia per abordar les problemàtiques vinculades a les Àrees Residencials 
Estratègiques. 

 Gestió del risc a la desembocadura de la Tordera. 

 Definició d’una Estratègia 2020 en matèria de paisatge. 

 Establiment de criteris per a la correcta inserció paisatgística de les instal·lacions 
que s’ubiquin dins la zona de domini maritimoterrestre. 

 Estudi amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de l’espai del litoral de 
Catalunya, en previsió dels efectes del canvi climàtic. 

 Estratègia de protecció de les platges del Maresme. 

Indicadors Nombre de PDU aprovats 

Nombre de catàlegs de paisatge aprovats definitivament 

Vendes de sòl residencial: superfície venuda i import  

Evolució de la població a les comarques singulars (comarques de muntanya i Terres de l’Ebre) 

Nombre de visitants i recaptació a les estacions d’esquí gestionades per FGC 
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Medi ambient i sostenibilitat 

Eix 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 

 

 

L’àmbit de la sostenibilitat és global i tranversal. Ha de ser un element inspirador i orientador de 
tota l’acció del Govern. Per això també s’hi volen incorporar els elements que li donin un nou 
sentit per acostar-lo als ciutadans, per fer-lo més útil al país i al món. 

La sostenibilitat tindrà una visió més moderna incorporant fiscalitat ambiental, desenvolupant 
normes com la Llei de Biodiversitat o nous instruments de gestió com l’Agència Catalana de la 
Natura. 

Tindrà un nou model de governança  per incorporar, per exemple, les veus del tercer sector en la 
presa de decisions i potenciar la seva presència. 

Buscarà una acció proactiva davant dels grans reptes. En aquest moment de transició nacional el 
Govern vol assumir responsabilitats com un actor més al món, per plantar cara a temes com el 
canvi climàtic, la qual cosa es farà amb l’impuls d’una nova Llei. 

La situació financera de la Generalitat obliga a ser més rigorosos que mai en la tria de les nostres 
inversions i en l’exigència de retorn social, econòmic i ambiental de cada euro públic invertit. En 
aquest sentit, la xarxa de parcs naturals o la garantia de l’abastament d’aigua seran elements 
prioritaris en l’acció del Govern. 

Es treballarà per les persones i per la seva qualitat de vida. En aquesta línia, el nostre esforç anirà 
adreçat a reduir la contaminació de tot tipus com a manera de protegir la salut i promoure el 
benestar. 

Finalment cal ser conscients que en els nous temps que vivim no és possible el desenvolupament 
econòmic sense una visió ambiental. Els nous reptes ens obren també noves oportunitats per a 
una economia més verda i més col·laborativa que ens farà ser més competitius si juguem bé les 
nostres cartes. 

El Govern vol empènyer la nova economia fomentant l’anomenada economia circular, basada en 
el principi de buscar la màxima eficiència en l’aprofitament de tots els recursos i la minimització 
dels impactes. En aquesta línia els nostres actius naturals poden ser un element clau per a la 
reactivació econòmica del territori, per això tindran un impuls important. 

 

 

Objectius: 

 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, mitigar els seus efectes i reduir l’impacte de les activitats sobre 
l’entorn, per millorar la qualitat ambiental del territori.  

 Gestionar l’aigua de manera sostenible per garantir-ne la disponibilitat amb criteris socials, 
econòmics i ambientals. 

 Apostar per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor els residus i ens 
impulsi cap a una societat pionera en innovació. 
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ÀMBIT  Medi ambient i sostenibilitat 

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. 

Mesures i 
normes 

 

 Creació de l’Agència del patrimoni natural de Catalunya. 

 Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. 

 Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural.  

 Llei de restauració d’activitats extractives.  

 Modificació de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes. 

 Estratègia catalana de conservació i ús sostenible de la diversitat biològica. 

 Reglament de la Llei de protecció dels animals. 

 Estratègia de finançament de la política de patrimoni natural, i increment del 30 % 
dels recursos i la capacitat dels parcs naturals i els consorcis de gestió dels espais 
naturals protegits. 

 Elaboració d’un sistema integrat de fites i indicadors relatius als Objectius de 
desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (2015) en matèria de 
sostenibilitat, aplicats a Catalunya. 

 Creació d’una fundació tractora de capital públic i privat per projectes ambientals. 

 Programa d’actuacions d’infraestructura verda de Catalunya. 

 Protocol i sistema d’informació per al seguiment ambiental de plans i programes. 

 Catàleg de protecció de la fauna i l’estratègia de la flora de Catalunya. 

 Elaboració de l’informe quadriennal de l’Estat del medi ambient a Catalunya 2011-
2014. 

 Creació del registre de contractes per al foment de la custòdia del territori. 

 Reglament del banc de conservació de la natura com a mecanisme de compensació 
d’impactes ambientals. 

 Pla quadriennal d’inspecció d’activitats extractives 2016-2019 (amb programes 
anuals). 

 Desenvolupament del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental. 

Indicadors Nombre d’espais i hectàrees protegides 
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Nombre de visitants als espais naturals  

Evolució de la biodiversitat a Catalunya 

Escoles que participen a la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) 

Evolució de la superfície  restaurada en activitats extractives 

 

 

Objectiu Combatre el canvi climàtic, mitigar els seus efectes i reduir l’impacte de les activitats 
sobre l’entorn, per millorar la qualitat ambiental del territori.   

Mesures i 
normes 

 Llei de Canvi Climàtic. 

 Llei de Qualitat Ambiental.  

 Desplegament dels Programes Voluntaris de compensació i de reducció d’emissions 
de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEH). 

 Full de ruta governamental de mitigació de l’emissió de GEH horitzó 2020 i revisió 
dels objectius de mitigació horitzó 2030. 

 Revisió de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC). 

 Desplegament operatiu de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, d’informació 
internacional en matèria de seguiment del canvi climàtic. 

 Modificació i millora del sistema de vigilància de la qualitat de l’aire  i millora dels 
canals d’intercanvi d’informació:  

◦ Decret d’emissions a l’atmosfera.  

◦ Decret de regulació del Fons per a la Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

 Implantació del Pla per a la millora de la Qualitat de l’Aire, a la conurbació de 
Barcelona.  

 Implantació d’un sistema específic per a la vigilància de la qualitat de l’aire amb 
especial incidència en els compostos orgànics, en el marc de la Taula de Qualitat de 
l’Aire del Camp de Tarragona. 

 Declaració com a Zones d’Especial Protecció i Punts de referència en matèria de 
contaminació acústica i lumínica els parcs naturals del Montsant i del Cap de Creus, 
i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

 Elaboració i aprovació dels plans d’acció de reducció de la contaminació acústica 
per a les grans aglomeracions i grans infraestructures, en col·laboració amb els ens 
locals i els titulars. 

 Aplicació de mesures de mobilitat sostenible a partir de vehicles de baixes 
emissions i del sistema de certificació ambiental de flotes: 

◦ Ajuts per a vehicles de baixes emissions 
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◦ Gestió de distintius de flotes 

 Convenis sectorials amb els principals sectors i mesures específiques d’aplicació de 
les Millors Tècniques Disponibles (MTD) a la indústria i establiment d’acords 
voluntaris. 

