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INTRODUCCIÓ

• Aquest informe recull una selecció de 264 actuacions que el Govern ha tirat endavant al llarg del primer any de mandat.
• El document s’ordena en coherència amb el Pla de Govern XII legislatura, aprovat pel Govern el 25 de setembre de 2018, i amb un horitzó temporal que abasta tota la legislatura. 
• El Pla s’estructura en 4 eixos desenvolupats en 22 àmbits d’actuació, 93 objectius i més de 1.000 mesures concretes.



Polítiques educatives i formatives

S’ha aprovat la 
construcció de 27 noves escoles i 

instituts per 105 M€ que permetran la 
retirada d’un centenar de mòduls

Avui s’estan duent a terme 37 
actuacions de millora i/o ampliació amb 

un pressupost de 152 M€

S'ha creat el Programa STEAMcat
per potenciar l'interès de l'alumnat vers 
les ciències, la tecnologia, l'enginyeria i 

les matemàtiques. 

Aposta pel model d’institut-escola amb 
la creació de 25 nous instituts escola

Permet oferir un sol projecte pedagògic i 
un model integrat a tota l’etapa 

d’escolarització

S’ha signat el 
Pacte contra la Segregació Escolar

amb més d'un centenar de municipis i 
agents de la comunitat educativa

Estableix 30 actuacions i 189 mesures 
concretes en nou àmbits

Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

Implantarem el 
nou model d’FP dual 

Currículum únic per a cada cicle
Les beques salari s’equipararan al salari 

mínim interprofessional

S’ha creat el 
Mapa d’innovació educativa,
com a portal d’experiències 

pedagògiques innovadores i amb 1.896 
centres acreditats

S’ha obert un procés participatiu
per perfilar un nou marc normatiu 

sobre els menjadors escolars 
que els reconegui  com un espai 

educatiu de primer ordre

S’ha aprovat un 
decret llei que permetrà la integració de 
centres educatius d’altres titularitats a 

la xarxa de centres públics de la 
Generalitat,

que donarà resposta urgent
a les necessitats d’escolarització actuals

S’ha posat en funcionament la 
Comissió Rectora del Sistema de 

Formació i Qualificació 
per la integració de l’FP inicial, contínua i 

ocupacional, en el marc del 
desplegament de la Llei de formació i 

qualificació professionals

S’han contractat 
300 nous professionals 

per atendre millor l'alumnat
en el marc del desplegament del 

decret d’educació inclusiva
al llarg de 2018 i 2019

Amb un nou pressupost: 
Destinarem 20 M€ pel finançament de 

les llars d’infants municipals.
Crearem un nou tram de de beques 

menjador que arribarà al 80% del cost 
de servei i augmentarà en 7M€

S’han convocat 
5.005 places d’oposicions per a 

docents

En els últims quatre anys hi ha hagut 
un augment de gairebé 8.000 

professors i professores contractats 
per l’escola pública 



Salut i activitat física

S’ha promogut la 
Llei catalana d’eutanàsia i suïcidi 

assistit

Addicionalment, el Parlament tornarà a 
instar al Congrés a debatre la seva 

despenalització

100 M€ addicionals 
per a l‘atenció primària 

per millorar l’atenció als ciutadans

Ja s’han incorporat 188 metges dels 250 
pactats per reduir la sobrecàrrega dels 

professionals

30 M€ addicionals fins al 2022 
per renovar 382 CAP

amb nous aparells sanitaris i tecnològics 
i obres de reforma

Els ciutadans valoren amb un notable 
els serveis sanitaris públics de 

Catalunya  
(enquesta PLAENSA)

El tracte rebut per part dels 
professionals és un dels aspectes més 

valorats

Impulsem la salut mental, amb reforç a 
la població infantil i juvenil amb 
orientació comunitària i un nou 

programa per a casos complexos

Hi destinem 70 M€,
un 78% més des del 2011

Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

S’està elaborant un nou 
Decret d’accessibilitat sobre llistes 

d’espera
amb l’objectiu d’introduir 3 nous 

procediments de garantia i nous criteris 
d’equitat

S’està treballant la 
Llei de l’activitat física i l’esport

amb les entitats del sector per tenir un 
text consensuat i adaptar la normativa 

existent a les noves necessitats, 
requeriments i demandes de la societat 

actual

Nou rècord en trasplantaments: 337 
durant el 1r trimestre d’aquest any, 

un 18% més que el mateix període del 
2018 

S’ha creat un 
fòrum de diàleg professional 

per trobar solucions amb tots els 
professionals sanitaris i s’han implantat 

mesures com la recuperació de les 
pagues per objectius o millores salarials 

en l’ICS o l’àmbit concertat

S’ha inaugurat el nou CAP La Mina,
pioner en la nova estratègia d’atenció 

primària i salut comunitària (9 M€)

També s’han posat en marxa 
dos nous CAPs, a Amposta i Figueres

Han començat les obres del nou 
Hospital de Viladecans (61 M€) i s’ha 
aprovat la 1a fase de l’Hospital Joan 

XXIII (48,5 M€)

S’ha inaugurat la nova smart UCI de Vall 
d'Hebron que atendrà 2.200 pacients a 
l'any i és la més gran de l'Estat (20 M€)

S’elaborarà una 
nova llei d’addiccions 

per intentar reduir el consum de tabac 
que reverteixi el repunt en el seu 

consum després d’uns anys de 
descensos continuats



Afers socials i protecció social

S’està treballant en el
Pla de l’estratègia catalana pel 

sensellarisme, que donarà un marc 
comú en l'atenció del col∙lectiu de 
persones sense llar tot localitzant i 

activant els recursos d'equipaments i 
serveis a cada territori

S’ha aprovat el
Pla Interdepartamental de suport a les 

famílies 2019-2021
dotat amb 700 M€  per assegurar les 
necessitats bàsiques, el suport a les 
famílies amb necessitats especials, 
l’acompanyament al cicle vital i la 

conciliació

Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

S’ha fet la consulta pública prèvia de la 
Llei de la concertació social 

per consolidar un marc normatiu sòlid 
per a la concertació social a Catalunya

S’està treballant en el
Pacte Nacional per a les persones amb 

Discapacitat
per abordar des del punt de vista 

legislatiu, pressupostari i de polítiques 
públiques tots els reptes que tenen els 

ciutadans amb discapacitat

S’ha reclamat a l’Estat 
un repartiment just dels fons recaptats 

amb el 0,7% de l’IRPF

Catalunya recapta el 25% del conjunt de 
tot l’Estat, mentre que les entitats amb 
projectes a Catalunya només reben el 

14%

S’ha signat 
l’Addenda 2018-2019 al Contracte 

Programa de serveis socials, 
que dota els ens locals amb 230 M€, 

amb l'objectiu de coordinar, cooperar i 
col·laborar en matèria de serveis socials, 

benestar i polítiques d’igualtat

S’ha posat en marxa un 
Pla de xoc per reduir les llistes de 

valoració de discapacitat i dependència 

S’invertiran 750.000 euros per 
incrementar el nombre de professionals 

i de valoracions

S’ha aprovat el 
Pla nacional de l'associacionisme i el 

voluntariat. Horitzó 2021

A Catalunya més d’1,5 milions de 
persones vinculades al teixit associatiu i 
més de 500.000 voluntaris i voluntàries

Nova edició del 
Programa L’estiu és teu

Més de 6.000 places per a infants i joves 
d’entre 5 i 16 anys.