 Coordinació interdepartamental per a l’aplicació del reglament de Registre, 
Avaluació i Autorització de substàncies químiques (REACH) i altra normativa 
europea en matèria de substàncies químiques. 

 Definició del programa de projectes domèstics de compensació de CO2. 

Indicadors Contaminació de l’aire: percentatge d’estacions de mesurament que superen el valor límit anual 
de PM10 

◦ Percentatge d’estacions de mesurament que superen el valor límit anual de NO2 

◦ Percentatge d’estacions que superen el valor objectiu per a la protecció de la salut 
humana (VOPS) d’Ozó (O3). 

◦ Evolució de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle 

Municipis amb mapes de capacitat acústica aprovats  

Nombre d’organitzacions  adherides al Programa d’Acords Voluntaris  per a la reducció de GEH 

 
 

Objectiu Gestionar l’aigua de manera sostenible per garantir-ne la disponibilitat amb criteris 
socials, econòmics i ambientals. 

Mesures i 
normes 

 Pacte Nacional de l’Aigua per definir la planificació i la gestió hídrica a llarg termini i 
els objectius per a la redistribució de l’esforç.  

 Suport a municipis amb problemes financers per connectar-se a xarxes 
d’abastament en alta o per crear noves captacions. 

 Nou col·lector de salmorres de la conca del Llobregat. 

 Pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC). 

 Pla de Gestió de Risc d’inundacions (PGRI). 

 Programa de Mesures de l’àmbit Hidrològic (PMH). 

 Pla especial de sequeres (PES). 

 Avaluació d’alternatives per solucionar el dèficit hídric de les conques internes de 
Catalunya. 

 Impuls de la construcció de l’abastament supramunicipal per a 4 comarques 
(Segarra, Conca de Barbera, Anoia i Urgell). 

 Redacció del Pla Especial d’usos dels embassaments de la Baells i Darnius-Boadella. 
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 Pla d’acompanyament per a la municipalització de l’aigua (PAMA) que inclogui la 
creació, d’un equip d’assessorament jurídic a disposició dels municipis que vulguin 
iniciar la remunicipalització dels serveis d’aigua per a garantir-ne la correcció, la 
fiabilitat i el bon desenvolupament normatiu. 

Indicadors Evolució del consum d’aigua 

Nombre de depuradores en servei 

Cabal d’aigua tractat en infraestructures de sanejament 

Estat dels embassaments 

 

Objectiu Apostar per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor els 
residus i ens impulsi cap a una societat pionera en innovació.  

Mesures i 
normes 

 Aprovació i desplegament del Programa General de Gestió de Residus i Recursos de 
Catalunya 2013-2020 – PRECAT20. 

 Aprovació i desplegament del Pla Territorial Sectorial d’infraestructures de gestió 
de residus municipals de Catalunya 2020 – PRINFRECAT20. 

 Llei de Residus, que estableixi la consideració dels residus com a recursos, en línia 
amb el context europeu basat en l’economia circular i l’ús eficient dels recursos. 

 Aplicació de l’acord amb el món local per a la consolidació de l’evolució del cànon 
de residus municipal, amb horitzó 2020.  

 Revisió del cànon de residus industrials.  

 Prohibició de la distribució gratuïta de bosses de plàstic de caixa i de repartiment a 
domicili. 

 Disseny d’un Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) per a determinades 
categories d’envasos de begudes. 

 Suport als ens locals en el desplegament de sistemes eficients de recollida 
selectiva, com el porta a porta, així com sistemes de pagament més justos, com el 
pagament per generació. 

 Posada en servei de 7 noves infraestructures de tractament de residus municipals, 
2 millores de plantes i optimització de les capacitats de les instal·lacions existents.  

 Prova pilot d’aplicació del cànon de residus industrials a la recuperació de sòls 
afectats per antigues activitats industrials a Sant Llorenç d’Hortons.  

 Aplicació de l’Estratègia Catalana d’Ecodisseny, per a una economia circular i 
ecoinnovadora. 

 Establiment dels criteris ambientals de referència adequats a les diferents 
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tipologies i objectes de contracte, en el marc  de la Compra Pública Verda. 

 Promoció de l’adscripció als sistemes voluntaris de gestió ambiental (EMAS, 
Etiqueta Ecològica de la UE i Distintiu europeu) per potenciar el compromís 
ambiental de les empreses.  

 Programa d’assessorament a les PIME en economia verda i circular. 

 Cupons d’ecoinnovació per a PIME, per millorar la seva competitivitat i la transició 
cap a l’economia verda i circular. 

Indicadors Generació de residus municipals per càpita  

Recollida selectiva de residus municipals 

Valorització de residus de la construcció 

Valorització de residus industrials 

Nombre de registres d’organitzacions EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 
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Un país amb bones pràctiques: 
ciutadania i regeneració democràtica 
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Administració pública catalana 

Eix 3. Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 

 
 

L’Administració pública de Catalunya ha d’esdevenir una estructura d’estat capaç de donar 
resposta als reptes que la ciutadania i el conjunt de la societat planteja avui en dia, en termes 
d’eficàcia, eficiència i amb una gestió adequada dels recursos existents. La manera de poder-ho 
fer s’ha de basar en la tasca dels professionals que formen el conjunt de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i en l’establiment d’un procés de millora contínua, introduint accions 
innovadores i consolidant les bones pràctiques com a criteris fonamentals. 

En aquest sentit, el Govern treballarà per dissenyar el model d’Administració Digital de Catalunya 
i per fer de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya un model de referència en la formació 
dels servidors públics. Així mateix, caldrà garantir la simplificació i accessibilitat a la tramitació 
administrativa tant de la ciutadania com de les empreses, a través de l’aprovació de mesures i 
projectes en matèria d’administració electrònica. 

 

 

Objectius: 

 Desenvolupar una administració més eficient al servei de les persones i les empreses. 

 Gestionar la transició tecnològica de les administracions catalanes al nou marc polític. 

 Dissenyar i desenvolupar el nou model de l’Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques 
(ENGAP). 

 Establir un model propi de l’Administració local de Catalunya. 
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ÀMBIT Administració pública catalana 

Objectiu Desenvolupar una administració més eficient al servei de les persones i les empreses.  

Mesures i 
normes 

 Bones pràctiques en bon govern:  

◦ Protocol de desenvolupament del Codi de bones pràctiques dels alts càrrecs i 
directius de l’Administració de la Generalitat. 

◦ Realització d’un pla de formació en el Codi de bones pràctiques. 

◦ Disseny d’un model tipus de Codi de conducta per alts càrrecs electes i alts 
càrrecs de l’Administració local en els manuals de bon govern. 

◦ Codi d’ètica d’empleats públics. 

◦ Creació del Consell d’integritat de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.  

◦ Aprovació del marc per a l’elaboració, disseny, seguiment  i avaluació de cartes 
de serveis dels  departaments i de les entitats del sector públic instrumental 
i  el desenvolupament de les Cartes de serveis. 