142.000 joves han participat en aquest 
Programa des de 1995

S’ha ampliat a l’atenció primària el 
protocol d'actuació per 

maltractaments a la infància 
amb l’objectiu de millorar la detecció de 

casos

En 2 anys s’ha multiplicat per 7 l’esforç 
econòmic en atenció a Joves i Migrants

adolescents sols 
fins als 72,6 M€ del 2018

S’han creat 3.600 places en 150 centres, 
i es crearà un Centre d’Atenció 

Immediata en el marc de l’Estratègia 
Catalana per a l’Acolliment i la Inclusió 

del Jovent

S’ha aprovat el 
Decret llei de mesures urgents per 

garantir les prestacions per al 
manteniment de despeses de la llar per 

a la gent gran,
que ha beneficiat 28.000 persones de 

prestacions contributives



Habitatge i subministraments bàsics

S’està treballant en l'elaboració d’una 
Llei integral de l’habitatge per

agrupar totes les normatives que ara 
estan disperses

S’està cercant amb els grups 
parlamentaris un consens per a la 

convalidació del Decret llei de mesures 
urgents per millorar l'accés a 

l'habitatge

S’han obert 
2 línies de finançament de

250 M€ per a construcció i compra 
d’habitatge de lloguer

per ampliar el parc d’habitatge de 
lloguer social en 3.500 habitatges a curt 

termini

S’ha obert una 
nova línia de finançament de 

100 M€ per inversions en rehabilitació, 
eficiència energètica i accessibilitat

Es preveu que es podrà finançar la 
rehabilitació de fins a 10.000 habitatges

S’ha recuperat la Llei 24/2015 contra 
els desnonaments i la pobresa 

energètica.

Tornen a ser vigents els articles que fan 
referència al lloguer social i la cessió 
obligatòria d'habitatges dels bancs

138 M€ a polítiques socials d’habitatge 
l’any 2018, un 8% més que el 2017

73.000 ajuts al pagament del lloguer 
3.519 desnonaments evitats

Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

S’ha aprovat un Decret llei que permet 
la limitació dels preus de lloguer en els 
barris o les ciutats on es pugui acreditar 

una manca d'habitatge assequible

S’està treballant en la modificació del 
codi civil per elaborar una llei que millori 

els contractes d’arrendament urbans, 
garantint així el dret a l’habitatge

S’han comprat el 2018
853 pisos per a lloguer social 

a través del tempteig i retracte, 
la xifra més alta mai comprada

Es destinaran a meses d’emergència

Es construiran
550 habitatges de lloguer assequible a 

diferents ciutats catalanes
Les obres començaran el 2020-2021, 
amb una inversió de més de 63 M€

S'ha aprovat la modificació de 
planejament a Barcelona per destinar el 

30% de les noves promocions o 
rehabilitacions a habitatge protegit

S'ha signat amb el Ministeri de Foment 
el conveni de col·laboració per a 

l'execució del Pla Estatal d'Habitatge 
2018-2021

El Pla compta amb un pressupost per a 
Catalunya de 272 M€ i l'executarà 

l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

S’està treballant en la revisió del 
cànon social de l’aigua per a les 

famílies en situació de 
vulnerabilitat  

(Vinculat a l’aprovació dels 
pressupostos 2019)

6,4 M€ per pagar factures de 
subministraments de llars en situació 

de vulnerabilitat econòmica
en el marc del Contracte Programa de 

Serveis socials amb els ens locals



Arts, cultura i llengua

S’han convocat els ajuts de
9,8 M€ per al foment de l'audiovisual 

2018 per continuar actuacions previstes 
en el Pla Estratègic de foment de 

l'Audiovisual 2017-2020

S’impulsa el cinema en català i es dona 
suport a 110 pel·lícules doblades i 469 

en VOSC

380 capítols de 43 temporades de 
sèries també han tingut suport per a la 

subtitulació

S’han modificat les bases de 13 
subvencions per incorporar criteris 

específics de caràcter social, d’equitat, 
d’igualtat i d’inclusió

El 45,5% dels projectes audiovisuals 
subvencionats per l’ICEC estan liderats 

per dones

S’ha organitzat la 3a 
edició del programa 
"Fas 6 anys. Tria un 

llibre"
Hi han participat 
35.146 infants

Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

S’està treballant en el
Pla estratègic d’Arxius de Catalunya

2021-2024

300 persones debaten en 8 taules 
territorials sobre el Pla.

A finals de 2019 s’obrirà un procés de 
participació ciutadana

S'han iniciat les obres del futur Museu 
d'Art de Lleida, que suposaran una 
inversió total de 4,7 M€ i el Govern 

aportarà 800.000 € per a l'adequació de 
la Casa Pastors (Museu Girona). També 

hi ha obres en marxa al Museu 
Arqueològic de Tarragona i actuacions a 

punt de començar a la Seu Vella de 
Lleida, Escaladei o Santes Creus

S’ha constituït el 
Consell de la Mancomunitat Cultural 

amb les quatre Diputacions 

Més d'1 milió d'euros al programa.cat, 
que, conjuntament amb les diputacions, 

dona suport a 1.700 activitats 
professionals a 230 municipis

S’ha celebrat un Consell Executiu 
específic centrat en la transversalitat de 

les polítiques culturals del Govern

Hi ha en marxa 208 actuacions 
transversals, com ara l’acord de govern 
per a l’impuls de la cultura i la llengua 

catalanes a l’exterior, o el d’impuls de la 
gestió de documents i dades

S’ha presentat el nou curs oral de català 
“Ep! Escolta i Parla”, adreçat a persones 

que no estan alfabetitzades o tenen 
dificultats amb la llengua escrita com a 

base per a l’aprenentatge

Execució del Pla 
d’accessibilitat a 

equipaments 
escènics, museus 

i monuments 

S’ha impulsat la construcció de la 
Biblioteca Central Comarcal de Sort i 
s'ha presentat el projecte de l'Arxiu 

Comarcal de l'Alta Ribagorça al Pont de 
Suert (previst 2021), amb el qual es 

completarà la Xarxa d'Arxius Comarcals 
de Catalunya. 

En el marc del seu Patronat, 
s’ha aprovat

l’Estratègia i Pla d’Acció 2019-
2022/2029 del Museu Nacional d’Art de 

Catalunya que farà possible el 
creixement del Museu  

en el Pavelló Victoria Eugenia



Mercat de treball i relacions laborals

S’ha presentat un 
paquet de mesures de suport a les 

dones i homes que treballen en cures 
de la llar i de les persones

Són 37 mesures en els àmbits de les 
condicions laborals, la formació contínua 

i la salut

S’ha desplegat la 
xarxa de 75 efectius de personal tècnic 

referent d'ocupació juvenil per tot 
Catalunya, per facilitar la integració 
sociolaboral dels joves i millorar-ne 

l’ocupabilitat i feines de qualitat.

S’està treballant en el 
Decret de desplegament de la 

concertació territorial de polítiques 
d'ocupació del Servei d’Ocupació de 

Catalunya 
per aconseguir una millor adaptació de 
les polítiques d’ocupació actives a les 

necessitats reals de cada territori

S’han destinat 
42,5 M€ als Centres Especials de Treball 

(CET) 
amb un increment extra de 7,5 M€ més 

per minimitzar l’impacte de la pujada del 
salari mínim

920 M€ en polítiques d’ocupació el 
2019, un 18% més per arribar a 464.000 

persones beneficiàries

118 M€ per prioritzar grups en risc 
d’exclusió, perceptors de la RGC, majors 

de 45 anys, aturats de llarga durada, 
joves, dones, baixa qualificació i 

persones amb discapacitat

S’està treballant en el 
Decret de regulació de l’empresa social 

per establir les condicions que han de 
complir les empreses definides com a 

socials, qualsevol que sigui la seva 
fórmula jurídica

S’han destinat 
4,3M€ a la promoció i enfortiment de la 

Xarxa d’ateneus cooperatius

S’ha desencallat el
Centre de Formació Professional 

d'Automoció de Martorell 
per esdevenir un centre integrat d'FP on 

la formació que s’impartirà estarà 
dissenyada pel món de l’automoció, 
empreses i treballadors, i estarà més 
connectada amb les necessitats del 

sector.

Impulsem un
nou  model propi de Teletreball, 
per modernitzar l'Administració i 

millorar l'eficiència i la qualitat de vida 
dels treballadors, en el marc del Pacte 

per a la Reforma Horària

S’ha creat la 
Comissió de seguiment de la Renda 

Garantida de Ciutadania (RGC)

La RGC ha tingut impacte sobre  
120.000 persones i s’han ampliat els 

supòsits per arribar millor als col·lectius 
en risc d’exclusió social

Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

S’han destinat 
7,75 M€ per a l’impuls de projectes 

singulars en el marc de la promoció de 
l’economia social

El Programa Projectes Singulars ha donat 
suport a 72 iniciatives arreu del territori

S’han reservat 
15 M€ per a contractes amb CETs i 

empreses d’inserció social, 
un 30% més que l’any 2018



Economia i hisenda

S’està treballant per un creixement 
sostenible de l’economia catalana       

via fiscalitat

Modificació de l’impost sobre les 
emissions de CO2 dels vehicles de 

tracció mecànica
Dos nous impostos: emissions portuàries 

de grans vaixells i emissió de gasos 
d’efecte hivernacle

S’ha presentat el 
Pla d’Acció per atendre la despesa 

urgent del 2019 en el context de 
pròrroga pressupostària

Concessió d’un suplement de crèdit de 
814 M€ que, juntament amb altres 

recursos, permetrà millorar les 
condicions del personal en 1.039 M€

S’ha exposat el contingut de 
l'avantprojecte de Pressupostos per al 

2019

La despesa corrent en serveis públics 
fonamentals supera els nivells anteriors 
a la crisi, i s'incorpora per primer cop un 
conjunt de 52 indicadors de benestar i 

progrés social

Catalunya compleix per primer cop els 
objectius de dèficit, deute i regla de 

despesa
amb una gestió rigorosa i responsable 

que facilita que es retirin les mesures de 
supervisió específica que el Govern 

espanyol aplica a les finances catalanes 
des de l’any 2015

S’ha elaborant el nou
Pla de prevenció i reducció del frau 

fiscal i de foment de les bones 
pràctiques tributàries 2019-2022

L’anterior Pla 2015-2018 
va fer aflorar 740 M€ de contribuents 

que no complien amb les seves 
obligacions tributàries

S’ha reduït el deute amb els 
ajuntaments, consells comarcals i 

diputacions en més d’un 90% en 4 anys

S’ha passat de 1.334 M€ el 2015                                      
a 76 M€ el 2019

S’ha activat el 
Registre d’Ajuts i Subvencions de 

Catalunya (RAISC)
que agrupa i simplifica tota la informació 
sobre subvencions i ajuts d’àmbit català, 

i facilita els tràmits i consultes de la 
ciutadania en relació amb aquesta 

matèria

S’avança en el pla de concentració 
d’oficines de la Generalitat al nou 

Districte Administratiu a partir del 
primer trimestre del 2020 

per guanyar eficiència

Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

L’ATC ha recaptat 3.452 M€ en 
concepte de tributs propis i cedits el 

2018, un 6,1% més que l’any anterior

Es consolida el 
desplegament de l’administració 

tributària de Catalunya 

S’ha aprovat el decret que permetrà 
celebrar subhastes electròniques de 

béns embargats, completant així 
l’assumpció de la gestió executiva dels 

deutes

S’ha aprovat la modificació de la Llei 
6/2017 de l’impost sobre els actius no 
productius de les persones jurídiques

Un tribut progressiu que possibilita una 
redistribució més justa de la riquesa.      

A més, és un bon instrument per 
controlar l’elusió fiscal

La Generalitat tornarà als mercats de 
capitals i a emetre deute 

a partir del 2020.

Com a pas previ, Catalunya s’ha adherit 
al Fons de Facilitat Financera,            

deixant enrere el Fons de Liquiditat 
Autonòmica (FLA)



Coneixement i innovació

Es preveu aprovar la
llei de la ciència, 

amb l’objectiu de reforçar  l’autonomia 
dels centres de recerca i situar 

Catalunya en l’elit de la investigació 
internacional dins del marc del PN@SC

S’han convocat, entre d’altres, els ajuts 
TECNIO, per contractar 72 investigadors 

amb un pressupost d’11 M€; els ajuts 
INNOTEC, que beneficiaran 30 pimes 
amb un pressupost de 1,4 M€; i s’han 

finançat amb 75.000 € 20 startups
tecnològiques. 

S’han convocat 
149 places de personal docent i 

investigador altament qualificat, en el 
marc del Pla Serra Hunter 2018

S’està avançant en el 
Pacte Nacional per la Societat del 

Coneixement (PN@SC)
per coordinar centres de recerca, 

empreses i administració per situar-nos 
com a país capdavanter

S’està redactant la proposta i s’ha 
constituït el Plenari i la Taula Permanent

S’ha començat a treballar en la Llei 
d’empreses emergents, tecnologia i 

disrupció per modernitzar els 
procediments administratius que 

dificulten la innovació empresarial

S’està treballant en la creació del 
Programa Catalonia Tech Hub,

que es desenvoluparà en 5 eixos.
per posicionar l’economia catalana com 

un pol industrial tecnològic de referència 
europeu

S’ha cedit espais a 77 companyies 
catalanes, majoritàriament PIMES, al 

Mobile World Congress 2019 i al Four
Years From Now (4YFN) per 

acompanyar-les a la fira més gran de la 
indústria mòbil i reforçar així la seva 

marca

S'ha presentat Starlife, 
una infraestructura única per manipular 

dades de recerca biomèdica

Ha tingut un cost d'1,7 M€ (finançament 
publico-privat: la Generalitat a través del 
Fons FEDER (43%), La Caixa (22%) i 35% 
conjuntament del BSC, el CRG i l'IRBB.