◦ Disseny d’instruments d’avaluació de les entitats del sector públic. 

 Pla corporatiu de foment de la innovació en l’activitat de l’administració 
fonamentat en la perspectiva de la gestió del talent. 

 Desenvolupament d’un nou model de polítiques de recursos humans que 
introdueixi majors graus de flexibilitat, professionalització i un nou marc en 
polítiques socials  que incorporin, entre d’altres,  les mesures següents:  

◦ Oferta d’Ocupació Pública. 

◦ Pla d’igualtat entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. Desembre 2016. 

◦ Sistema d’avaluació de l’acompliment d’objectius per als empleats públics.  

 Proposta de nou model organitzatiu de l’Administració de la Generalitat i del seu 
sector públic instrumental.  

 Disseny d’un  pla de millora de la governança de les entitats del sector públic de la 
Generalitat de Catalunya.  

 Sistema d’ordenació de la  direcció pública professional i llei de la direcció pública 
professional.  

 Pla de simplificació normativa per revisar normes obsoletes de l’ordenament jurídic 
català. 

 Avaluació sistemàtica de l’estalvi en termes de càrregues administratives de les 
normes aprovades.  

Indicadors Nombre de guies relatives a la governança de les entitats del sector públic elaborades i 
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comunicades 

Nombre d’entitats del sector públic amb participació majoritària amb dades de personal de 
plantilla efectiva i dades de liquidació de pressupost 

Nombre de pràctiques publicades a la InnoTeca 

Nombre de mesures implementades en matèria de professionalització 

Nombre de normes revisades de l’ordenament jurídic català 

 

Objectiu Gestionar la transició tecnològica de les administracions catalanes al nou marc polític 

  Garantia de la simplificació i accessibilitat a la tramitació administrativa tant de la 
ciutadania com de les empreses, a través de l’aprovació de mesures i projectes en 
matèria d’administració electrònica, d’acord amb el nou marc polític mitjançant. 

◦ Implantació i evolució del tramitador genèric. 

◦ Implantació del gestor documental corporatiu ARESTA. 

◦ Posada en funcionament del tramitador corporatiu de subvencions TAIS. 

◦ Implantació de nous serveis PICA- 2016. 

◦ Implantació inicial en els departaments del Porta-signatures digital. 

 Garantia de l’autonomia dels sistemes d’informació estatals sense impacte. 

 Disseny i creació d’un sistema català d’identitat digital (que redefineixi la relació 
administració/ciutadà adaptant-la al segle XXI.  

 Impuls d’una iniciativa de vot electrònic per a les administracions catalanes. 

Indicadors Nombre de transaccions electròniques suportades a la plataforma d’ interoperabilitat PICA 

Nombre d’àmbits en què l’AOC esdevé el hub amb l’Estat espanyol (Seguretat Social, tributs, 
trànsit, estadístiques, ...) 

Nombre de mecanismes acceptats pel sistema català d’identitat digital catalana (idCAT, idCAT 
SMS, MobileID, ...) 

Nombre d’habitants amb mecanismes inclosos en el sistema català d’identitat digital catalana  

Nombre de serveis integrats en el núvol per a les administracions locals (gestió de comptes de 
correu, gestió de comunicats/blogs, disc dur virtual, ...) 

 

Objectiu Dissenyar i desenvolupar el nou model de l’Escola Nacional de Govern i Administracions 
Públiques (ENGAP). 

Mesures i 
normes 

 Elaboració d’un nou catàleg de productes, serveis i publicacions de formació 
contínua professionalitzadora enfocat cap a l’eficiència, la innovació, la qualitat  i 
l’excel·lència que ha de configurar la formació dels servidors públics del segle XXI.  

 Innovació i augment de la qualitat de la formació dels servidors públics. 
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 Establiment de convenis internacionals en els àmbits de la  formació d’alta direcció i 
la recerca en gestió pública.  

 Reformulació dels mestratges i els postgraus propis de l’EAPC i renegociació de la 
participació de l’EAPC en els mestratges oferts per les universitats públiques. 
Preparació de l’oferta multilingüe.  

 Potenciació de la recerca en gestió pública en col·laboració amb les universitats 
catalanes i estrangeres a través de la creació d’un Grup de Recerca propi de l’EAPC. 

 Llei de l’Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques (ENGAP). 

Indicadors Percentatge de serveis i productes innovadors sobre el total dels actualment existents 

Percentatge de convenis revisats sobre el total d’existents  

Percentatge de convenis nous sobre el total d’existents 

 

Objectiu Establir un model propi de l’Administració local de Catalunya. 

Mesures i 
normes 

 Organització del Congrés Nacional del Món Local, obert i participatiu, que serveixi 
per debatre els grans reptes que planteja la definició de la Catalunya del futur, 
l’organització territorial, les competències i el finançament de les Administracions 
locals, i, en definitiva, el paper dels ajuntaments i del conjunt de les administracions 
públiques locals. 

 Llei de governs locals, d’acord amb les bases establertes i les conclusions del 
Congrés Nacional del Món Local, que simplifiqui els nivells administratius, 
racionalitzi les competències i el funcionament de les diferents administracions, 
establint un model propi d’Administració que asseguri un bon finançament dels ens 
locals i que superi les recents reformes. 

 Desenvolupament i implantació de  totes les lleis aprovades per desenvolupar el  
nou model d’Administració pública i el seu sector, especialment pel que fa a la Llei 
de simplificació administrativa de la Generalitat i dels governs locals de  Catalunya, 
com: 

◦ Aprovació del reglament que desenvolupi l’article 19, d’addició de l’article 69 
bis del TRLMRLC. 

◦ Adequació del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, RPEL. 

◦ Adequació del Decret 179/1995, de 13 de juny, ROAS. 

 Reforç del Consell de Governs Locals per potenciar la formació dels electes, el 
coneixement de les bones pràctiques, l’anàlisi i “benchmarking” dels diferents 
serveis, i l’impuls de les compres agregades, i convertir-lo en veritable interlocutor 
entre el Govern estatal català i l’àmbit municipal. 

 Pla d’Inversió local de Catalunya per tal de potenciar i reestructurar el PUOSC i altres 
mesures de suport a l’àmbit local. 
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 Aprovació de la línia de subvencions per a manteniment 2016 del PUOSC. 

 Decret de modificació dels criteris d’execució del PUOSC 2008-2012. 

 Ordre reguladora dels ajuts per danys catastròfics. 

 Distribució del  Fons de Cooperació Local. 

 Tramitació de les convocatòries locals FEDER (2014-2020). 