S’ha obert una nova convocatòria del
Pla Estratègic de recerca i innovació en 

salut (PERIS) 
que destina gairebé 10 M€ el 2019, que 

se sumen als 30 d'anteriors 
convocatòries, per contractar joves 

investigadors

Continuem impulsant 
la compra pública innovadora

Estem a punt d’enllestir la                                 
Guia de Compra Pública d’Innovació, 

per incentivar la incorporació de la 
innovació en les compres de 

l’administració

Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

S’ha obert una convocatòria de 
projectes de compra pública 

d’innovació en salut amb ajuts 
per 14,7 M€ que les entitats 
promotores dels projectes 
cofinancen amb una suma 

equivalent 

S’han impulsat 
98 projectes de Doctorat Industrial en 

marxa el 2018 i 100 més el 2019
amb l’objectiu d’impulsar la 

transferència de coneixement



S’està treballant en
l’Agenda Comerç 20/21

com a full de ruta amb les línies 
d’actuació per afrontar els reptes de 
futur del sector del comerç, com l’e-

comerç

S’ha creat el 
programa d'emprenedoria territorial 

especialitzada, 
dins el programa Catalunya Emprèn, 
amb un pressupost de 980.000 € amb 

l’objectiu d’ajudar a construir programes 
d'emprenedoria, d'empreses basades en 

la innovació i la tecnologia

S’ha aprovat el 
règim electoral de les Cambres de 

Catalunya, que inclou el vot electrònic, 
com a principal novetat

S’està treballant en la
Llei d’impuls de l’activitat econòmica 

en l’entorn digital
per millorar les relacions empresa-

administració: amb una sola entrada de 
dades, comunicació amb control 

posterior i eliminació de la declaració 
responsable

S’està treballant en un 
Pla d'Acceleració de la Moda 2020-2023
per enfortir un sector que representa el 

7,5% del PIB, 
integrant les noves tecnologies, la 

internacionalització i la sostenibilitat

Es preveu aprovar la 
Llei per crear les àrees de promoció 

econòmica urbana (APEUs)
al 2n semestre de 2019

per fomentar el comerç i reforçar el 
paper de les entitats associatives 

comercials

En marxa el 
programa de digitalització per a PIMES

al qual s’han acollit 1.960 empreses.

Objectiu: introduir a l’empresa els 
serveis i/o productes TIC més avançats 

orientats a enfortir la seva competitivitat 
i productivitat

S’ha aprovat el nou
Pla d'Implantació de la Finestreta Única 

Empresarial 2019-2021

La FUE ja és present al 97% dels 
municipis de Catalunya i serveix al 77% 

de la població

S’ha arribat a un
compliment del 87% del Pacte Nacional 
per a la Indústria (2017-2020) en els dos 

primers anys de vigència 
(en els anys 2017 i 2018, s’han executat 

prop de 796 M€)

S’ha presentat i s’està desplegant 
el Pla de màrqueting turístic i 

el Pla estratègic de turisme 
(2018-2022)

per augmentar la despesa diària per 
turista; augmentar el turisme que ens 

visita fora de temporada alta i arribar al 
10% dels turistes allotjats fora del litoral

L’ICF ha finançat 1.512 empreses amb 599 
M€. S’han creat noves línies de 

finançament per a projectes d’economia 
verda i per a habitatge social

També ha fet noves inversions en capital 
risc per més de 24 M€ i, a través de 

l’IFEM, ha invertit 3,2 M€ en 19 start-ups

S’ha elaborat la 
Guia per fomentar l’accés de les pimes 

a la contractació pública 
per facilitar la participació de les pimes 

en aquestes licitacions



Polítiques agroalimentàries

S’ha aprovat el 
Decret de venda de llet crua de vaca

per permetre la venda directa al 
consumidor final incrementant-ne el 

valor i facilitant la venda de proximitat
i també el Decret de comercialització de 
la carn de caça per garantir al màxim la 

seguretat alimentària

S’ha aprovat el
Decret de governança de la pesca 

professional, amb un marc innovador 
basat en la cogestió

Creació dels comitès de cogestió del 
cranc blau, de la sèpia a les badies de 

Pals i Roses, del pop roquer del litoral de 
Catalunya central i del peix blau al golf 

de Roses

S’ha presentat el 
Pla d’acció per a la fruita dolça 

2018-2020
per superar la crisi de preus: 10 M€ per 
arrencar 2.000 ha de préssec, nectarina, 

paraguaià i platerina, creació de 3 
circumscripcions econòmiques i impuls 

de l’Observatori de Preus 

S’ha aprovat 
l’Estratègia Marítima de Catalunya 

2030, per desenvolupar una economia 
blava de manera sostenible

S’han creat 
3 grups de treball per fer front a la crisi 

dels cítrics
amb l’objectiu d’impulsar una 

circumscripció econòmica, el control 
d’etiquetatge, l’ampliació de la quota de 

retirada del mercat  i l’activació de la 
clàusula de salvaguarda de cítrics 

En marxa un pla de lluita 
contra la Pesta Porcina Africana
que augmenti els controls a les 

explotacions i el transport, 
i un Pla de Contingència 
per prevenir la malaltia

Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

S’ha elaborat el
Pla estratègic de l’avellana

i la creació d’una oficina tècnica per 
impulsar les 37 actuacions del pla

Inclou ajuts extraordinaris a joves i 
professionals, promoció de la 

comercialització i nous canals de 
valorització

S’ha arribat a un 
acord amb el sector agrari i ramader 

per defensar un model català de la PAC 
2021-2027

que consideri les particularitats de 
Catalunya, la regionalització de fons i 

plans estratègics a escala territorial, per 
a fer una gestió més eficient dels ajuts 

S’està treballant en el
Consell Català  de l’Alimentació

com a fòrum d’anàlisi, debat i proposta 
sobre les polítiques agroalimentàries

Servirà per posar les bases d’una nova 
política alimentària de país basada en la 
producció local i la gestió sostenible del 

medi

S’està desplegant l’Institut Català de 
Recerca per a la Governança del Mar, 

com a òrgan d’assessorament  per a una 
gestió sostenible de la pesca

S’està elaborant el 
Pla estratègic de Recerca, 
Transferència, i Innovació  

Agroalimentària 2021 -2030 Estem treballant en l’elaboració del 
nou decret sobre la producció 

agroalimentària ecològica, 
que millorarà el coneixement i 

l'eficiència en la gestió de la marca



Cohesió territorial i món rural

S’està elaborant el 
cos legal que ha de vertebrar 

l’ordenació territorial de Catalunya, 
que es materialitzarà en la Llei del 
territori i en la Llei de muntanya

S’està impulsant els
Plans Directors Urbanístics de sòls no 
sostenibles de l’Alt Pirineu i del litoral 

gironí a fi d’adaptar el planejament 
vigent a les noves directrius de 

sostenibilitat

8,8 M€ per subvencionar obres
de rehabilitació d'edificis residencials
que millorin l’eficiència energètica i la

sostenibilitat i les que fomentin la 
conservació i millora de la
seguretat i l’accessibilitat

S’ha engegat una 
Estratègia de dinamització local
“País d’oportunitats, país viu”,

una nova cultura de relació amb el 
territori amb caràcter bilateral

S’ha suspès la tramitació d'instruments 
de planejament i de gestió i la 

concessió de llicències d'obra nova en 
els primers 500 metres del litoral gironí
En els darrers 8 anys s’ha reduït en 100 

hectàrees el sòl destinat a nous 
creixements 

S’ha aprovat 
l’avantprojecte de llei d’ordenació del 

litoral, 
que s’està tramitant al Parlament,

per tal de donar solució als problemes 
que s’han detectat en la gestió del litoral

S’han atorgat
83 ajuts, amb una inversió de 26,7 M€, 

per a la modernització de regadius. 