Indicadors Nombre de projectes normatius tramitats relacionats amb la suficiència financera dels governs 
locals 

Nombre de convocatòries tramitades relacionades amb les línies de finançament local 

Nombre de resolució de convocatòries tramitades relacionades amb les línies de finançament 
local 

Nombre de projectes aprovats de les convocatòries FEDER /POCTEFA 
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Transparència, govern obert i contractació pública 

Eix 3. Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 

 
 

El govern obert es basa en la comunicació bidireccional, permanent i transparent entre 
l’Administració i la ciutadania. El nou país que estem construint reclama un govern de portes 
obertes, de ciutadans actius i de polítiques compartides, en què els ciutadans puguin confiar en 
les institucions. Cal tornar la política a la ciutadania, calen ciutadans i ciutadanes informats per 
poder participar en la presa de decisions, cal consolidar unes institucions transparents, rigoroses i 
capaces de respondre a les demandes de la ciutadania del segle XXI. 

Per tot plegat, el Govern garantirà l’aplicació efectiva de la Llei de transparència amb l’aprovació 
dels reglaments que la desenvolupen i promourà el desenvolupament de polítiques de dades 
obertes amb diverses mesures en el marc del Pla interdepartamental de participació ciutadana i 
del Pla de govern obert, entre d’altres. Igualment, es vetllarà per garantir el rigor i l’ètica en la 
contractació pública amb l’aprovació i aplicació de codis de bones pràctiques per a la contractació 
dels serveis i dels subministraments més sensibles socialment. 

 

 

Objectius: 

 Garantir una aplicació rigorosa i efectiva de la Llei de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

 Avançar cap a un sistema de govern obert al Govern català que integri les polítiques de 
transparència, dades obertes i participació ciutadana. 

 Lluitar contra la corrupció: màxima transparència i informació en la contractació i subvencions 
públiques. 

 Contractar de forma legalment i èticament impecable, socialment responsable i econòmicament 
eficient. 
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ÀMBIT Transparència, govern obert i contractació pública 

Objectiu Garantir una aplicació rigorosa i efectiva de la Llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

Mesures i 
normes 

 

 Reglament de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.  

 Implementació i avaluació del Pla estratègic de polítiques de transparència de la 
Generalitat de Catalunya 2015-2017. 

 Adaptació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per 
l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, a les obligacions derivades 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 

 Conversió del Portal de la Transparència de Catalunya en un espai que permeti la 
integració, la interoperabilitat i la reutilització de la informació pública de tots els 
operadors del sector públic català per a la ciutadania de forma intuïtiva i àgil.  

 Programa de suport jurídic i tecnològic a les entitats obligades per la Llei 19/2014, 
del 29 de desembre. 

Indicadors Índex de transparència INCAU de Transparència Internacional 

 

Objectiu Avançar cap a un sistema de govern obert al Govern català que integri les polítiques de 
transparència, dades obertes i participació ciutadana.  

Mesures i 
normes 

 Pla interdepartamental de participació ciutadana.  

 Pla de govern obert amb la integració d’estratègies en transparència, dades 
obertes i participació ciutadana. 

  Modificació del conveni de la xarxa de governs transparents. 

 Programes per al foment dels valors democràtics i la participació ciutadana per fer 
de Catalunya un país amb ciutadania ben activa i implicada. 

 Revisió de les funcionalitats del portal participa.gencat.cat i vinculació  del portal a 
processos participatius presencials. 

 Guia de reutilització de dades. 

 Divulgació i sensibilització sobre transparència, dades obertes i qualitat 
democràtica (Butlletí de govern obert, Jornada de periodistes sobre dades 
obertes). 

Indicadors Nombre d’assessoraments, nombre d’instruments de col·laboració, nombre d’agents implicats 
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Nombre de cursos, recerques, escoles participants, jornades, guies, participants en processos 
participatius 

Nombre de projectes oberts al portal, nombre de noves funcionalitats 

Nombre d’actuacions de divulgació i sensibilització  

Evolució del nombre de fitxers de dades obertes 

 

Objectiu Lluitar contra la corrupció: màxima transparència i informació en la contractació i 
subvencions públiques. 

Mesures i 
normes 

 

 Codi de conducta dels alts càrrecs i directius de l’Administració de la Generalitat i 
de les entitats del seu sector públic. 

 Revisió del Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i 
reforç de les funcions de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública. 

 Elaboració i publicació de les dades al Portal de la Transparència corresponents a la 
contractació de la Generalitat de Catalunya de forma fàcilment accessible, 
entenedora, estructurada i reutilitzable. 

 Incorporació en tots els plecs de clàusules reguladores dels procediments de 
contractació un rigorós bloc d’obligacions relatives als principis ètics i les regles de 
conducta que han d’observar els licitadors i contractistes. 

 Elaboració i publicació d’informes sobre els indicadors de la contractació pública, 
amb especial interès en la contractació a PIME. 

 Publicació de l’import contractat anualment per cada adjudicatari. 

 Incorporació de les dades contractuals de les administracions públiques catalanes a 
la consulta del Registre Públic de Contractes oberta a la ciutadania. 

 Publicació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la informació 
corresponent a les licitacions de tota l’Administració local de Catalunya. 

 Evolució de l’aplicació Tramitador d’Ajuts i Subvencions (TAIS) i modificació del 
programari corporatiu de Gestió Econòmica de la Generalitat per donar especial 
visibilitat i transparència als criteris d’atorgament de subvencions, publicació de les 
entitats subvencionades i de l’import corresponent. 

Indicadors Nombre d’informes publicats d’anàlisi contractual 

Evolució de les dades estadístiques de contractació elaborades i publicades 

Evolució del nombre de contractes adjudicats a PIME i de l’import d’aquests contractes 

Nombre d’entitats adherides a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
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Objectiu Contractar de forma legalment i èticament impecable, socialment responsable i 
econòmicament eficient. 

Mesures i 
normes 

 Llei de contractes del sector públic de Catalunya. 

 Revisió de la Guia per a la inclusió de clàusules socials en la contractació pública 
adreçada a tot el sector públic de Catalunya i aprovació d’una instrucció sobre 
contractació socialment responsable per a tots els departaments de la Generalitat i 
del seu sector públic. 

 Aprovació i aplicació de Codis de bones pràctiques per a la contractació dels serveis 
i dels subministraments més sensibles socialment i/o ambiental. 

 Transposició de la Directiva Europea que regula la contractació dels serveis socials i 
de salut.  

 Articulació i posada en funcionament d’una Central de Compra Pública de 
Catalunya. 

 Potenciació del Sistema Corporatiu d’e-Contractació de la Generalitat de Catalunya. 

 Impuls de l’adjudicació dels contractes administratius preferentment mitjançant el 
procediment obert a tots els licitadors. 

 Increment de la reserva social de contractació dirigida als centres especials de 
treball i a les entitats d’inserció sociolaboral. 

Indicadors Nombre i percentatge de contractes que tenen els continguts i/o les clàusules establertes. 
Evolució interanual 

Increment de la reserva social de contractació 

Import dels estalvis assolits mitjançant compres de la Central de Compres de Catalunya 
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Acció exterior i relacions institucionals 

Eix 3. Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
 
 

L'acció exterior és un àmbit prioritari per a l'actual Govern i imprescindible per tenir una clara 
presència de país al món. La creació de la Conselleria d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència és una prova de com aquest Govern aposta per una acció exterior transversal, 
proactiva i centrada a crear sinergies amb els principals actors d'àmbit internacional.  

Durant aquesta legislatura es treballarà per assegurar la presència de Catalunya en els grans 
debats internacionals i per tenir un posicionament coherent i concertat en aquelles cimeres i 
conferències internacionals on es defineixi l'agenda global. S'impulsaran lligams de complicitat i 
cooperació amb els socis europeus, internacionals i de l'àmbit multilateral i es treballarà per 
definir un servei exterior i una estratègia de desplegament de noves delegacions adequada a les 
necessitats del nostre país. En relació amb la cooperació al desenvolupament el Govern, té el 
compromís de consolidar i millorar l'articulació i la coordinació del conjunt d'institucions 
catalanes en matèria de cooperació així com de complir amb els compromisos pressupostaris del 
Pla director  2015-2018.   

El Govern entén que és vital enfortir la relació entre totes les institucions catalanes i, molt 
especialment, entre el poder legislatiu i el poder executiu, el Govern i el Parlament. Pel que fa a la 
memòria democràtica, el Govern té la plena convicció que cal establir els mecanismes necessaris 
per difondre la cultura de la pau i la defensa dels drets humans i impulsar, davant els conflictes 
bèl·lics presents i passats, la recerca de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no 
repetició. La commemoració del 80è aniversari de l’esclat de la Guerra Civil marcarà un any 
d’actes diversos que ajudaran a difondre els valors anteriorment esmentats i que contribuiran, 
també, a enfortir les relacions del Govern amb les entitats de memòria per tal de convertir la 
memòria democràtica en un projecte de país.      

 
 

Objectius: 

 Dotar la Generalitat de plenes capacitats per desplegar i executar la seva política d’acció exterior. 

 Fomentar la cooperació al desenvolupament. 

 Fomentar la memòria democràtica, la pau i el respecte als drets humans. 
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ÀMBIT Acció exterior i relacions institucionals 

Objectiu Dotar la Generalitat de plenes capacitats per desplegar i executar la seva política d’acció 
exterior. 

Mesures i 
normes 

 Llei de la Catalunya Exterior. 

 Desplegament del Pla estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 
2015-2018 i implementació dels diferents plans de treball i acords existents amb 
diversos països. 

 Ampliació de la xarxa de delegacions exteriors, amb una estratègia gradual basada 
en els eixos prioritaris de l’acció exterior. 

 Decret de les delegacions i oficines del Govern de la Generalitat a l’exterior per 
reforçar l’estructura de les delegacions i oficines del Govern de la Generalitat a 
l’exterior, en desplegament de la Llei d’acció exterior i de la UE. 

 Programa d’actuacions amb les organitzacions catalanes que treballen per a les 
persones refugiades sobre el terreny, convocant periòdicament el Comitè Català 
d’Emergències i Ajut Humanitari per fer-ne el seguiment i establint un marc estable 
de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats i altres 
organismes internacionals rellevants en aquest àmbit d’actuació.  

 Memoràndum d’Entesa amb l’ACNUDH i commemoració del 95è aniversari de la 
Conferència de Barcelona de la Societat de Nacions. 

 Suport al Secretariat de la Unió per la Mediterrània per fomentar la visibilitat i la 
implicació de Catalunya en l’àmbit euromediterrani. 

 Pla Nacional d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (PNODS), per assegurar la 
implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya. 

 Promoció de la presència de catalans als organismes internacionals a través de: 

o Beques Canigó. 
o Promoció del programa conjunt de beques a l’OCDE. 
o Reforç del destacament d’experts a altres organitzacions internacionals i, entre 

elles, la UNESCO. 
o Programa per promoure les carreres de catalans a la UE amb la col·laboració de 

les universitats catalanes. 

 Creació d’una oficina de comunicació i informació diplomàtica per accedir a la 
societat internacional.   

 Consolidació dels programes de formació en diplomàcia i acció exterior per a 
professionals de la funció pública catalana. 

 Rellançament del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior per 
incloure’ls en el desenvolupament sectorial de les polítiques públiques.  
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Indicadors Nombre d’activitats organitzades per les delegacions del Govern a l’exterior 

Nombre de missions institucionals i empresarials catalanes a l’exterior 

Nombre de contactes amb les representacions diplomàtiques i consulars a Catalunya 

Nombre de ciutadans catalans inscrits en el Registre de Catalans a l’Exterior 

 

Objectiu Fomentar la cooperació al desenvolupament. 

Mesures i 
normes 

 Convenis de cooperació directa amb entitats de segon nivell i federacions per 
capacitar el teixit associatiu català. 

 Posada en marxa del primer clúster de cooperació per al sector salut de la província 
d’Inhambane, Moçambic, i valoració d’establiment d’altres clústers per coordinar 
els esforços dels diferents agents de la cooperació catalana. 

 Desplegament de la cooperació bilateral a iniciativa d’altres sectors, que ha de 
rebre un mínim del 50% dels recursos de la Generalitat en matèria de cooperació al 
desenvolupament. 

 Desplegament del Pla director 2015-2018 de cooperació al desenvolupament. 

 Estratègia de consens que millori l’articulació de les institucions en matèria de pau i 
cooperació del Departament.  

Indicadors Recursos destinats a convenis de cooperació directa amb les entitats de segon nivell 

Compliment de l’escenari pressupostari previst en el Pla director 

Volum de recursos canalitzats a través de convocatòries pluriennals 

 

Objectiu Fomentar la memòria democràtica, la pau i el respecte als drets humans. 

Mesures i 
normes 

 

 Redacció i aprovació del Pla d’actuacions 2016-2018 en memòria democràtica, pau 
i drets humans. 

 Constitució de la Comissió Interdepartamental de Drets Humans. 

 Desplegament del Programa Defensors i Defensores dels drets humans. 

 Convocatòria d’ajuts o convenis adreçada a les fundacions i entitats sense afany de 
lucre per a projectes de recuperació de la memòria democràtica i de defensa i  
promoció dels drets humans.  

 Manteniment i millora del cens de simbologia franquista. 

 Reclamació a l’Estat perquè anul·li processos duts a terme de manera il·legal 
durant la guerra i la postguerra. 
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 Manteniment i millora dels espais de memòria democràtica de Catalunya. 

 Impuls del projecte d’identificació genètica (ADN) de persones desaparegudes 
durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. 

 Manteniment i millora del mapa de fosses i llocs de repressió. 

 Organització dels actes de celebració del 80è aniversari de l’esclat de la Guerra Civil 
espanyola i del 85è aniversari de la proclamació de la República catalana. 

Indicadors Nombre de defensors dels drets humans beneficiats pel programa 

Nombre d’actuacions de millora del cens de simbologia franquista 

Nombre d’actuacions de millora dels espais de memòria  

Nombre d’actuacions de millora i actualització del mapa de fosses i repressió 
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Justícia 

Eix 3. Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
 
 

Una societat democràtica i socialment justa ha de garantir el dret a la tutela judicial efectiva a 
tota la ciutadania, amb una Administració de justícia pròpia del segle XXI: moderna, ràpida, 
eficient i de proximitat, capaç de resoldre els conflictes de forma eficaç i en un període de temps 
raonable. Per  això, cal optimitzar recursos i potenciar l’ús de les noves tecnologies, que tenen un 
paper cabdal en la implantació de la nova oficina judicial i la digitalització de tota l’Administració 
de justícia. També cal promoure la cultura dels mitjans alternatius de resolució de conflictes que 
ha de permetre optimitzar l’ús del sistema judicial. 