Nou Pla Únic d'Obres i Serveis 2020-
2024  (PUOSC) 

dotat de 250 M€, un instrument clau per 
a les inversions locals que no es 

convocava des del 2015

9,3 M€  per facilitar l'activitat agrària 
de 319 joves durant el 2018

A més, s’ha creat la figura del 
dinamitzador de joves, l‘obertura d'una 

oficina jove al portal Ruralcat, i la 
creació d'un observatori de dades de 

joves

S’està treballant en el 
Pla Estratègic del cos dels agents rurals, 

pendent des del 2003; en el decret de 
regulació de segona activitat dels 

agents; i en el nou Reglament 
d’armament del cos per garantir-ne les 

mesures de seguretat

Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

Suport i desplegament de la 
Llei d’Espais Agraris, 

per assegurar la capacitat productiva del 
camp i posar en producció terres en 

desús

S’ha constituït l’Assemblea Urbana de 
Catalunya, que elaborarà i validarà 

l’Agenda Urbana de Catalunya, l’eina 
que ha de potenciar les oportunitats i 

afrontar els reptes que planteja la 
urbanització creixent



Infraestructures i mobilitat

S’està treballant en el 
desplegament de la T-Mobilitat

per establir un nou sistema tarifari del 
transport públic que integri tots els 
modes de transport per afavorir la 

utilització del transport públic

S’han sotmès a informació pública els 
projectes de millora de l’Eix Diagonal 

entre Vilafranca del Penedès i Igualada i 
la C-16 entre Berga i Bagà

Ambdós projectes comporten una 
inversió aproximada de 278 M€

S'ha inaugurat la nova L10 Sud del 
Metro de Barcelona

Amb tres estacions (Foneria i Foc,  a 
Barcelona, i Provençana, a l’Hospitalet 

de Llobregat) i s’està construint una 
nova estació, Ciutat de la Justícia

Es destinaran 411 M€ fins l'any 2023 
per mantenir carreteres i adquirir 

vehicles i serveis de qualitat ambiental

La major part es destinaran a la 
conservació i manteniment de 

carreteres i a la contractació de sistemes 
i instal·lacions per al control viari

S’està treballant en l’elaboració d’un 
nou model de gestió de les vies d’alta 

prestació de la xarxa viària catalana i el 
seu sistema de finançament mitjançant 

una tarifa plana (“vinyeta”)

S'ha constituït el Grup de Treball
d'Infraestructures i Serveis de la Taula 
Estratègica del Corredor Mediterrani, 
integrat per la Generalitat, el Ministeri 

de Foment, Adif, el Port de Barcelona, el 
Port de Tarragona, així com pel sector 

empresarial i social

S’ha aprovat el 
Pla d'inversions 2019-2022 de Ports de 

la Generalitat
que suposarà una inversió pública de 30 
M€ per millorar la protecció i l'abric dels 

ports i adequar les infraestructures 
portuàries al canvi climàtic

S’està treballant en un
nou contracte programa amb RENFE 

que reguli les condicions contractuals i 
de prestació i durada del servei entre la 

Generalitat i l’operadora

S’han congelat les tarifes de transport 
públic de l'Àrea de Transport 

Metropolità de Barcelona pel 2019

L’any 2018 es van fer 1.025 milions de 
viatges en transport públic a l’Àrea de 

Barcelona, un 4% més que l’any anterior

S’ha aprovat el 
Decret llei de mesures urgents en 
matèria de transport de viatgers 

mitjançant el lloguer de vehicles amb 
conductor (VTC)

El Decret llei estableix les condicions 
d'explotació i control d'aquest servei a 

tot Catalunya

A finals d’any, finalitzarà el 
desplegament de la xarxa de busos 

d’altes prestacions Exprés.cat, 
que arribarà a un total de 44 línies

Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

S’està executant la construcció del túnel 
de Tres Ponts en el marc de les obres de 
millora de la carretera C-14 a l’Alt Urgell, 

amb una inversió de 35,4 M€



Sostenibilitat

S’està treballant en l’elaboració de la  
Llei de la transició energètica de 

Catalunya i es crearà una Agència 
Catalana d’Energia

per tal d’accelerar el canvi de model 
energètic

Es destinen 
58 M€ per fer front a l'emergència 

climàtica

50 M€ a disposició de la indústria per a 
inversions en matèria d’estalvi i 

eficiència energètica i 8 M€ per impulsar 
la mobilitat elèctrica

S’ha aprovat 
l'Estratègia del patrimoni natural i la 

biodiversitat de Catalunya

85 línies d'actuació emmarcades en 6 
àmbits, per revertir la pèrdua de 

biodiversitat a casa nostra

S’ha declarat formalment l'emergència 
climàtica

Volem assolir els objectius en matèria de 
mitigació establerts a la Llei del canvi 

climàtic. El Govern incorporarà el factor 
climàtic en tots els projectes que té en 

marxa o que iniciï en el futur

Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

S’està finalitzant la tramitació del nou 
Decret de dejeccions ramaderes, 

per garantir la qualitat del sòl i les aigües 
subterrànies

L’Agència Catalana de l’Aigua quedarà 
totalment sanejada aquest 2019 

En el període 2011-2019 haurà liquidat 
un deute bancari de 1.388 M€

S’ha posat en marxa una nova línia de 
préstecs per finançar projectes 

d’economia verda i circular

L’import dels préstecs pot arribar 
als 2,5 M€ per a entitats privades i fins 

als 10 M€ per a entitats públiques

S’ha aprovat el 
Pla d'acció de prevenció del 

malbaratament alimentari a Catalunya 
2019-2020

que planteja implementar 133 projectes 
que incideixen en tots els

sectors de la cadena alimentària

S’ha creat 
l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-

Llobregat (ATL), el nou ens públic que 
gestionarà la xarxa d'abastament d'aigua 

del sistema Ter-Llobregat, 
reforçant el control públic de la gestió 
de l’aigua  i la democratització a través 

de la participació ciutadana

S’està treballant en l’elaboració de la  
Llei de residus per impulsar l’economia 

circular des dels residus

El Pla estratègic PIRVEC 2016-2019 ha 
ampliat a 88 les estacions de la Xarxa 
de recàrrega ràpida de Catalunya per 

a vehicles elèctrics

L’any 2020 es preveu la finalització de 
la xarxa amb un total de més de 100 

estacions arreu de Catalunya

S’està aplicant el 
Pla de gestió del Districte Fluvial de 

Conca de Catalunya

En el primer any d'aplicació de la 
planificació hidrològica catalana
s’han invertit prop de 100 M€ en 

abastament, sanejament i millores



Govern obert i qualitat institucional

S’està a punt d’aprovar el 
Pla de govern obert 2019-2021,

que preveu l’increment de l’obertura de 
la informació pública, l’aprofitament de 
la intel·ligència col·lectiva, la cocreació
de polítiques públiques i el retiment de 

comptes a la ciutadania 

S’han incorporat 
nous visors al 

portal de Transparència

Entre d’altres, els visors del Registre de 
sol∙licituds de dret d’accés, de 

convocatòries i de subvencions

S’ha aprovat el Pla d’actuacions de 
participació 2019-2020 de la Xarxa de 

Governs Transparents

És un marc de col·laboració estable amb 
els més de 2.200 ens que componen 

l’Administració local de Catalunya

S’ha aprovat l’Estratègia de dades 
obertes de la Generalitat de Catalunya i 

l’adhesió a la Carta Internacional de 
dades obertes

S’ha aprovat el 
Projecte de llei del procediment de 

votació electrònica per als catalans i 
catalanes residents a l’estranger 

Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

S’està impulsant l’elaboració d'una 
estratègia de lluita contra la corrupció i 
d'enfortiment de la integritat pública

Es recuperarà la taula de coordinació 
entre els múltiples actors que treballen 
per combatre la corrupció a Catalunya