Una altra de les prioritats és la justícia restaurativa i l’atenció a les víctimes del delicte, amb la 
implementació de criteris professionals i ètics que tinguin en compte la diversitat de gènere, 
cultural i social, amb la col·laboració d’institucions, administracions i xarxes de serveis que ja hi 
treballen. Respecte al sistema penitenciari, cal orientar-lo a la reinserció i rehabilitació de les 
persones de manera que s’estengui el model penitenciari propi, referent per a d’altres països.  

Quant al dret civil i les entitats jurídiques de Catalunya, són els elements definidors de la nostra 
història col·lectiva i es té la voluntat de vetllar per la seva identitat, amb la finalització del Llibre 
VI. Tot plegat considerant el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada com el veritable 
think tank en l’àmbit de la Justícia i instrument de reflexió i de debat. 

 
 

Objectius: 

 Adequar l’Administració de justícia a les necessitats específiques del segle XXI. 

 Potenciar i estendre els mitjans alternatius de resolució de conflictes. 

 Potenciar els models catalans d’execució penal i de justícia juvenil. 

 Reforçar el dret i les entitats jurídiques de Catalunya. 
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ÀMBIT Justícia 

Objectiu Adequar l’Administració de justícia a les necessitats específiques del segle XXI. 

Mesures i 
normes 

 

 Establiment de les bases i disseny del nou model judicial per aconseguir uns 
processos judicials àgils i efectius. 

 Reclamació dels traspassos de recursos humans i econòmics de l’Administració de 
justícia per tal d’assolir competències plenes en matèria judicial. 

 Anàlisi de la implantació de les taxes judicials  de Catalunya. 

 Reorganització de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. 

 Creació de la Seu judicial electrònica de Catalunya. 

 Implantació de l’expedient judicial electrònic mitjançant el sistema E-justícia.cat. 

 Desplegament del model organitzatiu d’oficina judicial.  

 Desenvolupament de la proposta de creació de nous òrgans judicials. 

 Desenvolupament del Pla director d’equipaments judicials 2014-2020. 

 Desenvolupament d’un nou sistema de provisió de places vacants de personal al 
servei de l’Administració de justícia. 

 Desplegament del Decret llei 8/2014, de creació del registre de traductors i 
intèrprets judicials de Catalunya. 

 Aplicació d’una justícia gratuïta eficient i de qualitat per garantir la tutela judicial 
efectiva. 

 Potenciació de la recerca, la innovació, la formació i el debat en matèria de justícia.  

Indicadors Despesa en l’Administració de justícia per habitant 

Taxa de personal de reforç en l'àmbit de l'Administració de justícia 

Nombre d’habitants per jutge 

Nombre de partits judicials amb serveis de nova oficina judicial 

Taxa de resolució de la justícia 

Nombre d’actuacions d’advocats i procuradors en justícia gratuïta 

 

Objectiu Potenciar i estendre els mitjans alternatius de resolució de conflictes. 

Mesures i 
normes 

 Articulació de les eines que permetin estendre l’ús dels mitjans alternatius de 
resolució de conflictes:  
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o Avaluació del projecte pilot  de parentalitat. 

o Definició del perfil de competències dels mediadors/ores.   

o Definició de les especialitzacions dins del registre del  Centre de Mediació. 

 Introducció de mesures vinculades a la justícia restaurativa, per incloure l’entorn 
social en la resolució de conflictes. 

Indicadors Taxa de litigiositat 

Nombre d'expedients gestionats pel Centre de Mediació 

Nombre de sol·licituds de mediació finalitzades amb acord (directes/derivacions judicials) 

Nombre de mediadors registrats actius 

 

Objectiu Potenciar els models catalans d’execució penal i de justícia juvenil. 

Mesures i 
normes 

 Elaboració del Pla estratègic interdepartamental d’atenció a la reinserció 
postpenitenciària, en col·laboració amb la Taula del Tercer Sector Social. 

 Potenciació dels mecanismes de transició presó-comunitat mitjançant la 
intervenció comunitària i la col·laboració amb entitats del tercer sector, per tal 
d’incrementar l’ús del règim obert i la llibertat condicional. 

 Adequació dels equipaments penitenciaris al model català de serveis penitenciaris. 

 Implantació de la tramitació electrònica d’assumptes que afecten als centres 
penitenciaris. 

 Desenvolupament del sistema de videoconferència entre advocats, persones 
internes i familiars, i ampliació de l’ús a les comunicacions judicials. 

 Pla de formació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada en l’àmbit de 
la protecció dels drets humans i de recerca en matèria d’execució penal. 

 Adaptació del model d’intervenció de les mesures penals alternatives als nous 
perfils delictius del Codi penal aprovat per la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març. 

 Desenvolupament del Projecte de formació i inserció del CIRE en el marc dels 
programes operatius del Fons social europeu i d’Ocupació juvenil 2016-2022. 

 Extensió del model de gestió del CIRE basat en formació-ocupació-inserció com a 
eina de reinserció sociolaboral en els àmbits penitenciaris i de justícia juvenil. 

 Elaboració del Projecte d’atenció a víctimes de menors infractors. 

Indicadors Població interna 

Percentatge de població interna en règim obert 

Cost intern/dia 
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Ràtio interns/professionals 

Mitjana de persones ocupades i nombre de persones formades pel CIRE  

Taxa de menors infractors (per cada 1.000 habitants 14-17 anys) 

 

Objectiu Reforçar el dret i les entitats jurídiques de Catalunya. 

Mesures i 
normes 

 

 Compleció del Codi civil català, en particular el Llibre VI.  

 Implementació del Registre de parelles estables, creat pel Decret 3/2015. 

 Suport i assessorament a les entitats jurídiques subjectes a la Llei de transparència. 

 Desenvolupament del registre de grups d’interès i codi de conducta: 

o Presentació del Protocol de relació dels grups d’interès amb els alts càrrecs i 
directius públics. 

o Finalització de la tramitació telemàtica dels procediments aplicables als grups 
d’interès. 

o Desenvolupament del marc regulador aplicable als grups d’interès. 

 Desenvolupament de la Llei del Protectorat de les fundacions i verificació de l’activitat 
de les associacions declarades d’utilitat pública. 

 Modificacions normatives sobre col·legis professionals. 

 Enfortiment de la relació i col·laboració entre Generalitat i Acadèmies. 