S’està elaborant el 
Reglament de desenvolupament parcial 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, 
amb la previsió d’aprovar-lo al llarg del 

2n semestre del 2019

S’ha passat a formar part de 
l’Open Data Charter,

un reconeixement internacional per a la 
política de dades obertes. En són 

membres més de 70 governs i 
organitzacions

S'ha aprovat una aportació 
extraordinària de 20,4 M€ per a la 
Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals perquè pugui pagar l'IVA 
després del canvi de criteri del Ministeri

S’han impulsat debats estructurals al 
voltant de polítiques públiques per 

incorporar les veus de la ciutadania en 
les decisions del Govern

Per exemple, sobre el Pla Europa, per 
debatre els grans reptes de la Unió 

Europea

S’ha creat una nova eina per conèixer 
amb detall els comptes de la 

Generalitat: “Pressupostos Oberts”

S’està dissenyant el 
Pla d’innovació social en qualitat 

democràtica i bon govern 
per introduir la innovació en millora 
democràtica en espais cívics i espais 

col·laboratius



Polítiques digitals

S’està impulsant una carta de drets i 
responsabilitats digitals per blindar els 

drets fonamentals dels ciutadans de 
Catalunya a Internet

S’està desplegant
l’estratègia Digital  Catalonia

per tal de convertir Catalunya en un hub
tecnològic de prestigi internacional i fer-

ne una nació digital

El curs 2019-2020 es posarà en marxa 
el programa mòbils.edu, 

una iniciativa pionera per a mestres i 
alumnes de 100 centres

per a fomentar l’ús educatiu dels 
dispositius mòbils per a mestres i 

alumnes

Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

S’està promovent un 
pla estratègic d'intel·ligència artificial 

(Catalonia.AI) amb l’objectiu de 
maximitzar la recerca, la innovació i la 

creació d'empreses d'IA i reforçar-ne la 
competitivitat. Tot plegat ha permès 

obrir el Centre d’Excel∙lència en 
Intel·ligència Artificial NTTData per 

Europa

S’està desplegant l’estratègia de la
tecnologia 'blockchain' a l'activitat de 

l'Administració pública
amb l’objectiu de posicionar Catalunya 

com a pionera en tecnologia 'blockchain'

S’està ultimant la redacció del 
Pla de cultura digital 2019-2022

per tal de potenciar la innovació i la 
digitalització de les empreses culturals i 
afavorir el posicionament de Catalunya 
com un país innovador i capaç d’atreure  

talent creatiu

Hem impulsat el Pla Dona TIC com a 
estratègia de Govern per incrementar la 
presència de la dona en l’àmbit digital

S’ha aprovat 
l'Estratègia 5G de Catalunya 

per desplegar la propera generació de 
telefonia mòbil arreu del país.

Un dels projectes estratègics serà 
l’impuls del corredor 5G mediterrani

S’ha posat en marxa el 
programa Internet Segura

per conscienciar la ciutadania en 
matèria de ciberseguretat

Paral∙lelament s’està preparant una 
campanya de conscienciació per a 

empreses

La Generalitat i les quatre diputacions 
han signat el Compromís Nacional pel 

Desplegament de la Fibra Òptica
per connectar totes les capitals de 

comarca el 2020 i tots els municipis de 
més de 50 habitants, el 2023. Aquest 

any s’ha promogut el desplegament de 
626 km de fibra òptica

S’està treballant
l’impuls de tecnologia dron al país i dins de 
la Generalitat, en el marc de l’ampliació de 

les instal·lacions del BCN Drone Center a 
Moià (Moianès). Aquest centre, una de les 10 

úniques instal·lacions tecnològiques 
dedicades als drons que hi ha al món

Aposta per consolidar esdeveniments 
tecnològics internacionals ja implantats 
(Mobile World Congress, IOTWC, etc.) i 
atraure’n de nous, com l’ISE (Integrated

Systems Europe)



Igualtat entre dones i homes

Estem elaborant el
Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat 

de Gènere 2019-2022
per superar les discriminacions 

estructurals i desenvolupar i recuperar 
de manera efectiva les mesures 

establertes a la Llei 17/2015 d’Igualtat 
efectiva de dones i homes

S’ha creat

per analitzar la resposta judicial a la 
violència masclista i per millorar-ne 

l’efectivitat

6.600 persones ateses en el primer any 
de funcionament del Servei 

d’Acompanyament a la Víctima del 
Delicte, a fi de poder anar a declarar als 

jutjats evitant el patiment i la 
revictimització

S’ha presentat el 
Protocol de seguretat contra les 

violències sexuals en entorns d'oci

Es preveu formar més de 13.000 
persones per lluitar contra les violències 

sexuals en entorns d'oci

Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

Estem treballant per un
Pacte Nacional per l'erradicació de la 

Violència Masclista a Catalunya

Ja s’ha presentat el Pla de treball a la 
Comissió Nacional per a una Intervenció 
Coordinada contra la Violència Masclista

S’ha aprovat el 
Pla Director de Formació en equitat de 

gènere, 
un pla pioner en l’àmbit de les 

administracions, que invertirà 200.000 € 
anuals per formar en gènere el personal 

de les administracions catalanes

S’ha creat el Consell de Dones del Món 
Rural i Marítim, per reconèixer el paper 

de les dones del sector primari catalàImpulsem la incorporació de la 
perspectiva de gènere en polítiques de 

salut amb un 
nou Model d'atenció a l'endometriosi, 

nou Protocol de seguiment de 
l'embaràs, i la creació d’un consell 

assessor

Es garantirà un màxim de 180 dies per a 
la reconstrucció  després d’un càncer de 

mama, en el marc del nou Decret de 
llistes d’espera

Nou programa de tractament amb visió 
de gènere per a totes les dones 

internades en centres penitenciaris de 
Catalunya per apoderar-les i preparar-
les per al retorn a la vida en llibertat

Destinem 
32 M€ per erradicar les violències 

masclistes el 2019 
dins del II Programa d’Intervenció 

Integral contra les Violències Masclistes 
2019-2022, amb més de 100 actuacions

S’ha aprovat 
la Guia per a la incorporació de la 

perspectiva de gènere als contractes 
públics, una nova eina encaminada a 
assolir la igualtat efectiva de dones i 

homes mitjançant la contractació 
pública



Administració pública

S’està tramitant el 
decret per implantar el vot electrònic

a les futures eleccions sindicals i la resta 
de conteses electorals en el si de 

l’Administració

Restauració de les institucions després 
de l’aplicació de l’article 155 CE

S’ha elaborat l'informe dels efectes del 
155 i l'estat de la seva reversió

L’afectació en els pressupostos de la 
Generalitat, bé per pèrdua, bloqueig o 
endarreriments supera els 1.800 M€

L’impacte econòmic directe ha estat de 
més de 130 M€

Acord amb els sindicats per al 
retorn de les pagues extres de 2013 i 

2014 dels treballadors públics
per un import de 1.100 M€

Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

Lleis socials suspeses pel Tribunal 
Constitucional

Algunes s’han recuperat per 
desistiments de l’Estat o per iniciativa 
del Govern. Altres, en procés, a través 

de llei òmnibus i iniciatives 
parlamentàries

S’han convocat 
6.633 places públiques

aquest 2019

Adreçades prioritàriament a serveis 
bàsics: 5.005 docents, 820 Mossos 

d’Esquadra i 250 bombers

S’han restablert les relacions bilaterals 
Estat/Generalitat per reclamar i 

gestionar els incompliments i deutes 
pendents

Per primer cop des del 2011, s’ha reunit 
la Comissió Bilateral entre la Generalitat 

i l’Estat

S’ha presentat la 
Xarxa de Comitès d'Ètica 

per potenciar la cultura ètica a 
l'Administració pública

És una mesura que, juntament amb 
l’aprovació del Codi Ètic del Servei Públic 

de Catalunya, s’emmarca en l’objectiu 
de desplegament del model de 

governança ètica

S’ha aprovat el Pla normatiu 2019-2020
que preveu tramitar 199 normes en els 
propers dos anys, a més de les 48 que 

estan actualment en tràmit

El telèfon 012 compleix 20 anys amb 
més de 34 milions de trucades ateses

En aquest temps, s’ha passat d'atendre 
consultes de caràcter administratiu a 
oferir més de 30 serveis especialitzats

S’està impulsant el 
Pla de simplificació normativa 

per reduir l’ordenament jurídic català

Dels 5.000 decrets i ordres adoptats 
entre 1977 i el 1985, només un centenar 

serien aplicables actualment

S’ha creat 
l’Oficina per la Reforma Horària

per desplegar el Pacte per a la Reforma 
Horària Objectiu 2025 i coordinar les 

polítiques en l'àmbit de l'organització i 
els usos dels temps de la vida quotidiana



Ciutadania i drets humans

S’està treballant en el 
Pacte nacional per la interculturalitat 
per a una Catalunya oberta i diversa a 

partir dels valors de la interculturalitat, 
la inclusió, la interacció, la valoració de 

la diversitat i la pertinença

Es crea un 
nou programa de les llengües i cultures 

d’origen de l’alumnat
amb l’objectiu de reforçar el 

coneixement i estima que cada alumne 
té de la seva llengua familiar i cultura 

d’origen

S’ha aprovat el 
Pla integral del poble gitano 2017-2020 

i el seu desplegament
per establir mesures i accions que 
estiguin directament destinades a 
millorar la situació social del poble 

gitano, entre elles la reserva de places a 
les universitats per a aquest col·lectiu

S’han identificat les primeres cinc 
víctimes de la Guerra Civil i el 

Franquisme
gràcies al Programa d’Identificació 

Genètica i al Pla de Fosses

En dos anys el Pla ha facilitat l’obertura 
de 17 fosses i la recuperació de 290 

cossos

S'ha modificat el Codi civil de Catalunya 
per permetre que les persones amb 
discapacitat visual i auditiva facin 

testament sense testimonis

Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

S’està elaborant
la llei per a la igualtat de tracte i la no-

discriminació

S’està elaborant
la Llei catalana de memòria 
democràtica pels principis 

internacionals de la veritat, la justícia, la 
reparació i les garanties de no repetició.

S’està treballant en el nou 
Codi d'accessibilitat de Catalunya
per garantir l’accessibilitat de les 

persones amb discapacitat o limitacions 
funcionals als sectors clau de la societat 

com ara l'urbanisme, l’edificació, el 
transport i la comunicació

S’ha augmentat la formació inicial en 
llengua catalana per a les persones que 

accedeixen al Servei de Primera 
Acollida

Objectiu: passar de les 45 hores a les 
120 hores de formació

S’ha creat l’Oficina de Drets Civils i 
Polítics i el seu Consell Assessor

L’Oficina ha tramitat més de 60 
demandes. En paral·lel, juntament amb 

diverses associacions, ha presentat el 
Manifest contra les vulneracions de 

drets de l’1 d’octubre de 2017

250.000 € en ajuts 
a 38 projectes per fomentar la cultura 

religiosa en la societat catalana,
promoure el diàleg interreligiós com a 
eina per a la convivència i difondre la 

realitat i l'actualitat religiosa

1,5 M€ a promoure polítiques per 
prevenir la discriminació LGTBI

En els dos últims anys s’ha augmentat un 
80% el pressupost destinat a aquestes 

actuacions



Seguretat i emergències

Millorarem la reorganització de la sala 
central de Bombers i el CECAT a 

Barcelona i Tarragona

S’ha acordat la integració dels Mossos 
d’Esquadra al “Centro de Inteligencia

contra el Terrorismo y el Crimen
Organizado”(CITCO)

S’està treballant en la millora dels 
procediments dels Mossos d’Esquadra 

davant d’un atemptat terrorista

Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

Se segueix amb el pla de 
radars de tram i fixos 

per reduir la sinistralitat viària

S’han instal∙lat nous radars de tram: cinc 
radars al llarg del 2018, el darrer a l’AP-
7, a Santa Perpètua de Mogoda, i 2 nous 

aquest 2019 a l’A-2 entre Jorba i 
Argençola

S’ha integrat la perspectiva de gènere 
en el Programa d’Activitats Formatives 

a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya

Ha incorporat assignatures d'igualtat i 
perspectiva de gènere als seus 

programes formatius

Impuls a la creació de la Regió 
d’Emergències del Pirineu, una 

demanda del territori

Aprovació dels programes d’activitats 
de seguretat viària 2018 i del 2019

Concreten les accions previstes en 
relació al Pla de seguretat viària 2017-
2019, aprovat el juny de 2017, el qual 

estableix l’objectiu general de reduir un 
45% el nombre de víctimes mortals l’any 

2019 respecte de l’any 2010

Millora dels equipaments del Cos de 
Mossos d'Esquadra

Nova oficina policial dels Mossos 
d'Esquadra al Moianès, i propera 

construcció de la nova comissaria de 
districte de La Jonquera, que costarà

3 M€

S’ha implementat el
dispositiu policial Ubiq

a Ciutat Vella a Barcelona
que suposa un increment del patrullatge 
preventiu i uniformat en aquelles zones 
amb especial incidència de robatoris i 

tràfic de drogues

S’han creat 
1.000 noves places en l’àmbit de la 

seguretat i les emergències

750 places del cos de Mossos 
d’Esquadra i 250 places del cos de 

Bombers de la Generalitat de Catalunya

Acord amb els bombers 2019-2022,
que millora les condicions laborals dels 
Bombers de la Generalitat després de 

més de 10 anys de reivindicació

Suposarà, entre altres importants 
mesures, la convocatòria de 1000 places 

noves de bombers funcionaris

Més recursos en material i 
infraestructures per al cos de Bombers,

53,2 M€ destinats aquest 2019

34 M€ destinats a material com 
l’adquisició de 92 vehicles pesants nous

18,8 M€ a millora dels parcs  de 
Bombers

S’està impulsant un nou marc legislatiu 
que enforteixi i actualitzi el Model del 

Sistema de Seguretat Pública de 
Catalunya

mitjançant 2 noves lleis: la llei de policia 
de Catalunya i la llei d’emergències i 

protecció civil de Catalunya



Justícia

S’està elaborant una llei per fomentar la 
mediació en conflictes familiars, 

especialment amb menors implicats

Es preveu una sessió informativa 
obligatòria sobre aquest mètode

S’han destinat 405.834 € a la 
contractació del servei d’atenció a la 

discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament dels interns dels 

centres penitenciaris

Es tracta de possibilitar un procés de 
rehabilitació positiu i millorar la 
qualitat de vida de les persones

S'ha creat la Seu judicial electrònica de 
Catalunya i la carpeta de la ciutadania 

perquè es pugui accedir a la informació, 
als procediments i als serveis electrònics 

de l’Administració de justícia

S’han construït set sales de vistes noves 
a l’edifici judicial de Lleida. S’han 

invertit 5,1 M€ a les obres del Palau de 
Justícia de Tortosa

Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

S’està preparant 
la modificació del Codi civil de Catalunya 

perquè el maltractament psicològic, 
que representa un de cada dos 

maltractaments, sigui  motiu de 
desheretament

S’han instal∙lat 18 sales de 
videoconferències a sis centres 

penitenciaris i tres centres educatius de 
justícia juvenil

com un recurs més a disposició 
d'advocats i dels interns per assegurar 

encara més el dret de defensa i 
d'assistència

S’ha signat un conveni amb el Consell 
de l’Advocacia Catalana per fomentar la 
mediació en la resolució de conflictes.