Indicadors Nombre de grups d’interès registrats 

Nombre de parelles registrades 

Nombre d’associacions i fundacions inscrites 

Percentatge de tràmits d’entitats jurídiques per via telemàtica 
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Seguretat i emergències 

Eix 3. Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
 
 

La seguretat és un pilar bàsic de l’estat del benestar per garantir l’exercici dels drets i les llibertats 
de la ciutadania, i per construir una societat segura, cohesionada, justa i integradora. Per això, 
s’implantaran un seguit de polítiques planificades, per oferir un servei públic de qualitat, posant 
l’èmfasi en la prevenció i la resolució de problemes, la coordinació, la proximitat, el diàleg, la 
coresponsabilitat de les administracions i la col·laboració ciutadana. En concret, es preveu dur a 
terme accions com ara definir i implantar un nou un pla general de seguretat, incorporar una 
nova promoció del Cos de Mossos d’Esquadra per donar resposta efectiva en el territori, i reforçar 
les estratègies preventives i reactives per lluitar contra el terrorisme, el crim transnacional, la 
ciberdelinqüència i el tràfic d’éssers humans.  

Partint del debat i el diàleg, també es preveu elaborar la nova llei de policia de Catalunya, i en 
l’àmbit de la gestió de les emergències, la llei dels serveis de prevenció i extinció d’incendis, i la 
llei d’emergències i protecció civil, així com potenciar la protecció civil local i la incorporació de 
noves promocions del Cos de Bombers de la Generalitat, professionals i voluntaris. També 
s’aplicaran accions per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes, ja sigui desenvolupant 
campanyes i accions de sensibilització per afavorir conductes responsables,  com amb la 
instal·lació de nous dispositius per detectar infraccions. 

 
 

Objectius: 

 Consolidar el model de seguretat actual i reforçar-ne els trets d’identitat: democràtic, al servei 
dels ciutadans, eficient, modern i eficaç. 

 Reforçar la gestió integral de les emergències mitjançant l’acció coordinada dels cossos operatius 
que hi intervenen. 

 Reduir el nombre de víctimes a la xarxa viària catalana, així com la gravetat i les conseqüències 
dels accidents de trànsit. 

 

  



 

 102 

ÀMBIT Seguretat i emergències 

Objectiu Consolidar el model de seguretat actual i reforçar-ne els trets d’identitat: democràtic, al 
servei dels ciutadans, eficient, modern i eficaç. 

Mesures i 
normes 

 Llei de policia de Catalunya que redefineixi el sistema de seguretat pública. 

 Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives i reglament de 
desenvolupament. 

 Implantació d’estratègies preventives i reactives envers l’amenaça de caràcter 
terrorista. 

 Intensificació de la prevenció i la lluita contra la delinqüència organitzada 
transnacional. 

 Desenvolupament del pla de seguretat ciutadana per millorar l’atenció al ciutadà i 
reforçar la mediació com a estratègia de resolució de conflictes. 

 Ampliació de la plantilla de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra per 
donar compliment als acords de la Junta de Seguretat de Catalunya 2006. 

 Adquisició i renovació d’equipament i recursos materials. 

 Implantació del Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i 
domèstica 2015-2018. 

 Aprovació del Pla general de seguretat de Catalunya 2016-2019, que recull les 
accions transversals que s’impulsen des del Govern de Catalunya en l’àmbit de la 
seguretat. 

 Implantació d’EXTRAPOL, extranet adreçada a les policies locals amb l’objectiu 
d’homogeneïtzar el seu treball i facilitar-ne la col·laboració amb el Cos de Mossos 
d’Esquadra. 

 Revisió i actualització de la regulació catalana en l’àmbit de la seguretat privada 
(Decret 272/1995). 

 Desenvolupament de la gestió del coneixement a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya i increment de la participació d’altres actors de la seguretat i les 
emergències. 

Indicadors Evolució anual dels fets penals coneguts 

Evolució dels efectius de Mossos d’Esquadra  

Evolució de la percepció de seguretat 

Evolució del nombre de víctimes  mortals de violència masclista 
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Objectiu Reforçar la gestió integral de les emergències mitjançant l’acció coordinada dels cossos 
operatius que hi intervenen. 

Mesures i 
normes 

 Llei dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments. 

 Llei d’emergències i protecció civil de Catalunya. 

 Anàlisi i planificació estratègica de desplegament de recursos materials i 
infraestructures. 

 Anàlisi i planificació estratègica de recursos humans de prevenció i extinció 
d’incendis. 

 Definició dels professiogrames i llocs de segona activitat del Cos de Bombers. 

 Elaboració del Projecte de llei d’emergències i protecció civil de Catalunya. 

 Potenciació de la protecció civil local i millora de la coordinació i cooperació amb 
els ajuntaments i els consells comarcals. 

 Revisió dels plans de protecció civil per adequar-los a la realitat territorial i sectorial 
i fer-los més eficaços en les situacions d’emergència. 

 Desenvolupament d’una aplicació específica per a telèfons mòbils per gestionar els 
avisos de víctimes de violència masclista i domèstica mitjançant el telèfon 112. 

Indicadors Evolució del nombre de bombers funcionaris i voluntaris 

Plans d’emergència revisats 

Evolució del nombre de trucades al 112 

 

Objectiu Reduir el nombre de víctimes a la xarxa viària catalana, així com la gravetat i les 
conseqüències dels accidents de trànsit. 

Mesures i 
normes 

 Elaboració del Pla triennal de seguretat viària 2017-2019.  

 Cooperació amb els ajuntaments per a l’elaboració dels Plans Locals de Seguretat 
Viària per tal de reduir la sinistralitat urbana. 

 Desenvolupament de campanyes i accions de sensibilització que fomentin la 
conscienciació de la ciutadania i afavoreixin conductes responsables. 

 Revisió de la velocitat a les carreteres i ús ponderat i preventiu dels controls de 
velocitat en els punts on la velocitat excessiva és la causa més freqüent dels 
accidents. 

 Ampliació del servei d’atenció a les víctimes d’accidents de trànsit per oferir 
atenció psicològica immediata a les persones a l’entorn de les víctimes mortals i a 
les víctimes greus de menys de 12 anys 
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Indicadors Evolució anual de les víctimes mortals d’accidents de trànsit (objectiu 2016: reducció del 
30% respecte al 2010) 

Evolució anual del nombre de motoristes morts i ferits greus (objectiu 2016: reducció 
del 12% respecte al 2010) 

Nombre de municipis  amb pla local de seguretat viària 

Percentatge de  població coberta per un pla local de seguretat viària 
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Comunicació i Tecnologies de la Informació 

Eix 3. Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 

 

En el terreny dels mitjans de comunicació, es pretén enriquir, democratitzar i culturitzar la  
societat catalana amb més pluralisme i més oferta, fet que generarà més llibertat d’elecció de 
continguts i referents. En aquest sentit, el Govern impulsarà polítiques d’ajut actiu per a la 
consolidació del sector dels mitjans de comunicació i els continguts. Així mateix, es pretén deixar 
testimoni de tot el mapa de comunicació existent, saber l’estat de la qüestió en freqüències de 
ràdio i televisió i prestar molta atenció als nous formats, exigint sempre el compliment de la 
normativa i cercant el màxim consens entre el sector. El Pla Nacional de l’Audiovisual i l’estudi de 
l’impacte de les noves tendències en l’espai nacional de comunicació seran unes altres de les 
vessants prioritàries.  