També s’ha creat una app per orientar 
les parelles separades sobre el 

repartiment dels fills petits

Ha entrat en funcionament  el Mòdul 
d’atenció a la víctima en el Sistema 

d’Informació d’Execució Penal
S’utilitzen palanques tecnològiques com 
la tramitació electrònica, els sistemes de 

biometria, la interoperabilitat i 
l'autoservei, per garantir l'eficàcia, 

eficiència i seguretat

S’han destinat 7,4 M€ a la posada en 
marxa, a partir del juny de 2018 i fins al 

2020, de 14 nous jutjats a Catalunya. 

Al 2018 van entrar en funcionament 
jutjats nous a Granollers, Badalona, 

Barcelona, Reus, Terrassa, l’Hospitalet 
de Llobregat i el Vendrell

S’ha anunciat que Mollet del Vallès 
tindrà uns jutjats que obriran les portes 

a l’octubre del 2019. Al juny de 2020 
s’iniciaran les obres d’adequació de 

l’edifici “Casa Serra i Moret” de Vic per  
destinar-lo a usos judicials (1,4 M€)

Fins al 2025 es destinaran 40 M€ per a 
nous edificis judicials a Catalunya

S’han obert 4 noves residències per a 
presos que arriben al final de la 

condemna en semillibertat
a l’Alt Empordà, al Baix Penedès, al Baix 

Llobregat i al Barcelonès

En els 3 propers anys es destinaran més 
de 7 M€ a obrir-ne de noves

S’impulsarà la implantació d’un sistema 
de recollida selectiva als centres 

penitenciaris en col·laboració amb 
ECOEMBES. 



Acció exterior

S’ha presentat el 
Pla Europa,

una iniciativa per reforçar la presència 
catalana a Europa i acostar el projecte 

europeu a la ciutadania

S’ha renovat el compromís amb els 
Quatre Motors per a Europa per 

incrementar les potencialitats d’aquests 
territoris punters a nivell europeu 
(Catalunya, Baden-Wüttemberg, 
Llombardia i Alvèrnia-Roine-Alps)

S’han reobert les delegacions del 
Govern a l’exterior i el Diplocat

Concretament, s’han reobert les 
delegacions del  Regne Unit i Irlanda, 

Alemanya, Itàlia, França, Suïssa, Balcans 
i Estats Units d'Amèrica

Una Catalunya oberta al món

S’ha anunciat que s’iniciarà una fase 
d'expansió de noves delegacions del 

Govern a noves regions

Està previst signar acords i convenis per 
contribuir amb UN Women i amb el 

Banc Mundial
S’ha insistit al Govern espanyol que aturi 

la venda d'armes a l'Aràbia Saudita

S’ha enviat una carta a sis ministeris del 
govern espanyol arran  d’una moció del 

Parlament de Catalunya

S’ha exportat la cultura catalana al món 
a través de l’Smithsonian Folklife

Festival 2018, la Biennal de Venècia, la 
Fira del Llibre de Buenos Aires 2019 i un 

cicle d’exposicions d’art català al Japó

S’ha aprovat el Pla director de 
cooperació per al desenvolupament 

2019-2022, 
recuperant l’objectiu d’arribar al 0,7%, 

amb un augment de 20 M€ anuals

S’ha declarat 
Catalunya port segur

i creat un grup de treball per acollir 
vaixells de rescat a la Mediterrània

S’està elaborant el Pla estratègic de 
l’acció exterior i de relacions amb la 

Unió Europea 2019-2022 per dibuixar 
l’ordenació sectorial, geogràfica i 
institucional de les prioritats i els 

objectius a mitjà termini de l’acció 
exterior de Catalunya

S’està elaborant el Pla Nacional per a la 
implementació de l’Agenda 2030 

i tenim l’objectiu d’arribar a un Acord 
Nacional que compti amb un consens 

ampli

S’ha creat el Programa per a la 
preparació de la candidatura per als 
Jocs Olímpics i Paralímpics d’hivern 

Pirineus-Barcelona 2030, 
Com a oportunitat de projecció 

internacional i implicació amb el territori



Economia catalana internacionalitzada

S’ha obert la Finestreta BREXIT per 
assessorar les empreses catalanes que 
exporten al Regne Unit i preveure els 

riscos per minimitzar els possibles 
impactes

S’ha posat en marxa una 
nova edició del programa Cupons a la 

Internacionalització
amb l’objectiu que 150 pimes rebin un 

ajut de fins a 4.000 euros per començar 
a exportar

S’ha creat la iniciativa 
Catalonia Exponential

per captar les tendències i canvis 
tecnològics que es produeixen arreu del 

món per traslladar-los al teixit 
empresarial català

S’han realitzat missions empresarials a 
l’Argentina, als EUA, a Ghana i Lagos, a 
Hong Kong, a Amsterdam, a Berlín, a 
París, a Argentina, a Corea del Sud, a 

Milan i a Hannover,
per potenciar la internacionalització de 

les empreses i donar a conèixer a les 
empreses els contactes estratègics de 

cada país

Una Catalunya oberta al món

S’han establert els requisits per adquirir 
el segell que acredita els 

Agents de Suport a la
Internacionalització

per donar suport a l'obertura dels 
negocis catalans al món i potenciar la 

col·laboració público-privada en la 
promoció de l’empresa catalana al món.

Es posen en marxa les pràctiques 
laborals a l’estranger per a joves 
menors de 26 anys a les Oficines 
exteriors de comerç i inversions. 

L’estratègia de captació d’inversions de 
la Generalitat ha rebut el 

reconeixement del Financial Times, 
que ha reconegut Catalunya com

la regió europea de més de quatre 
milions d'habitants amb una millor 
estratègia de captació d'inversions

S’ha obert una 
Oficina Tècnica de Barreres 

d’Internacionalització
i s’ha aprovat la creació d’una Comissió 

Interdepartamental per ajudar les pimes 
a superar obstacles quan exporten

S’ha impulsat el Fine Food Business 
Forum per connectar productors i 

exportadors de productes fine food de 
Catalunya amb importadors i 
distribuïdors de països tercers

S’està organitzant la Setmana de la 
Internacionalització, per dies temàtics 

(indústria, salut, mobilitat i alimentació)
a fi d’impulsar els negocis, obrir vies per arribar a 

nous mercats i posar en marxa projectes 
internacionals

S’ha obert 
l’Oficina Tècnica de Contractació 

Pública Internacional, 
que ha inclòs addicionalment a la 

contractació pública, les licitacions 
publiques locals internacionals

S’ha elaborat un 
Mapa global d’oportunitats de negoci  

internacionals
que identifica els sectors amb més 
potencial al món per a l’empresa 

catalana i recull fins a 291 oportunitats 
concretes arreu del món