L’atenció ciutadana del segle XXI ha de ser allà on estigui el ciutadà, ha de parlar el seu llenguatge 
i ha d’expressar de manera clara i valenta els continguts que necessiti. Aquests serveis s’han de 
prestar de manera omnicanal (visió integradora dels diferents entorns: presencial, telefònic, 
mòbil i en línia) i han de donar lloc a noves formes de relació entre ciutadania i Administració, tot 
definint uns estàndards mínims de qualitat en la comunicació relacional i l’atenció de consultes 
en tots els canals. L’objectiu ha de ser el de crear les condicions per avançar cap a una ciutadania 
més informada que pugui prendre decisions i que esdevingui més cívica, crítica, activa i, al 
capdavall, participativa. 

Catalunya té una oportunitat històrica per desenvolupar-se novament en el camp social, cultural i 
econòmic, tot aprofitant les oportunitats que ofereix la societat digital i el canvi tecnològic 
derivat de l'ús general de les TIC. Aquest nou paradigma es basa en 3 eixos principals: enxarxar 
Catalunya, securitzar Catalunya i digitalitzar Catalunya. L’acció del Govern ha d’anar encaminada 
a la millora del desplegament d’infraestructures de comunicacions electròniques per cohesionar 
socialment i econòmicament el territori, tot garantint que el desplegament de les 
infraestructures, així com el seu ús, es faci de forma segura, garantint la privacitat i seguretat dels 
ciutadans, empreses i Administració.  

 

Objectius: 

 Fer dels mitjans públics de comunicació una garantia de cohesió social i la garantia de 
consolidació de l’espai nacional de comunicació. 

 Potenciar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per mitjà de tres grans eixos: 
enxarxar, digitalitzar i securitzar. 

 Millorar l’atenció ciutadana avançant cap a noves formes de relació perquè els actors públics 
(ciutadania, empreses i entitats) aportin coneixement col·lectiu. 
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ÀMBIT Comunicació i Tecnologies de la Informació 

Objectiu Fer dels mitjans públics de comunicació una garantia de cohesió social i la garantia de 
consolidació de l’espai nacional de comunicació. 

Mesures i 
normes 

 Enfortiment de la indústria audiovisual nacional: 

◦ Llibre Blanc de l’Audiovisual elaborat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya. 

◦ Pacte Nacional de l’Audiovisual. 

 Cens nacional d’espais de creació audiovisual ja existents a Catalunya on 
intervingui el capital públic per coordinar i optimitzar-ne l’ús.  

 Reforçament de la independència governamental de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA), a través de reformes legislatives que en 
professionalitzin la governança, estabilitzin el sistema de finançament mixt, així 
com n’adscriguin la dependència i control al Parlament. 

 Promoció d’un acord amb les principals operadores de televisió de pagament per 
reservar un canal de la seva plataforma a la televisió de proximitat des d’on hi 
accedeix cada usuari. 

 Gestió de l'espai de comunicació, amb la voluntat d’enfortir la creació escrita, 
digital i audiovisual de qualitat i en català. 

 Recuperació de les convocatòries de subvencions a projectes que fomentin i 
consolidin l'espai català de comunicació per a publicacions periòdiques en paper i 
digitals, ràdio i televisió en català o aranès. 

 Increment de les inspeccions contra emissions de serveis de comunicació 
audiovisual sense llicència. 

 Elaboració del cens nacional de televisió per IP i promoció d’un grup d’estudi 
conjunt amb el CAC i La Xarxa sobre el procés digitalitzador de continguts 
audiovisuals. 

Indicadors Percentatge del PIB català del sector audiovisual. 

Audiència dels mitjans públics de comunicació.  

Presència de la llengua catalana al conjunt dels mitjans de comunicació. 

 

Objectiu Potenciar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per mitjà de tres grans 
eixos: enxarxar, digitalitzar i securitzar. 

Mesures i 
normes 

 Promoció d’un acord entre les Administracions Públiques catalanes per impulsar el 
desplegament de xarxes de Nova Generació. 

 Afavoriment de l’accés a xarxes d’alta velocitat a tot el territori. 
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 Difusió i sensibilització de la millora de les competències digitals. 

 Finalització de les actuacions del programa Catalunya Connecta assegurant l’accés 
de tots els nuclis de població de més de 50 habitants als serveis de telefonia mòbil i 
de televisió digital terrestre i Banda Ampla. 

 Augment del suport financer públic per al desenvolupament de les EBT (empreses 
de base tecnològica). 

 Suport a les iniciatives Mobile World Capital i SmartCAT: 

◦ Acord estratègic amb les Diputacions per al desplegament de l’estratègia 
SmartCAT. 

◦ Acord amb la City Protocol Society per a la promoció internacional i el 
desplegament del capítol català. 

◦ Projectes Catalonia SmartLab i Observator SmartCAT. 

 Desplegament de programes de suport a la transformació digital de la petita i 
mitjana empresa en els sectors productius de Catalunya: 

◦ Programa de transformació digital per a PIMES.  

◦ Programa d’impuls de la Indústria 4.0. 

◦ Anella Industrial 4.0. 

 Creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. 

 Llei de ciberseguretat nacional de Catalunya. 

 Pla Nacional de Ciberseguretat de Catalunya. 

Indicadors Nombre de connexions de xarxes FTTx 

Nombre d’alumnes matriculats en carreres universitàries de caràcter científic, tècnic, matemàtic 
i d’enginyeries (STEM) 

Cobertura de protecció del perímetre de ciberseguretat de la Generalitat  

Percentatge del PIB del sector tecnològic català sobre el total 

 

Objectiu Millorar l’atenció ciutadana avançant cap a noves formes de relació perquè els actors 
públics (ciutadania, empreses i entitats) aportin coneixement col·lectiu. 

Mesures i 
normes 

 Increment de la relació amb la ciutadania mitjançant eines digitals (missatgeria 
instantània, xarxes socials, serveis mòbils...) potenciant la interacció. 

◦ Implantació en les oficines d’atenció ciutadana (OAC) d’un sistema d’interacció 
amb la ciutadania a través d’una eina de xat o anàleg en determinades franges 
horàries, per evitar desplaçaments. 

◦ Atenció de qualsevol consulta a través de missatgeria instantània (Telegram). 
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 Avançament en un model d’oficines d’atenció integrada, les Oficines d’Atenció 
Ciutadana (OAC), que permeti la millora de servei i l’optimització dels recursos.  

 Transformació de les oficines de registre en oficines d’assistència en matèria de 
registre per a la presentació electrònica en desplegament de la Llei 39/2015 de 
procediment administratiu comú. 

Indicadors Nombre de consultes ateses pel xat (o sistema d’interacció) 

Nombre de partenariats en xarxa 

Percentatge de webs (elaborats amb gestor corporatiu) en disseny responsiu 

Nombre d’Oficines integrades en xarxa i integrades a registre digital 

 

 




